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Elektronická příloha 1 – Přepis strukturovaných rozhovorů s vyznačenými kódy 

Strukturované rozhovory provedené v rámci kvalitativního výzkumu diplomové práce 

s norskými a českými učiteli byly nahrávány na diktafon. U nahrávek rozhovorů s českými 

učiteli byla provedena doslovná transkripce jejich výpovědí (viz ČR1-ČR14). Nahrávky 

výpovědí norských učitelů byly přeloženy a přepsány do českého spisovného jazyka 

(viz N1-N12). Přepsané rozhovory byly analyzovány metodou otevřeného kódování 

(Švaříček a Šeďová, 2007). V textu elektronické přílohy 1 jsou vyznačeny červenou barvou 

části textu odpovídající příslušným kódům. Kategorie a do nich spadající kódy použité 

k vyhodnocení kvantitativního výzkumu jsou spolu s popsaným postupem vyhodnocení 

a výsledky součástí kapitol 11 a 12 předkládané diplomové práce.  

  



II 
 

ČR1: Zdeněk_33 

1. Základní informace 

Jméno: Zdeněk 

Věk: 33 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: biologie-zeměp is 

se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium); obor: biologie 

(magisterské studium) + probíhající studium: pedagogické minimum, doktorát ze zoologie 

Vyučované předměty: biologie, zeměpis, laboratorní práce z biologie 

Délka praxe: 3 roky 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy, 1. stupeň základní 

školy (1 rok) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6.-9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

Z: Tak dochází tam v podstatě… Je to velmi tedy složitý proces, který probíhá v zelené části 

rostlin v organelách, který se nazývají chloroplasty. Jde tam o to, že tedy ze slunečního 

záření v podstatě složitou přeměnou ta rostlina získává v podstatě organické zásobní látky, 

který potom využívá ke svojí výživě. A vedlejším produktem tý fotosyntézy potom je kyslík . 

(pauza) 

A: Dobrý, kyslík jsi skončil.  

Z: Takže v podstatě tím vedlejším produktem je kyslík. Což je pravda, že většina lidí, když 

se řekne fotosyntéza, tak to primárně vnímají tak, jako že je to děj, kdy se produkuje kyslík. 

V podstatě se jedná jenom o vedlejší produkt, a to hlavní pro tu rostlinu je to, že získává tím 

ty výživný látky.  

Z: Tak asi stačí takhle – hodně zjednodušeně.  
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Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

Z: Tak, souvisí to s tim, že na povrchu tý vodní hladiny je tedy takový vodní film, který 

v podstatě tím, že ty molekuly tý vody jsou, prostě mají…jsou jakoby řekněme blízko u sebe, 

tak ty organismy, který jsou velmi lehký a který můžou tu svojí plochu tam jakoby vhodným 

způsobem rozprostřít, tak se můžou pohybovat po tý povrchový vrstvě vlastně tý vody, 

po tý hadině. Což jsou třeba ty bruslařky, některý další vodoměrky, třeba některý další 

zástupci hmyzu. Z brouků by to byli třeba vírníci. 

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu květu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

Z: Tak, souvisí to s tim, že barva květu u některých druhů rostlin závisí na obsahu 

chemických látek v půdě. Takže když třeba ta rostlina bude růst na nějaký lokalitě, 

kde prostě je třeba kyselejší půda, tak se to může potom projevit vlastně na tom zbarvení 

těch květů. Tam dochází zase ke složitýmu potom přenosu těch látek.  

Z: Zase hodně jednoduše.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

Z: No, tak to je zajímavá otázka. V podstatě je to… mělo by to bejt ze dvou důvodů. A to 

jednak že biopaliva jsou obnovitelný zdroj. To znamená, že my si je můžeme jakoby 

vypěstovat v podstatě. Kdežto fosilní paliva jsou zdrojem, který je neobnovitelný. My 

využíváme zbytky organismů, který se ukládaly miliony let, většinou v období třeba 

prvohor, v tomhle případě například uhlí. Takže z tohohle důvodu vlastně ty fosilní paliva si 

yytěžíme jednou, kdežto ty obnovitelný se dají obnovovat, konec konců jak už je uvedeno 

v názvu – tam by patřily ty biopaliva.  

Z: A druhý důvod je ten, že ty biopaliva by měly mít jako nižší při tom spalování, nižší 

koncentraci těch v podstatě skleníkových plynů, měly by mít nižší koncentraci než ty fosilní 

paliva. Nicméně se ukazuje, že to zase neni až tak jednoznačný, a navíc pěstování biopaliv 

má i svoje jakoby stinný stránky. Jestli můžu říct třeba i nějaký zápory k těm biopalivům?  

A: Jasně, určitě. 
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Z: Byť to není přímo teda dopověď na tu otázku, tak dneska se hodně řeší, jestli vlastně teda 

ta produkce biopaliv je vhodná, jelikož se samozřejmě tim pěstovánim těch plodin vyčerpává 

půda, na který by se teoreticky daly pěstovat třeba nějaký konzumní plodiny. Další věc je ta, 

že dneska jako velmi významný biopalivum je olejná palma. Asi jedna třetina produkce 

tý olejný palmy se právě spotřebovává jako biopalivo. Olejný palmy se pěstujou 

v tropickejch oblastech na místě tropickejch deštnejch pralesů, což zase z několika důvodů 

je prostě dost nešťastný, jelikož se ztrácí obrovská biodiverzita tím kácením. Ty olejný 

palmy hodně vyčerpávají půdu. Dochází tam tím, že v těch tropech často prší, tak tam 

dochází k obrovský erozi těch povrchových vrstev půdy. A navíc v podstatě ty tropický 

žlutozemě a červenozemě jsou ještě specifický v tom, že jsou poměrně úrodný, ale jenom 

několik let. Takže se ty plantáže tý olejný palmy musí zase rozšiřovat dál. Ale je to teda 

velkej problém. Takže z tohodletoho důvodu, podle mýho osobního názoru, si myslim, 

že ta produkce těch biopaliv by se měla trošku přehodnotit a hledat spíš zase jiný zdroje paliv 

a energie.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

Z: Tak biologie je předmět, kterej popisuje v podstatě všechno v dostupný míře nebo 

v pochopitelný míře na příslušnym stupni škol o živý přírodě, o živý přírodě kolem nás, 

o vztazích v živý přírodě. V budoucnu bude ta biologie čím dál tím, podle mýho názoru, čím 

dál tím důležitější – tyhlety vztahy chápat a rozumět jim. Protože ten tlak, kterej má 

společnost na tu živou přírodu je obrovskej. Je třeba jakoby jednak vychovávat ty děti 

k tomu, aby měly vztah k tomu životu, k tý živý přírodě a jednak k tomu, aby dokázaly 

ty aspoň základní procesy pochopit a zároveň aby věděly třeba, proč tu přírodu ohrožujeme 

a jak by to ti jednotlivci mohli změnit, jakým způsobem. Takže tady důležitá část je třeba 

ta environmentální výchova. No a potom, jelikož biologie je obrovsky složitej a obrovsky 

řekněme komplexní obor, tak jedna část biologie je i nauka o člověku a my bysme měli znát 

naše tělo alespoň po základní stránce, protože když jdeme k doktorovi, měli bysme nějaký 

znalosti o životosprávě, o tom třeba jak se starat o naše tělo a o nemocech určitě mít. 
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3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

H: To je složitá otázka docela. Nevim, jestli znam úplně jakoby dobře ty okolnosti. 

Každopádně asi je důležitý pro ně spíš než jakoby bazírování na klasických faktech. 

Je pravda, že oni potřebují svoje znalosti o nějaký fakta opřít, to rozhodně. Ale jakoby 

propojení vidim jakoby hodně velkou sílu v tom, když se ty předměty propojujou, a když 

ty děti teda jakoby chápou třeba souvislosti, který jsou takzvaně interdisciplinární a můžou 

potom jako spoustu jevů vlastně pochopit snáz. Je pravda, že ten náš systém je takhle jakoby 

rozdělenej už dlouhou dobu a v podstatě už to vychází i z toho vysokýho školství, který 

vychovává ty učitele na ty svoje konkrétní obory – to znamená, že jakoby učit pro nás takhle 

integrovaně by bylo asi dost velkej problém. 

A: A když tohle nebereš v potaz a jenom by sis řek: „Ty jo, myslim si, že je to lepší 

rozdělený“ nebo „fakt se mi to líbí všechno dohromady“? 

Z: Je těžký to říct takhle úplně jednoznačně.  Rozhodně každej ten systém má svoje výhody. 

Myslim si, to co jsem víceméně řek´, že ten systém, kde to je propojený, jako mají třeba 
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v tom Norsku, tak určitě je lepší v tom, že ty lidi o tom trošku přemejšlí jinak a myslim si, 

že pak líp chápou souvislosti. Takže v tom bych viděl výhody trošku toho systému. Pak 

samozřejmě záleží na spoustě dalších podrobností: v kterym systému se co hodnotí, znalost i 

nebo ty schopnosti, jak vypadá konkrétní styl tý výuky. Ale myslim si, že ten jakoby 

propojenej systém má v tomhle trochu výhody, že jakoby učí ty žáky chápat jakoby ten svět 

víc v souvislostech než rozdělenou škatulku.  Člověk má tendenci si ty věci zaškatulkovávat 

žejo. Na druhou stranu může to bejt někdy možná těžší pro pochopení, ale když to ten učitel 

dokáže dobře podat, tak si myslim, že to pro ně jakoby k vytvoření nějakýho komplexního 

obrazu je asi možná vhodnější. 

A: Takže to byly spíš klady. Vidíš ještě nějaký zápory vyloženě toho integrova nýho stylu 

výuky, kde je to všechno dohromady? 

Z: Jak jsem říkal, závisí na tom stylu tý výuky, jak se to vyučuje. Ale podle mě by mohl bejt 

v tom, že se může ten žák v tom…může mít problém si to jakoby zaškatulkovat ty znalost i, 

jo. Že se v tom může trošku dezorientovat třeba. Ale pokud jsou na to zvyklý na tenhleten 

styl výuky jako dlouhodobějš a umí to ten učitel dobře podat, tak si myslím, že by ty klady 

měly převažovat. Zápor je potom možná v tom… nevim, jak je potom hodinová dotace v tom 

Norsku na předmět jako je Science. 

A: Přibližně o polovinu menší, než nám hodí tady všechny ty předměty dohromady.  

Z: To znamená, že určitě se toho nestihne tolik probrat, a tím pádem logicky je ten důraz víc 

kladenej na… musí se tam víc generalizovat a důraz bude potom víc kladenej na chápání 

souvislostí spíš než na znalosti, což je svým způsobem dobře, ale podle mýho názoru to, že 

jako naše školství jako produkuje, nebo alespoň produkovalo, donedávna lidi s dobrýma 

znalostma, taky není úplně na škodu.  Protože jako když má někdo ty znalosti, má o to jako 

dál co opírat jako o ty znalosti. To může být trochu nevýhoda toho systému, že může ty věci 

probrat i když integrovaně, ale trošku povrchnějš.  
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ČR2: Michaela_28  

1. Základní informace 

Jméno: Michaela 

Věk: 28 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: biologie-matematika 

se zaměřením na vzdělávání 

Vyučované předměty: matematika, biologie + praktická cvičení z biologie, seminář 

genetiky, seminář molekulární biologie, matematika v testových úlohách (příprava na státní 

maturitu) 

Délka praxe: 5 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: především vyšší gymnázium (střední škola), 

menší počet hodin na nižším gymnáziu (2. stupeň základní školy) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: A jako jak bych to vysvětlila těm malým dětem, jo? 

A: Ano, já nevím přesně, v jaký třídě to je, ale rozmezí 6. až 9. třída. 

M: No jako takhle, no. Ta fotosyntéza se tady bere spíš až v prváku na vyšším gymplu, 

nicméně malým dětem bych to shrnula úplně jednoduše. Že prostě stejně jako my musíme 

jíst, abychom dostávali do těla nějaký živiny, tak rostliny to maj´ jednodušší, protože se 

nemůžou hejbat, tak prostě nemůžou si nic ulovit, tak oni si ty živiny vyráběj´ sami za 

pomoci světla a vody, kterou teda čerpají těma kořenama ze země. A vyroběj si tak vlastně 

organický látky nebo cukry, kterýma potom se živěj.  

A: Hm, takhle? 

M: Takhle bych jim to jednoduše úplně… 
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A: Určitě stačí.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: No protože na těch končetinách mají chloupky, mezi kterýma se držej třeba bublinky 

vzduchu a ty je vlastně nadnášej a nedovolej těm končetinám se ponořit pod tu vodní hladinu.  

L: Vy to říkáte tak hezky stručně. Ale to je dobře. 

M: Protože těm malejm dětem prostě to nemůžete moc jako zamotat. Voni vo tom strašně 

přemejšlej a samy si to zamotaj´. Voni fakt hrozně vo všem přemejšlej. 

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu květu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

M: Tak může to být buď specifickými pigmenty, který jsou samozřejmě zapsaný v genetický 

informaci, ale v současný době se v květinářstvích prodávaj´ i kytky, který jsou uměle 

zbarvený, nemaj´ to zakódovaný v genetický informaci – třeba modrý růže, že jo. Ty se 

namočej do (???). Nicméně třeba barva květu jako taková je prostě určena specifickým 

pigmentem, který se tam vyrábí.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

M: No tak hlavně jde o to, že ta fosilní paliva, nebo spíš těžba těch fosilních paliv, je náročná, 

ničí tu krajinu a otázkou ale je, že třeba já osobně si nemyslim, že ta biopaliva jsou 

přijatelnější zdroj, protože třeba řepka ničí krajinu. Takže na tohle bych odpověděla tak, že 

prostě ty fosilní paliva určitě ničej´ krajinu při té těžbě a je to energeticky náročnější je získat.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě? 

M: No tak já jim teda vždycky řikam, že prostě až pudou se svýma dětma po parku 

a přeběhne jim tam zvířátko přes cestu, tak aby dokázali tomu díťátku odpovědět, co to je 

za zvířátko, no. Ale samozřejmě málo kdy se s tím spokojej, takže jim pak jako vyprávim… 

prostě ale to už je zase pro větší děti, no. Když maj´ tu molekulární biologii, genetiku, to je 

všechno strašně důležitý pro náš budoucí vývoj…anatomie a tohle všechno už pak ty děti 
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chápou, proč se učej, jo. A těm malejm takhle, no. Aby prostě uměli… aby věděli, co žije 

kolem nich prostě a aby uměli základní věci pojmenovat a ňák se orientovat v té přírodě.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo by 

mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky na této 

vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo naopak 

sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného pojetí 

výuky. 

M: No já si myslim, že obojí má nějaký klady a nějaký zápory, protože když to maj´ 

dohromady, tak je určitě supr ta provázanost. Protože je pravda, že já kolikrát potřebuju tu 

chemii v biologii a sama jí třeba moc neumim, takže jakoby tam je to určitě lepší. Na druhou 

stranu si zase ten učitel, když to vezmu z pohledu učitele, tak nemůže ty předměty všechny 

obsahnout tak jako dobře. Protože když se podívam na biologii, jak je strašně rozsáhlá a my 

tady jako jí zkoumáme, nestále se tady o tom bavíme spolu s kolegama, všehno zkoumáme 

a stejně to pořád neumíme. Je toho tolik prostě. A kdyby člověk měl do toho ještě umět 

fyziku a ještě umět chemii, tak si myslím, že by to těm dětem neměl šanci nějak jako důstojně 

předat. Jo, aby to všechno zvládnul ten učitel hlavně, že to je náročný pro něj. Ale z pohledu 

těch dětí určitě je fajn, když je to provázaný a má to ty souvislosti a navazuje to na sebe. 

Určitě to není špatnej přístup podle mýho názoru.  
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A: A kdybyste si měla teď jakoby vybrat, k čemu se víc přikláníte? 

M: No a mam to vzít z pohledu dětí nebo z pohledu sebe? 

A: Asi co je nelepší pro ty děti.  

M: Myslím si, že pro děti je lepší, když je to provázanější.  

A: Ale potom záleží teda z pohledu toho učitele - je náročnější ta příprava. 

M: Přesně tak. Musí to bejt člověk, kterej rozumí teda všemu. Což je dost podle mě nereálný, 

když člověk chce fakt umět i tu biologii, chemii, fyziku – všechno dobře. Protože my se třeba 

snažíme to tady tak jako provazovat. Jako domlouváme se občas s chemikama a tak jako, 

co voni probíraj v tý chemii, co my a snažíme se na sebe návázat, hlavně třeba 

u tý fotosyntézy a tydlety věci. Takže my se jako taky snažíme nějak to jako pospojovat 

a odvolávat se vzájemně na sebe, ale prostě nemáme to shrnutý v jednom předmětu, protože 

si myslim, že by se to… že by to nebylo prostě proveditelný. Že to je moc náročný, no.  
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ČR3: Kamila_53  

1. Základní informace 

Jméno: Kamila 

Věk: 53 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: biologie-chemie se 

zaměřením na vzdělávání 

+ prevence sociálně patologických jevů, badatelsky orientovaná výuka a další krátkodobé 

kurzy 

Vyučované předměty: biologie, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví + laboratorní práce, 

environmentální výchova, seminář genetiky 

Délka praxe: 30 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: nižší gymnázium (2. stupeň ZŠ), vyšší 

gymnázium (střední škola) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

K: Jako má to být stručné teda spíš, jo? 

A: Hm, spíš stručně. Jakoby to nejpodstatnější – abyste vystihla co určitě tam chcete zmínit.  

K: Fotosyntéza je základní přírodní děj, bez kterého bychom tady vůbec nemohli být. 

Z jednoho prostého důvodu – žádný jiný organismus, z těch běžných, který znáte, 

si nedokáže syntetizovat látky takovým způsobem, jako si je syntetizují rostliny. Dokážou 

z látek, které vlastně nemají nic společného s běžnými živými organismy, s naší stavbou, 

s tím, co používáme jako zdroj potravy. Z takových jednoduchých látek, jako je oxid uhlič itý 

a voda, čili látky, které vydechujeme; dokáží pomocí barviva, které obsahují ve svých 

buňkách, ty rostliny dokáží využít energie světla k tomu, aby z těhlenctěch úplně 
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jednoduchoučkých látek udělaly látku složitou a to je cukr. A vy víte, že cukr je takovou 

látkou, kterou my umíme využít k… jako zdroj energie. Takže my naopak zase potom 

tu energii máme. My vlastně takhle z toho sluníčka něco málo (1%) vlastně ty kytky dokážou 

zužitkovat tak, abychom my z toho mohli potom tady vyžít. Nic jiného takového 

na té planetě Zemi není, co by dokázalo ty organické látky vyrobit. A cukr je složitá 

organická látka, kde vlastně v těch vazbách mezi těmi atomy je uložena energie, kterou my 

pak využijeme ke svému životu. Kromě toho při fotosyntéze ještě vzniká vedlejší 

produkt – kyslík. A ten my používáme ke spalování těch organických látek. Ale kdyby 

to v našem těle probíhalo tak, jako když něco zapálíte, tak by to nefungovalo. My na to máme 

velmi složité mechanismy v buňce, které zajišťují, že ta energie se uvolňuje postupně a my 

neshoříme, my nesvítíme, ale máme energii po celý den. Tak.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: Tak… Zkoušeli jste někdy plavat na matračce? Nebo využívat kruh? Když jste se učili 

plavat. Tak víte, že vlastně existuje způsob, jak se pohybovat po vodě, aniž byste se potop ili. 

Takže ty zvířátka, který se pohybují po vodní hladině, tak mají na svých… většinou na svých 

končetinách nějaké takové chloupky, které vlastně vytvoří… na těch chloupkách se nachytá 

vzduch a vytvoří to tam takovej ten jakoby polštářek a ta vodní hladina má jakoby takovou 

kůži, protože tam existuje takzvané povrchové napětí, které možná znáte z fyziky. A když 

zkombinuju tyhlencty dva faktory, tak můžu vlastně se pohybovat po takových malých 

matračkách po tý vodní hladině a jsem jako bruslařka. Tak. 

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.)  

M: No, to je složitý. To je otázka, jestli ty děti už mají chemii nebo ne.  

A: Jo, jako představte si, že maji.  

M: Představte si, že mají. Dobře, tak fajn. Já si představuju, že mají chemii. Eh…tak. Eh… 

Existují rostliny, jejichž barva květu je silně ovlivněná tím, na jaké půdě vyrůstají. Eh… 

a to proto, že vlastně obsahují nějaký barvičky v těch květech a ty barvičky jsou citlivé 

na změnu pH prostředí. Víte, co je to pH? Teď kdyby nevěděli, tak bych jim vysvětli la 

trošičku, co to je pH. A možná znáte i takovou běžnou situaci, kdy mamka dělá červené zelí 
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ke kachně například a když mejete potom nádobí, teda když takovéhle práce vykonáváte 

doma, tak si všimněte, když potom mejete nádobí vod toho červeného zelí a máte v tom 

dřezu jar, tak vlastně najednou to červené zelí není červené ale modré. To je právě proto, 

že například ty mycí prostředky jsou zásadité, a to červené zelí v tom zásaditým prostředí 

změní barvu. A když tam zase naopak byste přilili hodně octa, tak by to zase zčervenalo . 

Takže prostě ty hortenzie, ta barva květu záleží právě na tom, v jakém prostředí vyrůstají.  

A: Hm, krásně vysvětlený.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování?  

M: Tuhle problematiku bych vám nerada, děti, zjednodušovala, protože sama na to mam 

dost rozporuplný názor. Protože ve chvíli, kdy budu spalovat uhlí v nějaké elektrárně, která 

bude odsířená, tak těch zplodin, které unikají do ovzduší bude rozhodně méně, než když 

budu si topit čimkoliv v kamnech doma. Takže to je první věc, která vlastně… kdy mám 

rozporuplný názor na využití biopaliv a uhlí. Eh… fosilní paliva mají tu nevýhodu vlastně, 

že opravdu jsou fosilní, to znamená v současnosti nevznikají a pokud vznikají, tak velmi 

pomalým tempem, takže rozhodně by jaksi nebylo možné říct to „za pár let se nám 

to dodělá“.  Což jako ty obnovitelné zdroje… tam vlastně ta šance je. Že když něco spálim, 

tak mi to za pár let znova vyroste. Nicméně při tom spalování té organické hmoty vždycky 

dochází ke vzniku různých splodin a záleží na tom, jakým způsobem potom se ty spaliny 

čistí. Takže v tomto směru nemůžu mít jednoznačný názor, stejně tak jako nemam 

jednoznačný názor i na to, jaký zdroj energie používat k topení, protože třeba pro mě osobně 

jsou zajímavé jaderná paliva. Nerada bych vás jako hnala jen jedním směrem. Musíte 

si na to udělat názor sami. Záleží na tom, kde bydlíte. Taky prostě pokud bydlim ve vesnici, 

která je v ďolíku, tak ať tam budou lidi spalovat, co chtějí ve svých kamnech, tak se mi tam 

všechny ty zplodiny budou držet. Tečka.   

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

M: Tak, já bych byla ráda, kdyby vás předevšim biologie zajímala ne kvůli známce, ale kvůli 

tomu, že budete rozumět tomu, co se kolem vás děje. V současnosti se potýkáme se suchem, 

v současnosti se potýkáme s různými nemocemi, potýkáme se s tím, že spousta z nás je 
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alergiků… Je dobré trošičku tušit, proč to tak je. A na to nestačí jedna hodina, jedna 

přednáška, jedna minuta. Na to prostě musíte trošičku ten pohled mít širší. A ta cesta k tomu 

si udělat nějaký názor je hrozně složitá, takže proto máme předmět biologie. Stejně tak jako 

nejde pochopit dějiny během deseti minut.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

M: Bohužel jsem zvyklá na ten náš způsob, tak prostě v mym věku si nedovedu představit, 

že bych na to jako přistoupila… Musela bych být taky jinak vzdělávaná, jo. Protože já třeba 

jako fyziku bych si nedokázala představit, že budu učit. Nedokázala prostě. Ani jako 

nedávalo by mi to jako asi úplně smysl, nedokázala bych prostě ty témata uchopit, i když 

vim, že velmi často do té fyziky, chemie člověk zabíhá a musí zabíhat, protože jinak to zase 

nedává smysl v té biologii. Jako považuju to za správný přístup, ale musela bych být 

vzdělávána úplně jinak. Problém je, že si dokážu tenhlencten přístup představit ve chvíli, 

kdy bych měla ve třídě patnáct dětí a měla bych na to jako prostě vopravdu třeba první rok 

učit, já nevim, deset hodin týdně a na těch deset hodin se prostě mít čas připravit. Abych 
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si to mohla prostě ozkoušet, zažít. Prostě to se nejde naučit, to musí člověk jako zjistit podle 

mě praxí dloouholetou. To prostě není jednoduchej přístup tohlencto.  

A: Takže jakoby myslíte, že by to třeba bylo vhodnější, ale muselo by se tomu přizpůsob it 

vzdělání učitelů… 

M: Prostě vopravdu úplně vodspoda. Nejde podle mě do toho naskočit uprostřed rozjetýho 

vlaku jako. Ty snahy tady o to jsou a vedou akorát k blbostem s prominutim. To jako prostě. 

Jako ano, snažíme se o tenhle přístup na projektech, kdy spolupracujou třeba dva kantoři 

a můžeme se dohodnout, co tam budem dělat nebo prostě jo… Ale zase tam bude chybět 

třeba ta fyzika, protože já se dohodnu spíš s tim… Já se dohodnu sama se sebou, dobře. Ale 

s tim fyzikářem už se dokážu třeba na projektu nebo na nějakejch nadstavbovejch aktivitách 

se tady potkáváme. Ale prostě vyžaduje to vždycky náročnou přípravu a je to pro pár dětí – 

nadšenců, kde si můžeme ozkoušet nějakej způsob. Ale pak to zase vyšumí, protože vlastně 

ten běžnej vlak nás žene k tomu výkonu.  

A: A kdybyste mi měla teďko říct jakoby jaké výhody vidíte v té integrované výuce? 

A naopak nevýhody.  

M: No nevýhody to, že vlastně člověk nemůže být odborník na všechno. To si myslím, že by 

vyučovali na těch školách… museli vyučovat fakt jako extrémně inteligentní lidi, který 

prostě fakt ty děti nezaváděj do nějakejch mylnejch a zjednodušenejch úvah. A druhá věc je 

že… výhoda. Takže tohlencto je ta nevýhoda. Výhoda vidim v tom, že prostě se pak 

nemusim dohadovat s dětma: „To jsme nebrali ve fyzice, tohlencto prostě neumíme.“; „Von 

nás to učí blbě“; „Vona nás to učí…“; „To už jsme zapomněli.“. Prostě šmitec. Teďka 

probíráme todle téma, hotovo. A souvisí to všechno se všim.  

A: Dobře, tak jo. Supr. To je všechno, moc děkuju.  
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ČR4: Gabriela_39  

1. Základní informace 

Jméno: Gabriela 

Věk: 39 let 

Dosažené vzdělání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: biologie-

chemie (učitelství pro střední školy) 

Vyučované předměty: biologie, chemie + zkušenost s výukou fyziky na 2. stupni základní 

školy 

Délka praxe: 16 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: nižší gymnázium (2. stupeň ZŠ), vyšší 

gymnázium (střední škola), 2. stupeň základní školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

G: Tak. Základní principy fotosyntézy… Rostlina potřebuje mít zelené barvivo, světlo 

a dostatek oxidu uhličitého a vody. Do té reakce vstupuje oxid uhličitý a voda a vzniká cukr, 

nejjednodušší cukr, a to je glukóza. A vedlejším produktem fotosyntézy je kyslík.  

G: Chceš jako na základní škole nebo na střední? 

A: Šestá až devátá třida. Takže takhle? Nebo ještě něco bys důležitýho dodala.  

G: Hm, asi takhle.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě? 

(obrázek) 

G: Je to proto, že na chodidle má velké množství chloupků a jak položí tu nožičku na vodu, 

tak se vytvoří vzduchová bublina, a to jí nadnáší.  
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Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

G: Ta barva květu je ovlivněna vlastně živinami a množstvím vody v půdě, kterou ta rostlina 

přijímá.  

A: To je takový hezky stručný.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování?  

G: No…  

A: Máš čas. Rozmejšlej se, jak dlouho chceš.  

G: Tyjo, já si jako myslim… Já bych studentovi odpověděla, že si myslim, že to je o tom 

vlastně, jaké látky se spalují a jaké produkty se dostávaj do ovzduší. Takže tím, že kdybych 

používala ty fosilní paliva, jako je třeba uhlí, tak kromě toho uhlíku je tam spousty síry 

a dalších prvků a vlastně vznikaj oxidy síry a oxidy dusíku, který pak způsobují nějaký 

ekologický problémy. Zatím co ty biopaliva tyhlety prvky mít nemusí, protože v bio věcech 

se vlastně eliminujou a vlastně při tom spalování do ovzduší nechodí emise, který by škodily 

životnímu prostředí.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

G: No, protože je to… Když se pohybujeme v přírodě, pohybujeme se kolem… 

nebo všechno, co je kolem, tak vlastně s tou biologií souvisí. Ať jsou to rostliny, 

živočichové, člověk. Tak přece chceme vědět, jak to funguje, proč to kvete, proč člověk 

existuje. Z toho důvodu se ta biologie učí.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 
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věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

G: No, já si právě myslim, že bych byla pro to spojit. Ne třeba úplně všechny ty předměty, 

ale propojit třeba míň předmětů. Řeknu biologie, chemie, fyzika; matika fyzika, chemie; 

geologie… nebo voni to rozdělujou tu biologii různě. Že bych nedělala úplně celej 

takovejhle souhrn, ale dva, tři předměty bych určitě spojovala, protože si vlastně ty studenti 

potom vytváří právě ty vztahy mezi tim. Zatimco jak chodí na ty oddělený hodiny, tak maji 

prostě tu biologii, pak mají tu chemii, pak mají tu fyziku a i přesto, že ti kantoři budou mluvit 

vlastně jako o stejnym tématu, tak oni maj pocit, že mluví o něčem jinym. A když se potom 

ten chemikář zeptá na něco, co brali v biologii, tak ten student to vlastně neví, protože to v tý 

chemii nebrali. Že vůbec jim nedochází to propojování… to nepropojujou. Takže já si právě 

myslim, že je výhoda blízký předměty spojovat a učit společně.  

A: Dobře a teď jsi řekla jakej styl preferuješ a výhody. Vidíš v tom i ňáký nevýhody v tom, 

když je to právě propojený? 

G: Asi nevýhody je ten čas. Jak jakoby spojim víc témat do jedný hodiny, tak potom těch 

pětačtyřicet minut úplně asi nestačí, takže asi nevýhoda je potom ten čas.  
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ČR5: Romana_41  

1. Základní informace 

Jméno: Romana  

Věk: 41 

Dosažené vzdělání: Západočeská Univerzita v Plzni, obor: biologie-chemie (učitels tví 

pro střední školy) 

Vyučované předměty: biologie, chemie + tělesná výchova, německý jazyk, fyzika 

Délka praxe: 18 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 1. stupeň základní školy (4. a 5. třída), nižší 

gymnázium (2. stupeň ZŠ), vyšší gymnázium (střední škola) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte  

si, že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

R: Hezký. Fotosyntéza, co to je, jo? Vysvětlit to a malejm dětem, jo? 

A: Šestá až devátá třída.  

R: No, tak asi bych jim řekla, že je to pro rostliny velice důležitý proces. Tak jako je pro nás 

dýchání, tak rostliny kromě toho dýchání ještě dělají i fotosyntézu, kterou si vlastně vyrábí 

látky, který jsou důležitý pro ně z hlediska energie. Což pro nás jsou cukry a pro ně jsou to 

taky cukry. My potřebujeme cukry proto, aby mohly svaly pracovat a ty rostliny potřebujou 

taky cukry proto, aby mohly prostě fungovat. Aby ta rostlina vyrostla, aby plodila.  

A: Takhle?  

R: Asi takhle úplně jako na začátek, no.  
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Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

R: Hm, dobře. Takže některý hmyz umí chodit, umí se pohybovat po vodě a je to díky tomu, 

že mezi vlastně končetinami a mezi tou povrchovou vrstvou vody je jakýsi napětí, který 

vlastně nepustí prostě ten organismus, aby se potopil do té vody. A čím větší jakoby plochou 

se dotýkají té vody, tak tím lépe se vlastně drží. Je to něco podobnýho jako třeba u ledních 

medvědů. Když lední medvěd prostě má ty svoje capky, aby vlastně nepropad do sněhu, 

nepropadá se do sněhu. U člověka… člověk třeba k tomu využije sněžnice. Tak něco 

podobnýho funguje tady u těch malých organismů.  

A: Hm, supr.  

R: Pochopila bys to, jo jako? (smích) 

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

R: Hm, takže ta barva květů u těch hortenzií je závislá na složení půdy. Na tom, jestli ta půda 

je kyselá, zásaditá a zároveň jaký tam má ještě ionty kovů. Jo, takže například když chceme 

dosáhnout tý modrý barvy, tak třeba je zapotřebí dodat určitý množství hliníku, a tím pádem 

se dostane ten kov, vlastně ten hliník do půdy a dostane se do té rostlinky a způsobí 

to zbarvení té rostlinky. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

R: Protože ta fosilní paliva… samozřejmě těch fosilních paliv prostě ubývá. Zatímco těch 

biopaliv… je to prostě ta, která se zase vypěstuje a ten koloběh je jakoby zaručen. Zatímco 

u těch fosilních paliv… ty prostě se likvidujou postupně.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

R: Tak biologii máme ve škole hlavně proto, abychom… abychom poznávali vlastně celou… 

celý to prostředí, ve kterym prostě žijeme. My jsme prostě součástí přírody a biologie 

se zabývá hlavně přírodou. Tak abysme poznali a pohopili vůbec ten svět kolem nás. 

Abysme pochopili tu přírodu a abysme prostě žili v souladu s tou přírodou. Abysme jí uměli 
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využít, ale abysme jí uměli využít tak, aby nám byla k dobru a aby mi jsme si vlastně to naše 

obydlí, to naše působiště, kde žijem, tak abysme si postupně nelikvidovali a abychom prostě 

žili tak ňák v souladu s tim.  

R: Takhle?  

A: No, supr! Hotová druhá část.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

R: Hm, no upřímně asi tady na tom malym… nebo na tom druhym stupni, by to asi nebylo 

úplně špatný nebo od věci, protože ty děti pak neumí, když to maj rozdělený, tak jim dělá 

docela problém propojit ty informace z těch jednotlivých předmětů. Asi kdyby to bylo 

v rámci jakoby jednoho předmětu a na tu danou problematiku se prostě dívalo z různých 

těch oborů – i třeba na tu fotosyntézu se prostě dívalo jak z chemickýho hlediska, 

z biologickýho hlediska, tak z toho fyzikálního, tak by to asi bylo pro ně třeba lepší, než 

když se vo tom dozvídají v jednom předmětu, pak následně v druhym a pak následně 

v třetim. A třeba s půlročnim prostě rozestupem. No, takže tohleto, asi je třeba využít 
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nějakou jako badatelskou činnost, nějakou prostě projektovou výuku na určitou konkrétní 

věc a vzít to prostě globálně. By asi tohle bylo přínosem. Potom na tý střední, tam už asi by 

to byl zase problém s tim, že pak se ty děti, ty studenti, chtěj prostě zaměřit na určitej obor, 

kterej chtěj studovat na tych vejškách a tam asi by to byl možná problém u přijímaček. 

Aletim, že se nedělaj na ty stření školy, pokud jo nejde na nějakou vyloženě třeba 

zdravotnickou, tak se nedělaj přijímací zkoušky z jednotlivejch tadytěch předmětů, je 

to všechno na češtině na matice, tak si myslim, že ty přírodní vědy, že by asi nebyly vod věci 

to spojit. Minimálně využít nějakej tandem třeba, tandemovou výuku. Sice tam to učí teda 

jeden učitel, ale i třeba ten tandem využít, to by taky nebylo asi špatný.  

A: Hm, a teď jste teda řekla klady té integrované výuky. A vidíte v tom i nějaké zápory? 

Nebo Vy jste vlastně řekla i zápory s těma přijímačkama. Ale ještě nějaký, jestli Vás 

napadá… 

R: Asi mě nic nenapadá. Zápory… Když se nebudeme pouštět do toho, že ten učitel teda 

musí mít vzdělání na všechno… nebo přehled aspoň takovej, aby to dal dohromady, no. Cože 

si myslim, že třeba zase to by byl přínosnej ten tandem, kdyby přišel fyzikář. Protože asi 

tady neni to tak, aby učitel prostě měl vzdělání na všechny ty přírodní vědy, většinou je 

to v nějaký jenom tý kombinaci, ať už je to ta biologie-chemie nebo biologie-fyzika, tak 

většinou tam ten jeden předmět prostě neni, chybí. Tak to asi jediný, že ta připravenost, 

ta odbornost těch prostě kantorů by asi nebyla ve všech těch předmětech na stejný úrovni. 

I když na druhou stranu to stejně nebejvá, no. Tak je to prostě, když máme dva předměty, 

tak jeden je nám třeba bližší. 

A: Dobře, tak jo, to je všechno.  

R: To je všechno? 

A: Hmm. 

R: To je hezký.  
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ČR6: Barbora_31 

1. Základní informace 

Jméno: Barbora 

Věk: 31 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: biologie-geogra f ie 

se zaměřením na vzdělávání 

Vyučované předměty: přírodopis, zeměpis, tělesná výchova + informatika 

Délka praxe: 6 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy, jeden rok výuka 

vlastivědy a tělesné výchovy na 1. stupni základní školy (neosvědčilo se) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

B: Co se týče učiva fotosyntézy, tak to učíme v sedmé třídě a člověk musí brát v potaz, že 

na tom druhém stupni základní školy jsou v té třídě děti, které toho zvládají hodně, koukají 

se na různé dokumenty a opravdu mají přehled. Ale jsou tam i žáci, kteří zvládají to studium 

velmi těžce, mají čtyřky ze všech těch důležitých předmětů. Takže to člověk musí brát tak, 

aby to ty děti pochopily. A v osmé a deváté třídě to mají chemii, takže co se týče nějakých 

chemických vzorců, tak to nechávám až na osmou a devátou třídu kolegyni na chemii a já 

pouze v té fotosyntéze vysvětluji, proč to ta kytka dělá, proč je to důležité pro člověka, kde 

to tam probíhá a co je k tomu potřeba. Nic víc jako rozhodně... jakoby nijak nejdu moc 

konkrétně, protože vim, že by to ty děti vůbec nepobraly. Takže pro mě vlastně výsledkem 

úspěch to, že ty děti ví, že k fotosyntéze jsou potřeba zelené rostliny a tím plynem, který ta 

fotosyntéza vlastně vyrábí pro člověka je ten kyslík.  

A: Hm, a kdybyste zkusila mně to vysvětlit tak, jak to vysvětlujete jim. Tu jednoduchou 

verzi.  
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B: Takže fotosyntéza vlastně probíhá v rostlině. Je k tomu potřeba vlastně chloroplasty, 

zelené barvivo chlorofyl a je důležitá vlastně... Pro tu rostlinu je taky důležitá, protože vyrábí 

díky tomu ňáké různé jakoby živiny. A pro nás je důležitá proto, že látkou, která vlastně... 

kterou odvádí ta rostlina je kyslík, který potom člověk používá. 

A: Takhle?  

B: Ano, určitě. Nedávam tam žádné chemické vzorce, protože oni by se potom... 

to nepochopily.  

A: Hm, dobře. Tak jo.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě? 

B: Tak, to se probírá v šesté třídě, téma zoologie. Řekla bych to, že to může být z toho 

důvodu, že některé ty druhy živočichů jsou přizpůsobené tomu, že musí žít u té hladiny té 

vody, ale nesmí se vlastně pochopit. Takže ta jejich stavba těla a hmotnost je přizpůsobená 

tomu životu. Víc bych se v tom... protože ony ty děti potom si pamatují spousty zbytečnost í.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

B: Ták, vlastně to se týče nějakých dědičných informací a genetiky daných organismů, tak 

to probíram v osmé třídě u člověka. Vůbec se o tom v šesté třídě v zoologii nebo v sedmé 

třídě v botanice nezabývám. A říkám to, že to je vlastně daný tím, že kolikrát vidí třeba 

v současné době mnoho barev růží v květinářství a je to daný tím, že člověk ty rostliny různě 

šlechtí, a tím pádem může získat různé barvy. Ale ta přirozená barva bývá kolikrát vlastně... 

je jich na výběr pouze málo. Takže bych to řekla takovým způsobem.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

B: Jedná se o to, že fosilní paliva nám v blízké době pravděpodobně dojdou, což hrozí právě 

u té ropy a uhlí a je potřeba nějakym způsobem přijít na taková paliva, která získáme 

z obnovitelných zdrojů. Proto jsou přijatelnějším zdrojem, protože v budoucnosti tomu 

člověku nezbyde nic jiného, než používat něco jiného, než fosilní paliva.  
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A: Dobře, takhle?  

B: Hm.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

B: Tak by sem odpověděla, že všeobecný přehled je důležitý a že když pojedou někam 

na výlet a pudou na procházku do lesa, tak by bylo dobré, aby rozpoznali smrk od borovice. 

Nebo když najdou nějakou houbu, aby věděli, zda je jedlá nebo není jedlá. Když pudou eh... 

někam na výlet, ne do zoologické zahrady, ale někam do volné přírody a potkají nějaké zvíře, 

tak aby věděli, co to je za zvíře. Anebo... když my vlastně sami jsme lidé, tak z čeho se skládá 

eh... naše tělo. Jaké jsou různé soustavy, jak to funguje. Tak abychom my potom lépe 

pochopili, jak se k tomu svému tělu chovat.  

A: Hm, supr. Tak jo, druhá část hotová.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 
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B: Tak, abych byla upřímná. Jak učim přírodopis a zeměpis, tak vidim, že hrozně moc témat 

se tam prolíná. Že beru vlastně… to, co kolikrát beru třeba v šesté třídě v zeměpise, což jsou 

geologiecké děje, potom beru i v deváté třídě v přírodopise. A takových je mnoho témat, 

to samý třeba ta fotosyntéza, že se to dá probírat v sedmé třídě v botanice v přírodopise, 

ale zároveň i v chemii v osmé nebo v deváté třídě. Takže rozhodně by nebylo na škodu, aby 

se vlastně to klidně spojilo dohromady, protože pak kolikrát ty děti říkají: „Ale já už jsem 

tohleto slyšel v jiném předmětu.“ a podobně. Nebo třeba v osmé třídě - člověka bereme první 

pomoc a oni: „To jsme brali ve výchově ke zdraví v jiném ročníku.“ a podobně. Myslim si, 

že by to rozhodně nebylo na škodu, kdyby se takhle hezky prolínalo. A problém je vlastně 

ten, že každý ten předmět učí jiný učitel. Já teda třeba v osmé třídě letos jsem měla zeměpis 

i přírodopis ve stejné třídě a vim, že se tam ty témata prolínají některá, tak jsme si prostě 

mohli říct: „Tak už to nebudeme probírat znovu v přírodopise, protože jsme si to říkali 

minulou hodinu v zeměpise.“ Což ale, když jsou dva různí učitelé, tak to musí prostě probrat 

zvlášť, že každý říká něco jiného. Takže potom kolikrát to ty děti slyší jako dva různé názory 

toho učitele, což není na škodu, ale myslím si, že spíš oni potom v tom mají obrovský chaos.  

A: Takže byste spíš preferovala tady v tom věku to ještě nechat spojené? 

B: Nebylo by to vůbec špatné.  

A: A teď jste teda vlastně řekla jakoby ten největší klad toho, že by to měl jeden učitel, že 

by to v podstatě vysvětloval podle sebe a ne víckrát. A vidíte v tom i nějaký zápor? 

B: Teď mě tak napadá, že já bych zvládla učit ty zeměpisná témata, přírodopisná témata, ale 

představa, že bych tam měla říkat něco chemického, to bych asi úplně nadšená nebyla. Takže 

i pro toho učitele by to bylo teda mnohem náročnější, protože se nedá v hlavě udržet rozhled 

několika předmětů. Mně stačilo, že jsem teď po čtyřech letech měla zoologii v šesté třídě 

a abych byla upřímná, kolikrát jsem si musela, třeba téma hmyzu, ještě přečíst znovu 

předtím, protože jsem to za čtyři roky zapomněla. Takže takhle by to asi vypadalo i s tou 

chemií například. 

A. Takže nevýhoda by potom vlastně byla větší práce pro toho učitele? 

B: Ano, větší práce pro toho učitele a třeba by to potom jakoby neuměl těm dětem tak dobře 

vysvětlit.  
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A: Dobře, tak jo. Ještě něco k tomu chcete takhle říct, k těm dvěma stylům výuky? 

B: Já myslim, že asi ne. 
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ČR7: Martin_49  

1. Základní informace 

Jméno: Martin 

Věk: 49 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Všeobecná biologie 

+ pedagogické minimum 

Vyučované předměty: přírodopis + chemie, matematika, pěstitelské práce, tělesná výchova 

Délka praxe: 25 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: Jasně, tak todle je věc, kterou řešim naprosto pravidelně, protože ty žáci z prvního stupně 

přicházej s tim, že fotosyntéza je, že z oxidu uhličitého vzniká kyslík. Takže jim vždycky 

vysvětluju, že vlastně největší význam fotosyntézy je ten, že z toho oxidu uhličitého a vody 

ty rostliny dokážou vyrobit organickou látku – nebo organické látky, které jsou nezbytné 

vlastně pro existenci jakéhokoliv živého organismu. Stačí to takhle? 

A: Jestli jste řekl všechno podstatný, co si myslíte, že by ten žák měl vědět. 

M: Jako samozřejmě v tý hodině to vysvětluju, ale to bysme tady byli třeba půl hodiny, jo. 

Ale princip toho je, že se snažim vysvětlit tohleto. 
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Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: Protože existuje povrchově napětí vody. A protože tohleto učím v šestý třídě, tak 

se snažím dětem vysvětlit, ať si představěj, jako kdyby na povrchu té vody byla nějaká 

tenoučká blanka/fólie, která ten hmyz udrží.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.)  

M: To já si nejsem jistej, jestli u těch hortenzií je to taky tim pH půdy… 

A: přikývnutí  

M: No tak v tom případě, pokud bych zrovna tohleto vysvětloval, tak bych jim vysvětli l, 

že záleží na tom, jaké látky jsou v té půdě. Případně bych jim zkusil ukázat nějakou formu, 

že prostě ňákej indikátor se v kyselým a zásaditým roztoku zbarví různě a že stejně 

tak vlastně fungujou ty rostliny, no.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

M: No, já to těm dětem nevysvětluju takhle jednoznačně, protože ty názory na to se různěj. 

Určitě výhodou, nebo takhle to dětem říkám, že výhodou těch biopaliv je to, že se vytvářej í 

z obnovitelnejch zdrojů, že ta řepka každej rok vyroste nová, že jo. Když to zjednoduš im. 

Ale spíš se s nima o tom snažim diskutovat, protože jsou názory zase, že díky tomu, 

že se pěstuje všude řepka a tim, že se to musí převážet a tak, že tam některý ty nevýhody 

existujou, a že opravdu ani odborníci se neshodnou na tom, jestli tam převažujou výhody 

nebo nevýhody. Takže prostě neříkám jim jednoznačně to, že je to přijatelnější zdroj energie. 

Má to svoje výhody a svoje nevýhody.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

M: To je takový hodně složitý (smích). Tam záleží asi na tom, jaký je to téma. U některejch 

témat je to naprosto jasný. Třeba já nevim, když se učíme biologii člověka, tak znát sám 

sebe, tak o tom není diskuse. Potom když třeba pak máme tu biologii, ta je vzdálenější, tam 

je to složitější. A spíš se jim snažim vysvětlit, že prostě v životě můžou potřebovat různý 
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věci znát. Že v tuhle chvíli těžko můžou vědět, co z toho přesně budou potřebovat nebo 

nebudou potřebovat. A třeba i to, že prostě znalost tý přírody, to v čem vlastně žijeme, 

to musíme ňákym způsobem udržovat a že prostě je dobrý o tom něco vědět, no. 

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 

nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

M: Já bych byl striktně pro to, aby to měli jako jeden předmět, protože tam spousta těch věcí 

souvisí spolu, viz ty ploštice na tý vodě - to je fyzika, pH je chemie. Takže jako evidentně 

to spolu souvisí, jo. Ale nejsou na to připravení učitelé. Když bude učitel schopen učit 

všechny ty předměty nebo všechny ty oblasti přírodních věd, tak by to bylo fajn, ale bohužel 

naše vysoký školy nepřipravujou takový učitele. Já tady mam fyzikáře, kterej by nemoh´ 

učit třeba biologii, naopak tady mam třeba pani učitelku, ta má kombinaci přírodopis 

a zeměpis – fyzika je jí poněkud vzdálená. Jo, i mě třeba, jako já nejsem vlastně fyzikář. 

Takže prostě u nás… Jako mě by se to líbilo už proto, že by ten učitel měl v tý třídě vlastně 

větší množství hodin, líp by ty děti znal, než když tam učí jenom dvě hodiny přírodopisu. 

Ale ty učitelé na to nejsou připravený. My jsme o tom uvažovali před x lety, když se dělal 
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ten novej vzdělávací plán, tak tam ta možnost je to spojit. Ale řikam prostě, nemam učitele, 

který by to takhle vodučili.  

A: Dobře, takže to je ta největší nevýhoda. A největší výhoda teda je, když ještě zopakujete 

jakou největší výhodu v tom vidíte? 

M: No, výhoda je, že ty oblasti přírodních věd spolu souvisej´ a pokud by jim to vysvětlova l 

jeden člověk… Líp by věděl, třeba když budu vysvětlovat tu vodoměrku, tak budu vědět, 

jestli už sem s nima taky mluvil vo povrchovym napětí vody a jestli to můžu použít. Jo, když 

jim budu vysvětlovat hortenzie v sedmý třídě, kdy sem s nima ještě nemluvil vo chemii, tak 

vim, že to pH neznaj´ a že jim to musim ňák vysvětlit jinak, anebo s tim počkat až poté, co 

vysvětlim to pH. Já třeba se snažim, když učim ten přírodopis, tak ňáký ty mezipředmětový 

vztahy… prostě když tam ňáka ta souvislost je, jim ukázat. A snaží se o to řada učitelů, ale 

jako úplně systém v tom není, protože nepamatuju si, co přesně kdy se při fyzice… Takže 

když na nějakej problém narazim, tak se jich musim ptát: „A todle už jste ve fyzice brali?“ 

A kolikrát ty děti si ani nepamatujou, jestli to braly nebo nebraly. Pak se dostáváme 

do situací, že jim vysvětluju něco, co znaj´ nebo naopak se mi může stát, že jim to ukážu, 

myslim si, že to znaj´ a oni to neznaj´. Kdyby to učil ten jeden učitel, má lepší přehled.  
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ČR8: Lenka_55 

1. Základní informace 

Jméno: Lenka 

Věk: 55 let 

Dosažené vzdělání: Česká Zemědělská Univerzita, obor: Agronomie + pedagogické 

minimum 

Vyučované předměty: přírodopis, ekologie + chemie, pracovní činnosti, německý jazyk 

+ na starosti školní zahrada  

Délka praxe: 25 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

L: Tak, když se jich zeptam na to v šesté třídě, tak většinou řeknou „rostliny tvoří kyslík“. 

Takže nastává problém vysvětlit jim, že vlastně si teda vyrábí cukry a kyslík je odpad. 

No a většinou s pomocí obrázků. Vždycky si nakreslíme tulipán, nějaký šipky dovnitř, ven. 

Tam ten cukr v tom listu, tu zeleň listovou, sluníčko, měsíček si škrtnem, že v noci ne. Takže 

jako dost to berem hned od té šesté třídy a je to trochu problém, spíš si myslím, od toho 

prvního stupně. Prostě oni přídou s tím, že rostliny tvoří kyslík a hotovo.  

A: Takže se snažíte vysvětlit ňák ten proces. 

L: No jako chemické rovnice, to jako ne. U těhletěch 6, 7, 8 v podstatě to ani nejde, protože 

oni maj´ tu chemii až od osmé třídy a vlastně na podzim v osmičce berou teprve ty základy, 

stavbu atomu. Něco z toho znaj´ z fyziky jo, ale tabulku periodickou berou někdy na Vánoce 

v osmý třídě teprve, takže… A v biologii berou pak biologii člověka a geologii, takže jako 

já se s tim setkávam dřív, než znaj´ tu chemii. Takže chemicky ne.  
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Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

L: Tak to celkem děti docela chápou, protože něco o povrchovém napětí vody znají a my 

dost i mikroskopujeme, takže si dáme pod mikroskop prostě nožičky a tam prostě vidí, že 

tam jsou nějaké chloupky nebo nějaké… Takže si vysvětlíme. A samozřejmě vzhledem 

k hmotnosti toho hmyzu že jo je ta blanka na té kapalině udrží. To celkem dávaj´. (smích)  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

L: No, s tím se v podstatě v učivu, přemýšlím, ani nijak nesetkáváme. Je to samozřejmě 

kyselostí půdy, že jo. Takže když chcete mít hortenzie, tak nějakou hliníkovou lžičku tam 

zapíchnout a změní Vám barvu a tak. Ale jako s dětma spíš řešíme barvu květu z pohledu 

pylu, že teda vlastně chtějí, aby hmyz tam létal, aby je opyloval. Tady nějakou souvislo st 

s půdou to jako neřešíme.  

A: A kdyby se Vás zeptali, tak to vysvětlíte teda…? 

L: Takhle, jak jsem vám říkala – pH půdy. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

L: No, protože je to obnovitelný zdroj energie, že jo. Fosilní paliva se vytěží, dojdou a bude. 

Takže ta biopaliva zase vyrostou, takže celkem v tomhle smyslu.  

A: Hm, takže takhle? 

L: Ano. 

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

L: Tak to zase je jednoduché, protože to jim říkám od začátku, že vlastně to je věc, se kterou 

se setkávají dnes a denně. Jdou do školy, jdou skrz přírodu. Potkají, že jo, něco – strom, 

ptáčka, květinu a určitě je napadne: „Jé, to je hezký. Co to je?“ Takže tam určitě ty první 

věci nebo pak bereme třeba nějaké jedlé rostliny, tak zas musí vědět, co je jedovatý, že jo, 

aby se neotrávili. Takže tam těch příkladů je strašně moc, to jako… tu biologii prostě maj´ 

fakt kolem sebe. Jdou na houby, jdou do lesa, jdou se koupat – vědí, jestli tam jsou 
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sinice – mam tam lízt, nemam tam lízt. To je hrozně široký použití a celkem děti to zase 

chápou. Takže s tím není problém, no.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 

nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

L: Do desáté třídy, to jim je… ?   

A: Je to jakoby náš první ročník střední školy. 

L: No, to si myslim, že už by měli mít (pozn. rozdělenou výuku do více předmětů), protože 

ty střední školy to mají rozdělené a oni potřebují trošičku mít představu, co jako je baví. 

Pokud by to měli v tom jednom… samozřejmě pochopí líp ty souvislosti třeba, protože 

někdy ty mezipředmětové vztahy jsou problém. Ale zase pro ten další vývoj si myslim, 

že to rozdělení špatné není. Kolik pak oni maj´ hodin těch přírodních věd? 

A: Mají jich míň. Ta časová dotace, když sečteme biologie, fyzika, chemie na druhém stupni 

tady a sečteme to v Norsku, tak tam mají zhruba o polovinu míň tu hodinovou dotaci na celý 

předmět. 
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L: No, to právě jsem si říkala. Mě vyhovuje ten náš systém. 

A: Takže Vy byste se osobně přikláněla tady k tomu. Už jste řekla teda vlastně nevýhodu to, 

že občas ty mezipředmětové vztahy úplně asi nefungují tak, jak by měly.  

L: No, spíš ty děti. Samozřejmě záleží zas, jak které dítě. Tady to je opravdu základní škola, 

takže opravdu od těch vynikajících až po ty děti, kterým to učení dělá problémy. 

Tak samozřejmě ti s těmi lepšími známkami to propojí v pohodě, ti s těmi horšími ne. Zas 

na druhou stranu ti jdou pak na ňáký učební obor, a tak ňák to tam nevadí, bych řekla, jo. 

A: A jakou největší výhodu vidíte toho, že je to rozdělené?  

L: No, nevim, jestli úplně…  

A: Nebo největší. I víc jich můžete říct. 

L: No, já bych spíš řekla, když by se to mělo v podstatě u nás změnit a být to jako jeden 

předmět, tak se musí začít v těch pedagogických školách, že jo. Protože vlastně i tam 

se to učí odděleně. No, takže vlastně ani není, kdo by to jakoby učil komplexně, jo, takže… 

Tam jako je problém. No a výhodu teda toho, kdyby ten předmět byl jakoby všeobecný, jo? 

A: Ne, takhle. Výhodu toho, že je to rozdělené právě. 

L: Jo takhle, výhodu toho, že je to rozdělené.   

A: Proč to vlastně preferujete. 

L: No přece jenom si myslim, že už dneska to vědění lidské obsahuje takových informac í, 

že vlastně, když pak je i ten učitel vlastně specialista, tak spíš tomu oboru rozumí, spíš 

to vysvětlí těm dětem, spíš ňák dokáže třeba i zareagovat. Než mít jako od všeho něco, že jo. 

Asi tak, no.  
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ČR9: Martin_30 

1. Základní informace 

Jméno: Martin 

Věk: 30 let 

Dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Biologie-Tělesná 

výchova; rigorózní zkouška 

Vyučované předměty: přírodopis, tělesná výchova, výchova ke zdraví + pracovní činnosti 

Délka praxe: 5 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení 

vedlo ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: Tak fotosyntéza je proces, který rostliny provádějí k tomu, aby získaly nějakou energii, 

což jsou v tomhle případě cukry. A získávají energii ze světla. Energii ze světla, když svítí 

Slunce, tak vlastně vstřebávají a předělávají vlastně na energii, kterou jsou schopny využít 

nějak efektivně. Potřebují k tomu oxid uhličitý a vodu a během té reakce vlastně získají 

energii a jako odpad vypouštějí ven kyslík. Vlastně je to v podstatě obrácený proces dýchání. 

Když se na to kouknu jako na dýchání, tak jenom obráceně. My nadechujeme kyslík, 

vydechujeme oxid uhličitý. A aby mohly organismy fungovat, tak potřebujou nějakou 

energii, tam je to naopak. Spotřebují oxid uhličitý a dávají nám kyslík.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: Protože, za prvý, jsou lehcí. Za druhý, plocha, kterou se dotýkají vody, je v porovnání 

s velikostí těla tak velká, že neporuší povrchové napětí vody. 

A: Takhle stačí? 

M: U bruslařky podle mě ano.  
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Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.)  

L: Proč je ta stejná kytka jednou modrá a jednou růžová? 

M: Hm, nějakej zběsilej zahradník asi. Ale obecně tim, že hortenzie je už jakoby upravená 

rostlina, tak spíš to byl záměr nějakého zahradníka při v podstatě pěstování těch rostlin, 

se vybírali konkrétně rostliny, které měly tu a tu barvu. Jinak v přírodě některé rostliny 

můžou mít barvu, když se třeba k vodě, obyčejné vodě při zalévání přidá nějaké barvivo, 

ale u některých, teda spíš geneticky upravených, vyhraje ta daná varianta toho genu, který 

ovlivní barvu toho květu. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

M: Hm, podle mě jsou přijatelnější zdroj proto, že jsou lépe obnovitelné. Uhlí prostě, jakmile 

se jednou spálí, tak už jako si nepočkáme na to, aby se vytvořilo znova. Kdyžto budeme- li 

pálit ty biopaliva, tak ty se dají obnovit v relativně kratší době, než ty fosilní.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

M: Tak spousta těch znalostí je takový všeobecný základ, což by člověk měl znát. Vlastně 

tak jak se učí dějepis, zeměpis a podobně. Ale někomu se to může hodit víc, někomu míň. 

Záleží, kam bude pak směřovat, ale ta biologie konkrétně vede třeba k pochopení spousty 

přírodních jevů, se kterými se v podstatě potkají denně. Ať už je to nějaký růst rostlin, 

koloběh uhlíku, třeba ta fotosyntéza. A tím, že se na o tom třeba diskutuje dost často 

i v politice, tak by mohli mít ty základní znalosti, aby mohli být v obraze a vyjádřit svůj 

názor třeba v nějakých referendech, při volbách a podobně.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 
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věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

M: Třeba v tý šestý, sedmý bych to klidně nechal rozdělený a v osmý, devátý bych už ty děti 

jakoby… už jsou takový vyspělejší a prostě víc chápavější, tak by to měly dohromady. 

Protože spousta jevů se ukazuje nebo vysvětluje dvakrát – ve fyzice, v přírodopisu. Doplerův 

jev se vysvětluje ve fyzice, ten se používá u netopýrů v přírodopise. Jo, to samý fotosyntéza 

se jede ve fyzice, zároveň se třeba jede i v chemii a pak se vysvětluje ještě v přírodopise. 

Takže tajty věci jakoby ty děti, když by se to vysvětlilo najednou a na konkrétních 

příkladech, tak myslím, že by to ušetřilo spoustu času, i nějakou tu hodinovou dotaci.  

A: Takže to myslíš jako: první stupeň, tam to mají vlastně dohromady ty děti, pak že by 

se to rozdělilo a pak zase dohromady? 

M: Voni to nemaj´ na prvním stupni úplně dohromady. Ale přírodovědu jako ňák maj´ a tam 

maj´ doopravdy jen nějaký základy.  Tam se učej´ poznávat, že tohle je pták, tohle je plaz… 

A hlavně nic z toho si nepamatujou. Já bych byl pro to, ať šestá, sedmá se rozdělí a osmička, 

devítka ať to maj´ spojený.  

A: A ještě jednou, kdybys mi vypíchnul hlavní klady a negativa toho, že by to ty děti potom 

měly spojený? Klady jsou teda ušetření tý časový dotace, jsi říkal – že se to neopakuje 

a jakoby asi snažší pochopení. 

M: Snazší pochopení, a hlavně by se tam pak dalo ukázat ty příklady na více věcech. Tim 

že učitel by učil tohle, tak samozřejmě by měl i větší zkušenosti. Ale já se snažim jim ukázat 

tyhlety věci na rostlinách, na zvířatech. Ten učitel, kdyby to učil, tak by to ukázal i na dalších 
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věcech, na těch dalších jevech mimo tu živočišnou nebo rostlinnou říši. A myslim, že ty děti 

by to možná zaujalo i víc. No, některé určitě. Některé na ty zvířata, kytky nejsou, některé 

jsou spíš na tu mechaniku…  

A: Takže nějaké prohloubení zájmu? 

M: Jo, myslím si, že jo.  

A: A negativa toho, kdyby to měli spojený? Vidíš ňáký? 

M: No nevim, jak by to bylo udělaný do rozvrhu v rámci jednoho předmětu. Muselo by 

to mít hodinovou dotaci jako matika, možná častějš, aby se to stihlo. Takže nevim jako. Tim 

pádem třeba pro ředitele by byl problém sehnat někoho s takovymhle úvazkem, to by jako 

bylo pro něj těžší, protože vlastně každá třída by měla svého učitele a tim by to haslo.  

A: A pro ty děti nějaký negativa? 

M: Pro ty děti… No některý takový ty slabší žáci by to měli mít zvlášť. Takovej ten střed 

a ty lepší, ty, co si myslej na nějaký střední školy s maturitou a gymnazsti, tak pro ty bylo 

podle mě dobrý. Ale pro ty, co jdou na učňák, takový ty čtyřkaři, co už jako od šestý, sedmý 

třídy bojujou s kdečim, tak ty si myslim, že by v tom měli naprostej guláš. Tim že tohle je 

zajetý, tak se na to dokážou nějak psychicky připravit, ale kdyby to měli najednou, tak by 

to podle mě nedokázali vstřebat tak, jako ti lepší žáci. Myslim si, že by to způsobilo větší 

rozdíly mezi žáky. 
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ČR10: Michaela_45  

1. Základní informace 

Jméno: Michaela 

Věk: 45 let 

Dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: chemie, rodinná 

výchova 

Vyučované předměty: přírodopis, chemie, německý jazyk + vaření 

Délka praxe: 9 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: A teď Vám mam vysvětlovat? 

A: Ano, jako kdybych já byla ve Vaší třídě.  

M: Jako kdybyste byla můj žák. 

A: Hm, ano. 

M: Tak a my to máme teda, že si i měřej ten oxid uhličitý. 

A: Tak to jenom když tak popište.  

M: Dobře. Začneme rostlinami, co rostliny jsou schopny vyrábět. To oni znají už z prvního 

stupně. A pak v podstatě reagujeme tak, že ty rostliny vyrobí kyslík, my ten kyslík musíme 

přijmout a napíšeme si rovnici fotosyntézy. Tím, že už na tom druhém stupni si řikáme, 

co vstupuje do té fotosyntézy – jako oxid uhličitý a voda, jak příjmaj rostliny oxid uhlič itý, 

odkud přijímají vodu – přes kořeny, a že vyrobí složitou organickou látku, což jsou cukry, 

kterou potřebují zase jako energii pro svůj růst. A zároveň že vyrobí kyslík. A potom je 
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k tomu laboratorní práce, kdy pracují s takovými přístroji, které měří množství oxidu 

uhličitého a zároveň potom i ten přístroj je schopen vyrobit ten kyslík – že funguje jako 

rostlina. Ta rostlina je tam uzavřená v takový nádobě a ukazuje se jim to na grafu.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: No, to je uzpůsobeno jakoby… pomocí jejich… je uzpůsobení jejich končetin. A díky 

tomu oni jsou vlastně lehčí než ta hladina vody. A potom je taky na té hladině vody ňáký 

povrchový napětí.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

M: Aha, barva květu hortenzie nebo různých květů je ovlivněna pH půdy. To znamená, jestli 

ta půda je kyselá nebo zásaditá. A ta barva se dá potom ovlivnit, pokud chci mít jenom třeba 

fialové hortenzie nebo tyhlety krásné růžové, tak přidávám nějaké hnojivo, které mi mění 

to pH půdy. Akorát, že ty děti, když se probíraj rostliny, tak eště pH půdy nemají, ale znají 

teda nějaké kyselé prostředí a musí se seznámit se zásaditym. A kyselý prostředí zase znají 

třeba z lesa. A to zásaditý to jako úplně nevědi.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

M: No, to je nějaká sporná otázka (smích). Takže teoreticky. Biopaliva jsou přijatelnějš í 

zdroj energie, protože si myslíme, že jsou vlastně neustále obnovitelná. Že se dají vyrobit 

za rok, za dva a na rozdíl od fosilních paliv, které jednou dojdou. Ale nevím, jestli jsou 

přijatelnějším zdrojem energie. Třeba pro mě. Takže potom si vysvětlujeme, že to možná 

vede k tomu, že máme energii z fosilních paliv dražší, protože platíme nějakou daň za to, 

že používáme energii i z biopaliv. Pak že se některá biopaliva vyrábějí z vypěstované řepky 

a budeme mít všude na polích jenom řepku, která velmi eroduje půdu a způsobuje silnou 

alergii. Tak to je taky taková sporná otázka. A pak je taky otázka, kdy dojdou ta fosilní 

paliva. Jestli je to potřeba už teď vymýšlet dopředu. 
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Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

M: Tak, když budeme v osmé třídě, tak je to jednoduché, protože probírají člověka a vlastně 

se nikdy neptají, protože je to zajímá, z čeho jsou složeni, jak jim funguje to tělo, jaké mohou 

mít nemoci, pokud se o to tělo nebudou starat. Takže to využití v reálném životě je velké.  

A co se týče rostlin a savců, tak taky, protože tam je spousta dětí, který třeba se jednou 

budou… nebo mají rádi zvířata, budou se někdy starat o ta zvířata, tak by měly vědět, jak to 

zvíře funguje, jak to příroda zařídila, jak je vyvinuto a co potřebuje, aby žilo co nejdéle. A co 

se týče rostlin, tak jsou tam i nějaký zahrádkáři, takže když chtějí jít třeba na zahradnickou 

školu, tak by asi měly vědět, co je kořen, plod, květ a stonek a měly by umět nějaký základní 

rozdíly těch rostlin. Popřípadě pokud by se chtěly zabejvat nějakou genetikou rostlin, tak 

by měly vědět, jak to funguje v té rostlině. A v šestce máme bezobratlí, tak tam je spousta 

nemocí, které způsobují viry a bakterie, se kterými se denně setkávají, až dojdeme 

k členovcům, takže by bylo dobré vědět, co dělat, když mě kousne pavouk, popřípadě když 

mam klíště a jak ho vyndat a jakou nemoc mi to může způsobit.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 
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naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

M: No tam asi záleží na tom, kolik poznatků a informací dostávají ty děti v Norsku a kolik 

jich jim dáváme my. Já si osobně myslím, že my jim těch informací předáváme mnohem víc , 

i když ne komplexně, ale v každym tom předmětu zvlášť. A jdeme do větší hloubky, ale já 

jsem se s norskym systémem nesetkala. Takže ta komplexní výuka je moc hezká, asi se mi 

to líbí víc, protože se ty děti rovnou dozví komplexně ze všech těch věd, jak to funguje. Ale 

nevim, jestli je u nás v našem školství uskutečnitelná až do toho devátého ročníku, když teda 

rámcový vzdělávací program chce, aby ty děti uměly, nevim… názvosloví oxidů, když 

to přeženu, popř. jak fungují motory z fyziky. Takže jestli omezí množství poznatků 

a nebudou to po těch dětech vyžadovat ani na střední škole a ta střední škola bude fungovat 

taky nějakym takovymhle způsobem nebo nebude tak rychlá a počká na ně. Počká na ty 

pomalejší děti, aby se to teda naučily vod začátku, tak proč ne. Ale jako pro mě je 

to nepředstavitelná věc.  

A: Spíš jako k čemu se tak přikláníte. Nemyslete teď na to, jestli je to proveditelný nebo ne.  

M: No tak my to máme sice rozdělené ty předměty, ale tim, že já učim přírodopis-chemii, 

tak stejně pokud se probírá biologie člověka nebo jakýkoliv kyseliny, co maj žraloci třeba 

v žaludku, tak se zase vrátíte k té chemii a zeptáte se třeba i na vzorec. Fyzika možná – teď 

jsme probírali benzín, naftu, tak jsme taky probrali motory. Ale je to spíš asi na tom 

vyučujícim, že zabrousí i do jiného předmětu a zjistí, že třeba ty děti to nevědi a daj´ to ňák 

dohromady, aby si to utřídili jako celek, ale asi to neodpovídá úplně norskému školství.  
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ČR11: Miroslava_58 

1. Základní informace 

Jméno: Miroslava 

Věk: 58 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta, obor: zeměpis-biologie 

Vyučované předměty: biologie, zeměpis, občanská výchova, přírodovědné praktikum + 

ekonomika, psychologie, filosofie, účetnictví 

Délka praxe: 35 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy, střední škola 

(obchodní akademie, gymnázium) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: Tak, když začínám s fotosyntézou, tak to je v šestém ročníku. Je tam obrázek, který 

se postupně doplňuje. Třeba, já nevim, o oxid uhličitý, minerální voda - voda s živinami, 

dále půda. Ukazuji jim celý ten proces vzniku té fotosyntézy. 

A: Hm, a když zmíníte co všechno, ty nejdůležitější prvky nebo části, které ty děti musí 

vědět. Kdybych já byla ten žák, jak byste mi to vysvětlila.  

M: Tak je to přeměna organických látek na anorganické látky. Pardon, na organické. 

To znamená ty jednoduché látky na látky složité. To znamená na ty cukry.  

A: Hm, takže takhle? 

M: No, je to jednodušší, když se pustí ta interaktivní tabule, protože pro ty děti v šestém 

ročníku je to docela těžké to pochopit. A protože to je základní zákon vlastně biologie, neb oli 

teda přírodopisu – té rostlinné části, tak je to důležité, protože potom se s tim všude pracuje, 

že jo. Takže máme obrázek, úplně jednoduchý. Je tam třeba rostlina bramboru (lilkovité) 
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a teď tam máte… k tomu se přidávaj´ sluneční paprsky a potom oni si to i dokreslují. Potom 

tam máte přidělanou tu půdu obohacenou o ty živiny, potom tam máte ten vzduch, který 

právě se absorbuje díky právě těm listům – tam je i chlorofyl. Jo, takhle postupně se tam 

přidávají ty další obrázky, které jsou zatím schovaný. Můžu říci, že tohleto asi na ně nejvíce 

zapůsobilo, nejvíce si to pamatují. Protože když jim to dáte na tabuli, když jim napíšete ten 

vzorec, tak těžko si to dokážou vybavit. Ale takhle, když si vybavěj ty obrázky a vybarvujou 

si, tak je to pro ně daleko příjemnější a přijatelnější. 

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: Tak, je to díky tomu, že zaujímá velkou plochu. To znamená, že vlastně tou plochou 

se roztahne na té vodní kapce nebo, dejme tomu, na té vodní hladině. Tím, že když budete 

brát tu hmotnost a tu vzlínavost, tak to krásně byste mohli pochopit.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejnou rostlinu rostoucím na různých místech.) 

M: Barva květu je ovlivněna za prvé geneticky – šlechtěním, což jako třeba i u růží se dají 

vyšlechtit různé druhy a také potom chlorofylem.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto 

i přesto, že v obou případech dochází ke spalování?  

M: Protože patří mezi obnovitelné zdroje, ta příměs do biopaliv. To znamená, dejme tomu, 

ta řepka olejka. I když tady úplně s tim nesouhlasim, protože zase tam na to vypěstování 

potřebujete energii, že jo. Potřebujete nějaké ty stroje, které zasaděj a potom se tomu věnují, 

potom tý sklizni a to, že jo. Takže vono v tomto případě si nemyslim, že by to až tak úplně 

bylo pravda, že se říká, že… Ale díky tomu, že teda Evropská Unie to naprosto dotuje, tak 

si myslim, že proto sou u nás velké plochy pěstování řepky olejky.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

M: Za prvé, s přírodou se setkáme na každém kroku. A do toho přírodopisu nepatří jenom 

rostlinná, ale i živočišná část, ale i třeba neživá příroda. Když někde cestují, tak jedou, dejme 

tomu, po nějaké vodě a okolo vidí skály a na těch skalách třeba tařici nebo prostě nějaké 

rostliny. Doma chovaj´ nějaká zvířata, nemusí to být přímo jenom hospodářská zvířata 
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u babičky – nějaký ovce, kozy a krávy, že jo. A celý život se setkáváme s přírodou, prostě 

to je největší učitel, že jo.  

A: Hm, takže takhle? 

M: Určitě. Jako já si myslim, že každý dítě na něco chytnete. Buď že doma maj´ nějaký 

zvířátko, počínaje kočkou, psem, já nevim, čim všim, že jo. A nebo děvčata se chtěj třeba 

věnovat povolání, dejme tomu, že chtěj být lékařkou, tak to k tomu také potřebují. A některý 

kluk, některý chlapcí, je zájem, já nevím, o tu geologii, to znamená o ty minerály a fyziká lní, 

chemické vlastnosti. A jako já si myslim, že ten přírodopis je vždycky dotahne.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

M: Já bych se přikláněla k úplně jinému stylu výuky. Za prvé si myslim, že ŠVP (pozn. 

Školní vzdělávací program) je blbě uděláno. Naprosto s tim nesouhlasim, protože od toho se 

odvíjí, že třeba v sedmé a deváté třídě je jenom hodina a půl toho přírodopisu. Což teda 

vůbec se nikdy nedá stačit, že jo. (…) 
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M: Takže určitě bych to udělala úplně jinak, dala bych daleko více těch hodin a ne tohleto. 

Takže na úkor třeba předmětu, kterej si myslim, že je naprosto zbytečný v sedmé třídě a to 

je VKVéčka (volba povolání). Děti se v sedmé třídě ještě vůbec nemaj představu ani o tom, 

co by dělaly, natož jako vůbec se tim zabývat, že jo. Tak to bych dala, dejme tomu, do té 

druhé části osmičky, tím pádem by se navýšil ten počet a bylo by to normální, standardní. 

(…) 

M: Prostě bych to úplně jinak nastavila, aby to bylo daleko pro ty děti srozumitelnějš í 

a aktuálnější.  

A: Takže větší časovou dotaci, ale nechala byste to takhle rozdělené – přírodopis, chemie, 

fyzika? 

M: Naprosto.  

A: A vidíte nějaké jakoby hlavní klady a zápory v tom, když je to rozdělené ta výuka? Oproti 

tomu, když to maj´ ty děti dohromady v jednom předmětu.  

M: Ano, protože ty děti toho uměj daleko více. Měli jsme možnosti, že sem přijížděly ty děti 

nebo že se nám tam odstěhovaly a když sem přijedou za svými spolužáky, tak prostě koukaj´ 

a říkaj´, že už se sem nemůžou vrátit, protože už by to nikdy nestačily.  

A: Hm. A zápory nějaké? Vidíte nějaké zápory? 

M: Zápory, že je to špatně ohodnoceno… Pak řikam, že je hrozně špatně postaveno to ŠVP.  

Jako vůbec nikdo nebere… vůbec jako kdyby nad tim nepřemýšleli.  Protože za tu hodinu 

a půl prostě to nemůžete stačit. Já jsem hovořila… nebo když jezdíme třeba na ty různé 

výjezdy nebo teď jako probíhaly nové, já nevim, na přírodovědecké fakultě to bylo, porkoky 

v biologii a to… tak absolutně vůbec to do toho nemůžete nějakym způsobem 

zakomponovat, protože na to není čas. Jenom vlastně já bych jenom udělala v tý sedmičce 

ty ryby, obojživelníci, plazi, ptáci – to by fakt stačilo na celej rok. Že eště kromě toho tady 

máme obrovské sbírky různých vycpanin a to jako když jim to chcete ukázat, protože to je 

to nejkrásnější (…), tak ty děti, aby k tomu mohly mluvit a to, tak to zabere hroznýho času. 

Takže na úkor čeho. Takže na úkor těch ostatních předmětů to musíte vosekávat a dávat to 

do předmětů jako je třídnická hodina, protože ty hodiny Vám prostě chybí. (…) 
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M: Ale určitě jsem jednoznačně pro to, aby byly oddělené ty předměty.  
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ČR12: Monika_35  

1. Základní informace 

Jméno: Monika 

Věk: 35 let 

Dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: biologie-chemie 

Vyučované předměty: přírodopis 

Délka praxe: 11 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: Tak já nevim, rostlina přijímá oxid uhličitý a vodu, vylučuje kyslík a tvoří si organické 

látky v podobě cukrů. Pak by záleželo, jestli je to šestka nebo devítka.  

A: Možná ještě trošku to teda rozveďte – pro ty starší třeba. 

M: Je to děj, který probíhá v zelených rostlinách. Organické látky pak rostliny využíva j í 

k tomu, aby si stavěly svoje tělo. Asi tak.  

A: Takhle? 

M: Tak bych asi u nás skončila.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: Tak, je to proto, že voda má nějaké povrchové napětí, což se budete učit ve fyzice, a proto 

ty chloupky, které tam jsou, tak umožňují vlastně nesmáčivost a ta bruslařka se udrží 

na hladině.  
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Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

M: To nevim, to si myslim, že to bude v závislosti na pH. Ale nevim, s čim je to přímo 

spojený. Jako fakt nevim. 

A: Jo, je to v závislosti na pH.  

M: Aha. To asi by se malým dětem těžko vysvětlovalo.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

A: Jestli byste vysvětlila dětem, kdyby se zeptaly.  

M: No, protože neobsahují tolik škodlivých látek jako ta fosilní paliva. Protože když 

se spaluje třeba uhlí, tak uniká do ovzduší oxid siřičitý, kdyžto to by se u těch biopaliv 

nemělo stát. Tak proto je to šetrnější k životnímu prostředí.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

M: K tomu, že příroda nás obklopuje na každém kroku, tak je dobré o ní něco vědět.  

A: Takhle stačí? 

M: Takhle by to stačilo.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 



LI 
 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 

nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

M: Já si myslim, že dohromady, ale pak na to muselo být příslušný vzdělání těch kantorů, 

jo. A nedovedu si představit, jak by se to studovalo jako takhle multidisciplinárně jako 

všechny předměty na vysoký škole. Nedovedu si to u nás představit. Ale myslím si, 

že v rámci toho, jak by se to měly učit děti, je to rozhodně lepší přístup. Je to takovej celistvej 

přístup.  

A: Hm, a kdybyste měla vypíchnout přímo nějaké výhody toho, že to mají ty děti všechno 

dohromady? 

M: No propojujou, určitě propojujou. Tady se zmíníme vo jedný věci, voni jí maj´ pak 

v chemii trošku jinak, ale už to jako nepropojujou mezi sebou právě ty věci. Tak 

ta propojenost možná. 

A: A nevýhoda, to by bylo, jak jste říkala, to vzdělávání těch učitelů? 

M: No, určitě. 

A: A ještě nějaká Vás napadá nevýhoda? 

M: No, nevim. Pak by to asi teda… jak by to bylo hodinově dotovaný taky nevim. Asi 

by teda muselo být víc těch hodin.  

A: Je jich míň ve skutečnosti v Norsku.  

M: Třeba mam přírodopis dvě hodiny v týdnu, tak jako kdyby to měli všechno spojený, tak 

by museli mít těch hodin víc, ne? 

A: No, je to… jakoby když mi spojíme přírodopis, chemie a fyzika, tu časovou dotaci 

na druhym stupni, tak je to jakoby míň hodin – zhruba o polovinu, než oni mají tu „Science“.  
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M: Což je zase logický, protože oni maj´… tam se ty věci zdvojujou. Protože my to berem 

jednou v chemii, jednou v přírodopise a tak. Což je další výhoda, že jo. Že by 

se to neopakovalo. Těm dětem to stejně nevadí, protože jim to člověk řekne jednou a voni 

to zapomenou, ale. Ale že by to nebylo vopakovaný. Mělo by to větší systém možná.   
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ČR13: Renata_56 

1. Základní informace 

Jméno: Renata 

Věk: 56 let 

Dosažené vzdělání: Univerzita Karlova, obor: učitelství biologie-chemie 

Vyučované předměty: přírodopis, chemie, pěstitelské práce, pracovní činnosti, výchova 

k budoucímu povolání + anglický jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, tělesná 

výchova, fyzika 

Délka praxe: 25 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy, 1. stupeň základní 

školy (4., 5. třída) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

R: Takže fotosyntéza… Rostlinky přijímají ze vzduchu oxid uhličitý, kořínky nasávají vodu 

a vše se děje v listech, kde na chloroplastech prostřednictvím chlorofylu se zachytává 

světelné záření, které aktivizuje slučování oxidu uhličitého s vodou a vzniká cukr, který je 

důležitý pro další dýchání nebo pro stavbu rostlinného těla. Vzniká kyslík, který vlastně 

využívají rostliny k dýchání a ostatní živočichové také k dýchání. 

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

R: Protože to umožňuje… jak se to jmenuje. Kapalina má… no… 

A: Já Vám to nemůžu říct, tak to popište nějak.  

R: Ježiš Marja. No tak to nevim teda. Zaujímá kapku, že jo. A… jak se to jmenuje. Odpor? 

Ne.  
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A: Povrchové napětí? 

R: Takže je to díky povrchovému napětí.  

A: Jenom takhle nebo byste to ještě nějak vysvětlovala? 

R: A ještě to je systém toho, jak teda se udržují na tý vodě, že tu povrchovou blanku vlastně 

neprodřou, takže díky tomu se neponoří. Někteří třeba mají i bublinky vzduchu, to 

ale bruslařka není, že jo. Čím se nadlehčují.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

R: Barva květu je ovlivněna různou kyselostí neboli zásaditostí půdy. 

Co to je kyselost/zásaditost: když vezmeme citrón, tak na jazyku poznáme kyselost 

a opakem je zásaditost. Jestliže jsou rostliny v zásaditém prostředí, tak jsou do takové modré 

barvy, v kyselém do červené. To proto, že obsahují zvláštní látky antokyany, které reagují 

právě na tu kyselost prostředí.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování?  

R: No, protože fosilní paliva jednou teda dojdou, to je jedna věc. Problém je, že biopaliva 

shoří lépe na uhlík, vodík, takže nejsou jakoby… neznečišťují životní prostředí. Rychle 

rostou třeba. Takže je to kvůli ekologii.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

R: To nelze odpovědět jenom jednou otázkou, to prostě je opravdu vod toho prvního stupně 

jim ukazovat náhled na život, že prostě základem je něco, co je úplně fascinující, a to jsou 

čtyři báze v nukleových kyselinách. Že my jsme součástí živočišný říše a že bez rostlin a bez 

celýho ekosystému nemůžeme fungovat. A jestliže chceme dál pokračovat teda v životě 

na této planetě, tak je to věc každého z nás, a proto se musíme vzdělávat v biologii, v chemii, 

ve fyzice. Protože to vlastně visí na fyzikálních zákonech a lze to vypočítat matematikou. 

Ostatní předměty jsou zajímavý, dají se taky učit, ale tohleto je prostě základ života 

na planetě.  
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3. Vlastní názor 

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

R: Zajímavý je to nechat jako přírodní vědy, jako jeden předmět. Jestli to bude učit jeden 

vyučující nebo dva, tam jsou výhody i nevýhody. Když to učí jeden, tak to předává jen 

tu svou informaci, je nějakým způsobem zaměřený. Když je tam více těch kantorů, tak 

ty děti si zase můžou udělat takový širší obrázek, zvykaj´ si i na různý lidi – není to jenom 

o tom předmětu, jo, je to vo všem možnym. Takže jako těžko říct.  

A: A co byste preferovala? 

R: Možná bych preferovala ten norskej způsob, protože by se mi líbilo, že je tam spojitost 

těch jednotlivých předmětů. Že oni nevidí, že tady je chemie, tady je fyzika, ale že jsou 

to prostě přírodní vědy. Takže to si myslim, že je daleko šikovnější. 

A: A zápor, to už jste teda vlastně taky řekla, zase když to ty děti nevidí z více pohledů… 

R: Taky to je možná škoda pro ně, ale jako třeba poznaj´ ty učitele zase humanitních 

předmětů. Nemyslim si, že to by byla jako velká závada.  
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A: Nějakej jinej zápor toho vidíte? Toho, že je to všechno dohromady? 

R: Jestli se jim to trošku zase potom neplete, jo. Jakože třeba my vyloženě jsme měli 

v devítce přírodopis, jsou tam minerály a v té době jsme se učili, opakovali názvosloví 

anorganický chemie v chemii. A voni nevěděli, kterej předmět mají -  i když mají rozvrh 

samozřejmě – a co se to vlastně učíme. Možná že někdy trošku se jim to plete. Ale to asi 

není na škodu, že se jim to prolíná, prostě aspoň vidí ty souvislosti. Nemyslim si, že to je 

vada. 
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ČR14: Tomáš_39  

1. Základní informace 

Jméno: Tomáš 

Věk: 39 let 

Dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: biologie-geografie  

Vyučované předměty: přírodopis, zeměpis, rodinná výchova + vlastivěda 

Délka praxe: 13 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 2. stupeň základní školy, 1. stupeň základní 

školy 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 6. – 9. ročník základní školy/víceletého gymnázia. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

T: No, na druhym stupni základní školy, já si myslim, já to řeknu takhle, jo. Než jak bych 

to úplně vykládal žákum.  

A: Spíš to řekněte, jak byste to vykládal žákum. Jak byste to řekl mě, kdybych to po Vás 

chtěla vysvětlit. 

T: Jo, no to dělám už roky, a když to má takhle člověk udělat najednou, tak to je takový 

těžký. 

No, já bych nejdřív začal tim, co je vlastně výsledek fotosyntézy. Proč kytky dělaj´ 

fotosyntézu. Samozřejmě je nutné zmínit, co do ní vstupuje. Ale to je vlastně životní, 

důležitá funkce rostlin, takže proč oni to dělají. A na tohle mi žáci se snaží odpovědět. A pak 

teda skládáme… když já to beru takhle interaktivně, to asi nechcete úplně. 

A: Ne, tak mi řekněte, jak to děláte. 
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T: Pak skládáme vlastně… já bych potřeboval k tomu eště svoje papíry. Co do toho vstupuje 

a co z toho máme my, jo. Takže princip fotosyntézy… co vstupuje do toho procesu. 

Vysvětluju, že to je vlastně vůbec proces, protože děti mají představu, že fotosyntéza 

je…Už to zase řikam špatně, že jo.  

A: Ne, dobrý. Řikejte, jak chcete, já si to pak ňák přeberu.  

T: Protože děti maj´ představu, že fotosyntéza je výsledek. Takže my musíme se i dostat 

k tomu, že fotosyntéza je proces a že výstupem toho procesu je ňákej cukr, že jo. Je to vlastně 

ta základní stavební jednotka rostliny a ta životní potřeba rostliny, že jo. Ta její výživa. Takže 

timhle se snažim jim ten princip nastínit s tim, že tím vedlejším efektem fotosyntézy je, že se 

na tom přiživujeme my. Že náš organismus funguje na kyslík, že jo, kterej oni při fotosyntéze 

vyhazujou.  

A: Takže takhle? 

T: Takhle se to snažim říct. To je pro šesťáky, no. 

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

T: Normálně tajto by mohly děti vyšetřovat. Já jim můžu říct, oni jsou tak lehcí, že je 

ta hladina udrží. Protože to je někdy v sedmý třídě. Povrchový napětí vody, to nemaj´ moc 

představu, co to je. Ale samozřejmě že do ní můžou i zapadnout do tý vody. Ale proč… jako 

já jim řikam, že sou lehcí. Že ten organismus je tak lehký, že to zvládne. A že sami 

si vyzkoušely, že když si tam stoupnou, že to nezvládnou.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

T: Víte že tohle jim na druhym stupni ani neřikam? 

A: A kdybyste musel. Kdyby se Vás na to nějaký dítě přímo zeptalo? 

T: Proč maj´ různou barvu? Hm, to bych váhal hodně. Tak samozřejmě je to daný barvivem, 

že jo, který ty rostliny vyrábí. Kvůli opylovačum, že někteří maj´ rádi jiný barvy. Asi tohle 

bych jim řek´, no. Oni jako širší souvislosti ňák tam moc asi ne, nedávaj.  
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Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

T: Na tothle se ptam já žáků. (smích) 

A: Ale potom jim to musíte ještě ňák… 

T: To mě zajímá jejich názor. Pro mě ten nejjednodušší je: uvědomte si, co dojde 

a co nedojde, že jo. Žijeme v době, kdy fosilní paliva docházejí a už se pomalu vypočítává, 

jak dlouho nám vydrží, kdežto biopaliva, včetně toho nejběžnějšího jako je dřevo, tak nám 

dorůstaj´. A tohle mi většinou ty žáci řeknou. To je takový jednoduchý, no.  

Proč máme ve škole předmět přírodopis? K čemu znalosti použijeme v reálném životě?  

T: Jo, to se ptaj´, no. Někdy, ale málokdy.  

A: Víc třeba u matematiky. Ale kdyby se Vás zeptali takhle u přírodopisu, co byste jim řek´.  

T: Taková idealistická odpověď je: co znáte, tak můžete chránit, žejo, mít rádi. Co neznáte, 

tak k tomu nemáte ten vztah. To je ke znalostem. A potom je že ty znalosti můžou aplikovat, 

že jo. Že je můžou používat. Další studium, dyť medicína, kde by byla bez biologie, chemie 

bez biologie nefunguje. Biologie a zeměpis jsou spolu provázaný. Budou cestovat, budou 

poznávat jiný krajiny a tam budou poznávat zvířata, rostliny, že jo. Je to praktický. Nebudu 

jim říkat vo tom, že se tim můžou živit a bejt v laboratořích a zkoumat ňáký buňky, ale prostě 

to je kolem nás, že jo. Přírodopis je kolem nás. To je jejich svět. 

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 
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předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

T: Když tajto je hrozně složitá otázka, vona je hrozně komplexní. Ono se tadyto snaží nám 

rámcový vzdělávací programy podsunout, ty byly takový první, který tím začínaly, abysme 

integrovali, propojovali předměty. Jenomže na to není nastavený ještě naše školství, myslim 

už ve vzdělávání těch učitelů, jo.  Aspoň teda co sme prošli my – už starší, který studovali 

před lety. Dneska ty studia jsou jiný, že jezdíte na stáže do ciziny a máte srovnání. Už i víte, 

jak bystě třeba to chtěli, jo. Ale vono je to složitý, když nastoupíte do rozjetýho vlaku 

a prostě na těch školách se učí čtyrycet let takhle, ale vysoký školy to takhle vychovávaly ty 

pedagogy budoucí, jo. A narazíte časem na takovou řek´ bych, nejdřív na odpor… 

nebo vůbec domluvit se s kolegy, jak by to mohlo jít a že by to mohlo jít jinak. To my 

teoreticky víme, my jsme na to připraveni. Ale ono je to tak náročný, že prostě to lidi 

vzdávaj´ časem. Že jsou pak takoví apatičtí k těmhle přístupum, protože já to chápu 

jako moderní způsob vzdělávání. Opravdu dělat nějaký hodiny aktivní, s pokusy a mít 

provázaný předměty a nebrat to jako ty předměty, že jo. Dyť ta příroda není fyzika a chemie 

a biologie vedle sebe, ale vono je to všechno dohromady, že jo. Ale jako je to těžký a já 

si myslim, že na to ani nejsou moc podmínky u nás. Že nám to někdo napíše do rámcovýho 

programu, tak není podmínka k tomu, aby se učitelum to chtělo dělat.  

A: A když odhlídnete od těch podmínek, který teda nejsou příznivý, tak byste se k tomu spíš 

přikláněl nebo byste to nechal spíš takhle rozdělený – přírodopis, fyzika, chemie. Pro děti 

v tomhle věku.  

T: No, já po těch letech už sem takovej rozdělenej, no.  

A: Takže byste to nechal tak, jak je to teď.  
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T: Takže já bych k tomu musel bejt ňák postupně až dotlačenej.  

A: Takže teď byste se přiklonil spíš tady k tomu. A kdybyste mi jenom vypíchnul největší 

klady a zápory toho, že to teda je rozdělené. 

T: No, kladem je určitě, že to učí odborník. Ono teda jde samozřejmě o tu odbornost… u těch 

menších dětí na tom druhém stupni tolik nejde. Ale tak stejně veřejnost chce odborníky 

na svým místě. Takže odbornost učitele je jedna věc a druhá věc je, že zápor je, že to maj´ 

oddělený. Prostě že se spousta věcí opakuje, učitelé z různých pohledů v různých 

předmětech učí to samý. Kděžto to je výhoda těch přírodních věd dohromady, že to maj´ pak 

integrovaný, no. To vidim jako asi jako největší výhody či nevýhody. 
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N1: Elling_43  

1. Základní informace 

Jméno: Elling 

Věk: 43 let 

Dosažené vzdělání: University College (høgskole), obor: biologie, friluftsliv, pedagogika 

- běžná cesta, jak se stát učitelem 

- friluftsliv – braní dětí ven do přírody, ukazování přírody dětem 

Vyučované předměty: přírodní vědy (naturfag) – fyzika, biologie, chemie; společenské 

vědy? (___ fag) - dějepis, zeměpis, náboženství; matematika (jen trochu) 

Délka praxe: 12 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň, 5 - 8. stupeň (1 rok) 

Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, že žák 

navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

E: Snažím se najít správná slova. 

E: Je to o tom, jak rostliny – všechny rostliny, i ty ve vodě, používají oxid uhličitý a vodu 

spolu se sluneční energií k produkci uhlohydrátů (glukózy) a kyslíku. Jedná 

se o nejdůležitější proces v přírodě. Chcete delší vysvětlení nebo…?  

A: Možná jen řekněte, už to nemusíte více vysvětlovat, jestli jsou ještě nějaké další věci, 

které byste chtěl svým žákům ukázat nebo vysvětlit.  

E: Mluvil bych o tom, že tohle je pro rostliny jeden z hlavních životních pochodů, ale že tu je 

i další důležitý životní pochod. My tomu říkáme buněčné … Já ani nevím to anglické slovo…  

A: Myslíte „buněčné dýchání“? Tak tomu říkáme v češtině. 
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E: Ano, to je ono. A tohle je opačný proces, který se také u rostlin vyskytuje, když nemají 

dostatek slunce nebo tepla. Je to hlavní proces pro zvířata. 

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

E: Ano, je to proto, že na vodě je jakési napětí, takže můžou… díky tomu se nepotopí 

do vody, ale zůstanou na jejím povrchu. Takhle to můžu vysvětlit svojí angličtinou.   

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

A: Je to pořád ta stejná květina, ale jednou modrá a jednou růžová. 

E: Ano, myslím, že se bavíme o genetice a o tom, jak každý typ života má nějaké geny 

od svých rodičovských organismů. Organismy mají dominantní a recesivní geny, takže… 

Já nevím, jaká je recesivní alela pro kterou barvu u této rostliny, ale můžeme to vztáhnout 

k lidem – hnědé oči jsou dominantní alela a modré oči jsou recesivní alela. Takže když máte 

jeden recesivní a jeden dominantní gen, dominantní bude ten, který se projeví v příští 

generaci.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

E: Tady mluvíte o globálním oteplování a o oxidu uhličitém. V případě fosilních paliv 

dochází k uvolňování a spalování uhlíku, který byl dlouhou dobu pod zemí. Tím pádem se do 

atmosféry uvolňuje větší množství oxidu uhličitého, což způsobuje globální oteplování – vše 

na to poukazuje. Ale v případě biopaliv používáme uhlík, který je již ve vzduchu. Jako 

například u dřeva – ten uhlík není tak starý. To je důvod, proč je to lepší pro životní prostředí. 

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

E: Je důležité vědět něco o tom, co nás obklopuje, jak věci fungují. Já říkám svým studentům, 

že můžou najít přírodní vědy všude okolo sebe, všude, kam se podívají – různé materiály, 

vzduch, příroda. Je velmi důležité znát věci, které nás obklopují a jak fungují. Vše je součástí 

něčeho většího a my musíme znát ty menší části, abychom tomu porozuměli. Také je 
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to důležité z toho důvodu, že si studenti vytvářejí vztah k životnímu prostředí a k přírodě, 

aby se o ni v budoucnosti mohli lépe starat. Aby viděli život, rostliny a měli k tomu vztah 

… aby viděli vše dobré, co nám příroda nabízí.  

Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

E: To je docela složité. Já mám zkušenosti jen s výukou integrovaného předmětu. Možná je 

pro děti v tomto věku lepší vyučovat přírodní vědy integrovaně, protože se snažíme vidět 

souvislosti mezi jednotlivými tématy. Takže když probíráme něco z biologie, díváme se na 

to i z pohledu chemie. Není to jako dvě oddělená části. Ale myslím, že pokud mají žáci 

oddělené předměty, mohou jít více do hloubky jednotlivých témat.  

A: Dobře, teď jste řekl jednu výhodu a jednu nevýhodu. Myslíte, že jsou zde 

pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů ještě nějaké další výhody a nevýhody? 

Už jste nějaké řekl, ale kdybyste náhodou viděl ještě nějaké další.  
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E: Pokud mají děti jednoho učitele, má o všem lepší přehled. Například ví, že už o tomhle 

mluvil v biologii, takže může využít souvislosti jednotlivých témat. Určitě jsou tu i další 

výhody, ale teď mě žádné příklady nenapadají. 

A: Je to jen Váš názor, můžete říct v podstatě cokoliv. Takže jestli už Vás teď nic nenapadá, 

je to úplně v pořádku, jestli Vás jich napadá víc, klidně je řekněte.  

E: Myslím, že pokud má učitel jen jeden předmět, může jít více do hloubky. Protože přírodní 

vědy obsahují velké množství informací a je velmi náročné vědět všechno. 
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N2: Gudrun_43  

1. Základní informace 

Jméno: Gudrun 

Věk: 43 let 

Dosažené vzdělání: přírodní vědy (30 kreditů), matematika, tělesná výchova – 4 roky, škola 

pro učitele v Notoddenu 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, tělesná výchova 

Délka praxe: 20 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. třída 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

G: Já bych to přirovnala k továrně, kde se něco vyrábí. Všechny továrny potřebují něco 

k tomu, aby mohly vyrobit produkt. A když je jaro – jako teď, můžete se jen podívat ven 

a všechny potřebné ingredience uvidíte. Potřebujete energii, vodu. A možná můžete natrhat 

nějaké listy.  

A: Jde Vám to moc dobře, líbí se mi Vaše vysvětlování. 

G: Když si dáme listy pod mikroskop, můžeme na nich vidět malé dírky, kterými rostlina 

vstřebává oxid uhličitý. Všechny továrny něco vytvářejí a tyto listy uvolňují kyslík. A když 

stromy rostou, potřebují nějaké stavební látky, což je v tomto případě glukóza.  

G: Takže potřebujeme mikroskop. Když se na list díváme pod mikroskopem, vidíme, že je 

na povrchu zelenější. A to je poroto, že… Jak se to jmenuje, ta zelená věc v listech? 

A: Myslíte chloroplasty? 
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G: Ano, chloroplasty. A to ukazuje dětem, že v každém listu je více takových továren, které 

jsou spíše na povrchu listu, kam svítí Slunce.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

G: Ano, potom se musíme podívat na… (hledá slovíčka ve slovníku). Voda má pozitivní 

a negativní molekuly, pozitivní a negativní stranu. A to je důvod, proč mohou chodit 

po vodě. Můžeme použít sponku na papír k předvedení jevu, kterého bruslařka využívá.  

G: Ale musíme se na to zaměřit konkrétně a zabývat se tím, jaké jsou znaky vody a z jakých 

molekul se voda skládá.  

A: Perfektní, moc hezká odpověď.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

G: Tohle probíráme v osmém ročníku. K odpovědi můžeme využít vědeckého experimentu 

s červeným zelím. Je doopravdy skvělé tento experiment využít. Červené zelí má rozdílnou 

barvu pro silné, slabé kyseliny a zásady. A potom můžeme jít do přírody, protože je mnoho 

dalších jarních rostlin, které v závislosti na pH mění barvu (jmenuje příklady dalších květin 

v norštině).  

G: Takže bych při vysvětlování využila červené zelí jako indikátor a potom bych šla s dětmi 

ven a do lesa, kde je velké množství příkladů.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

G: Tohle je desátý ročník. Myslím, že je důležité začít s problematikou obnovitelných 

a neobnovitelných zdrojů energie. Nejprve bych poskytla žákům nějaké informace o různých 

zdrojích energie. Děláme to tak, že žáci vyrábějí ve skupinách brožuru s informacemi a s pěti 

důvody, proč nevyužívat fosilní paliva v budoucnosti. Každá ze skupin zpracovává jeden 

zdroj energie.  

A: A kdybyste přímo Vy měla odpovědět na tuto otázku? Protože otázka zní: „Proč jsou 

biopaliva považována za lepší zdroj energie než fosilní paliva i přesto, že ke spalování 
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dochází v obou případech?“ Spalování je tedy považováno za něco obecně špatného 

a dochází k němu v obou případech. Proč by tedy mělo být spalování biopaliv lepší?  

G: Protože těch 5 kritérií, proč v budoucnosti nevyužívat fosilní paliva… obnovitelnost 

a uskladnění. Je nutné najít způsob, jak uskladňovat biopaliva. Také musíme brát v úvahu 

emise. Protože u fosilních paliv dochází k uvolňování většího množství emisí, ale u biopaliv 

je větší rovnováha.  

mluví v norštině -  problematika uvolňování CO2 do atmosféry a vztah C a biopaliv 

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

G: Učíte se o všem kolem sebe – vaše tělo, příroda, jak věci fungují, o ekosystémech. O tom, 

že v přírodě závisí všechno na všem. Pokud něco poškodíte, ovlivní to vše ostatní.  

G: Dívali jsme se v hodině na dokument o plastech – jak ovlivňují lidi, zvířata, ryby. Takový 

dokument vede děti k reflexi, a to je v současné době velmi důležité. Takže informace o sobě 

samých, o přírodě a o tom, jak vše funguje, jsou důležité.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 
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nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

G: Myslím, že je důležité v určitém bodě obory rozdělit. Tady je to od 11. stupně. Pokud 

máme všechny přírodní vědy v jednom předmětu, vidíme více souvislostí…  

A: Takže souvislosti a propojenost? 

G: A to je důležité pro plné porozumění žáků. Myslím, že tady v Norsku, kde máme 

integrovaný předmět, je velmi důležitý učitel. Protože učitel musí vědět všechno. A to může 

být složité. Pokud máte jen biologii… 

A: Ano, úplně rozumím. Myslíte to tedy jako nevýhodu, že občas toho učitel neví dost 

k tomu, aby mohl vše propojit? 

G: Ano, to si myslím. A pokud je učitel velmi dobrý, potom umožňuje žáků hluboké učení 

(„deep learning“). 

A: Takže, když to shrneme. Váš názor je, že je dobré mít integrovaný předmět, ale když jsou 

děti starší, je vhodné v určitém bodě učivo rozdělit do jednotlivých předmětů.  

G: Ano, ten základ na ungdomsskole je lepší mít dohromady, lépe jsou vidět spojitosti. 

A poté je jednodušší věnovat se jednotlivým oborům. 
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N3: Henning Nielsen_40  

1. Základní informace 

Jméno: Henning Nielsen 

Věk: 40 let 

Dosažené vzdělání: tělesná výchova, friluftsliv (outdoorové vzdělávání), vaření, pedagogika 

(4 roky); 1 rok přírodní vědy (30 kreditů, hogskole) 

Vyučované předměty: přírodní vědy, tělesná výchova, vaření, asistent pedagoga 

Délka praxe: 12 let, 4 roky přírodní vědy 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň, 5. – 8. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

H: OK, v angličtině. (smích) 

A: Máte čas. 

H: Je to velmi složité mluvit v angličtině. Začínám kreslením na tabuli. Nakreslím obrázek 

rostliny nebo stromu, na zemi nakreslím vodu. Rostliny potřebují vodu. Do vzduchu 

nakreslím oxid uhličitý, kyslík a Slunce – to je ta nejdůležitější část. Ve dne, když svítí 

slunce, to je doba, kdy probíhá fotosyntéza. (smích) 

A: Je to fajn. 

H: Rostliny vyrábějí kyslík za využití oxidu uhličitého a vody. Díky fotosyntéze máme 

ve vzduchu kyslík. V noci bez přístupu slunečního záření vyrábějí rostliny cukry. 

Fotosyntéza je jednou z nejdůležitějších reakcí na Zemi, protože nám dává kyslík a energii 

pro zvířata. Zvířata jedí rostliny, my jíme ostatní zvířata. Dětem to vysvětluji trochu více, 

ale v angličtině je to velmi složité, neznám všechny odborné názvy. 
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A: Používáte k vysvětlení procesu také rovnici? 

H: Ano, píšeme si ji.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě? 

H: Je to díky povrchovému napětí vody a také samozřejmě díky nízké hmotnosti hmyzu. 

Nevím, jak to teď vysvětlit, je to pro mě velmi náročné. Začal bych s povrchovým napětím 

vody, a jak jsou molekuly vody spojeny – polární a nepolární molekuly.  

A: Je to perfektní, já Vám rozumím.  

H: Možná bych použil vodu a trochu mýdla, díky kterému dochází k porušení povrchového 

napětí vody. Pokud položíme svorku na papír na vodu, udrží se na hladině. Ale pokud je 

povrchová vrstva něčím narušena, svorka se potopí.  

A: Vaše angličtina je úplně v pořádku, netrapte se tím.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

H: Nevím odpověď na tuhle otázku. Nevím, co ovlivňuje barvu téhle rostliny. 

A: Je to stále stejný druh rostliny, ale na rozdílných místech. Někdy je modrá, někdy je 

růžová. 

H: Nikdy jsem… 

A: V pořádku, později Vám to vysvětlím. 

H: Jediná věc, se kterou to mohu srovnat je křížení rostlin, kterým můžeme získat různé 

barvy. Nebo kvůli půdě a různým podložím, na kterém rostou? Nejsem si jistý.  

A: Ano, půda je ten podstatný činitel.  

H: Dobře. Na tohle máme pokus s bílými tulipány. Když přidáte do vody inkoust, květy 

změní barvu. Díky tomu, jak vedou vodu. Nevím, jestli je tohle to samé.  

A: Dobře, můžu Vám to vysvětlit teď. (vysvětlení) 

H: To jsem nevěděl.  
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A: To vůbec nevadí. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

H: Fosilní paliva… my samozřejmě bereme ven uhlík, který teď není v uhlíkovém cyklu. 

Přidáváme další uhlík do atmosféry…   

A: Já myslím, že je to velmi dobrá odpověď, co jste řekl teď, s uhlíkovým cyklem.  Jestli 

nemáte už co víc říct, je to v pořádku. 

H: Je to tím, že když vyučuji nějaké téma, tak se na něj připravuji a nejprve si ho nastuduji, 

takže…  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

H: Ano, to je dobrá otázka. Je to samozřejmě proto, abychom rozuměli tomu, jak svět 

a příroda fungují. Jako byly ty ostatní otázky, např. fotosyntéza, oxid uhličitý, proč se tohle 

všechno děje. Aby každá osoba věděla trochu více o tom, jak věci fungují. Aby žáci věděli, 

co chtějí v budoucnosti, jakou práci chtějí dělat. 

A: Takhle? 

H: Ano. 

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 
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A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

3. Vlastní názor  

H: Myslím, že to závisí na znalostech učitele, kolik toho ví o jednotlivých tématech. Právě 

teď cítím, že kdyby to mělo být podle mě, rozdělil bych předmět do jednotlivých témat, 

ze kterých bych si mohl vybrat, která chci učit. Jsou tu témata, ve kterých jsem lepší a témata, 

ve kterých nejsem moc dobrý. Můj názor tedy je, že když víte o něčem víc, tak je pro vás 

jednodušší to různými způsoby vysvětlit žákům.  

A: Takže teď jste řekl, že byste preferoval mít předmět rozdělený. Již jste řekl výhodu, 

že pokud učitel ví o tématu více, muže to jednodušeji vysvětlit žákům. Vidíte také nějaké 

nevýhody toho, že by měly děti jednotlivé předměty? 

H: Ano, nevím to slovo, ale… Jeden obor není jen jeden předmět – můžete do toho zapojit 

matematiku, přírodní vědy, jídlo a zdraví a další předměty. Takže to může být trochu… 

je to asi špatné slovo, ale příliš „omezené“. Takže myslím, že když učitel umí a může učit 

vše, je to nejlepší, ale pak musí mít dobré zázemí.  
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N4: John_35  

1. Základní informace 

Jméno: John 

Věk: 35 

Dosažené vzdělání: bakalářský titul: tělesná výchova (1 rok), friluftsliv (2 roky); speciální 

pedagogika, praktické vzdělávání (1 rok), přírodní vědy (1 rok, 30 kreditů) 

Vyučované předměty: přírodní vědy, hodiny pro žáky se speciálními potřebami, „pracovní 

činnosti“ (pro žáky, kteří se nechtějí učit druhý jazyk – něco jako u nás „dílny“) 

Délka praxe: 9 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň, 5. – 7. stupeň (1 rok) 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

J: V angličtině (smích).  

A: Máte čas. 

J: OK, dobře. Za prvé, fotosyntéza je to hlavní, ten nejdůležitější chemický proces na světě, 

protože bez fotosyntézy by tu nebyl žádný život. Všechno začíná fotosyntézou. Všechny 

organismy na světě jsou závislé na fotosyntéze. Fotosyntéza začíná u Slunce. Fotosyntéza 

jako chemický proces potřebuje energii ze Slunce. Slunce dává rostlinám energii. Všechny 

rostliny fotosyntetizují. Máme totiž různé typy buněk  - živočišné a rostlinné. A rostlinné 

buňky jsou závislé na fotosyntéze. Ale to je možná pro trochu pokročilejší.  

J: Představte si, že Slunce dává energii. Ale proto, aby fotosyntéza fungovala, potřebujeme 

toho více – energii ze Slunce, oxid uhličitý ze vzduchu a vodu. Když máte doma rostlinu, 

která nemá dostatek vody a Slunce, tak uhyne. Takže si představte, že máte Slunce, vodu 

a oxid uhličitý. Rostliny využívají tyhle tři věci k tvorbě a uvolnění kyslíku a k vytváření 
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cukru, který slouží pro rostlinu jako stavební látka, umožňuje stromům růst, plození jablek 

a banánů,… Pozitivní na fotosyntéze je, že všechny rostliny odebírají z atmosféry oxid 

uhličitý, něco jako „odpadní vzduch“ – námi vydechovaný vzduch, výfukové plyny. 

Všechny rostliny světa tohle pohlcují a uvolňují kyslík, dělají vzduch čistší. Proto je důležité 

zachovat planetu zelenou.  

A: Velmi pěkné vysvětlení, doopravdy.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

J: Dobře, bruslařka chodí po vodě, protože… vodu si můžeme představit jako puzzle složené 

z mnoha a mnoha molekul vody. Molekula vody je složena z atomů kyslíku a vodíku. A to, 

jak molekuly vzájemně pracují… Pokud si představíte puzzle… Uvnitř do sebe puzzle 

zapadají ve všech směrech, ale na okrajích, na hranách jsou hladké. A když si představíte 

vodu jako puzzle, vodní molekuly jsou k sobě přitahovány směrem do stran a dolů, ale na 

povrchu už nemusí žádné další molekuly připojovat. Tím je vytvořen povrch vody, který je 

silnější než zbytek vody. Takže si představte, že špatně skočíte do vody a spadnete na hladinu 

břichem – bude to tvrdý dopad, uhodíte se. Ale když máte sklenici s vodou a pohybujete s ní, 

molekuly vody pracují všemi směry a nemají tento silný povrch.  

J: Takže bruslařka může chodit po vodě, protože povrch vody je silnější než její zbytek , 

a to díky tomu, jak se molekuly „drží za ruce“ ve směru do stran a dolů, ale ne nahoru.  

A: Paráda, myslím, že Vás chci jako svého učitele, krásně to vysvětlujete. 

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

J: Já nevím. 

A: To nevadí, jestli nevíte. Můžu Vám to vysvětlit později.  
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Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

J: OK, pamatujete si, jak jsem povídal o fotosyntéze? Kladná věc na fotosyntéze je, 

že vytváří cyklus. Podívejte se na biopalivo jako na „zelené palivo“. Pokud máte strom, který 

spadne na zem a začne hnít, začne se do ovzduší uvolňovat oxid uhličitý. Takže si myslíme, 

nebo mnozí si myslí, že je důležité tento oxid uhličitý využít pro dobrou věc – k produkci 

tepla, k produkci „zelené energie“. Všechna biopaliva využívají oxid uhličitý přítomný 

v přirozeném cyklu. Fosilní paliva jako olej, zemní plyn a další nacházíme hluboko pod 

zemí. Jsou uzavřená v jakési tajné, svaté jeskyni, kde se po miliony let vytvářela. Takže 

pokud vytěžíme fosilní paliva a budeme je používat spolu s biopalivy, budeme mít 

ve vzduchu příliš velké množství oxidu uhličitého. Pokud používáme fosilní paliva, 

přidáváme více oxidu uhličitého, který nebyl přítomen v přirozeném cyklu.  

A: Přidáváme více oxidu uhličitého než je nutné. 

J: Ano, protože oxid uhličitý přítomný ve fosilních palivech byl schován po miliony let 

a když fosilní paliva nyní používáme, bude trvat miliony let, než dojde k jeho znovu uložení 

v podobě ropy a zemního plynu.   Tento oxid uhličitý byl pod zemí uložen tak dlouho, že už 

jej nepovažujeme za součást přirozeného cyklu oxidu uhličitého. Je to prostě oxid uhlič itý 

navíc.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

J: Je to obsáhlý předmět, který kombinuje poznání z různých oborů. Velké množství dětí 

si myslí, že přírodní vědy jsou jen půda, stromy a moře, ale přitom je zde obsaženo i mnoho 

dalších předmětů. Pokud využijeme všechny předměty a podíváme se skrze ně na přírodní 

vědy, uvidíme, jak ovlivňují, buď pozitivně, nebo negativně, přírodu. Je to složité, 

ale myslím, že je důležité všechny předměty (chemie, fyzika,…) vztáhnout k přírodním 

vědám. Když totiž používáme všechny předměty, dosáhneme úplného porozumění přírodě.  
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3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

J: To je dobrá otázka, protože i u nás v Norsku jsou přírodní vědy od 11. stupně rozdělené 

do jednotlivých předmětů. Co si myslím, že je nejlepší nebo… 

A: Co si Vy osobně myslíte, že je lepší v tomto věku dětí. Jestli když to mají dohromady 

nebo rozdělené. My to máme v Česku od šesté třídy rozdělené do jednotlivých předmětů.  

J: To záleží na… Já nevím, jak to učíte nebo rozdělujete. V mém předmětu nazvaném 

přírodní vědy (Naturfag)… myslím, že učíme vlastně to samé, ale máme to vše „pod jednou 

střechou“. Nevím, kolik máte hodin? 

A: Máme větší časovou dotaci. Tady je to méně.  

J: Více hodin, dobře. Kolik hodin? 

A: Nepamatuji si přesné číslo, ale myslím, že je to asi dvakrát tolik hodin. Když dám v Česku 

dohromady biologii, fyziku a chemii a porovnám to s přírodními vědami tady v Norsku, je 

to dvakrát více hodin. Takže na to máme více času.  
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J: Já myslím, že pro některé předměty, jako fyzika, můžete využít více času, možná více 

matematiky a oni tomu možná lepe porozumí, pokud to budou mít jako jednotlivý předmět . 

Protože když dospíváte a začínáte studovat, nepotřebujete v reálném životě přírodní vědy,  

ale jednotlivé obory. Takže proč s tím nezačít dříve? Myslím, že je to pozitivní. 

A: Takže kdybyste teď měl říct názor na to, co si myslíte, že je lepší: učit děti v tomto věku 

přírodní vědy odděleně nebo v rámci jednoho předmětu. 

J: Nikdy jsem nevyzkoušel to učit tím způsobem, kterým to učíte Vy, ale je to pro mě 

zajímavé. Myslím, že nejprve bychom to měli rozdělit do tří předmětů. Je jednodušší tak 

získat více hodin týdně. V přírodních vědách máme… ne témata, ale plán a výukové cíle. 

Pokud máte jen přírodní vědy, záleží na učiteli, jaké má zájmy.  

A: Co si učitel vybere… 

J: Pokud bude učitel mít zájem o fotosyntézu, jako Vy, upřednostní ji před ostatními tématy 

z chemie a fyziky.  

A: Bude víc zaměřený na své oblíbené téma… 

J: Myslím, že je to… ne přirozené, ale děje se to poměrně hodně. Pokud to máte rozdělené, 

víte přesně, co musíte probrat. 
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N5: Kjetil_30  

1. Základní informace 

Jméno: Kjetil 

Věk: 30 

Dosažené vzdělání: přírodní vědy (ne pro pedagogickou praxi), matematika, angličt ina, 

sociální vědy, náboženství 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, angličtina, tělesná výchova 

Délka praxe: 1 rok plný úvazek, 5 let výpomoc během studia 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8. – 10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

K: Jednoduše pro osmý stupeň, bych… 

A: Ano, pro žáky 8.-10. stupně.  

K: Neprobíráme to zpočátku příliš do hloubky. Jak jsem říkal, nevím vše v angličtině, ale… 

Slunce dává energii rostlinám a rostliny produkují cukry a… já si to moc nepamatuji. 

A: Řekněte to v norštině, pokud chcete. Já si to potom poslechnu s mou norskou 

kamarádkou.  

K: Dobře, můžu to zkusit. Jen si musím… nějak mi to teď nemyslí. Potřeboval bych 

se na to dopředu podívat. (znovu si čte otázku) 

K: … produkce kyslíku. Myslím, že to nejdřív říkáme jen takhle. A potom… Slunce dává 

energii rostlinám, které produkují cukr a kyslík.  Jendoduše. 

 



LXXX 
 

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

K: Abych byl upřímný, tak si nejsem moc jistý. Ještě jsem nic z toho neučil, 

ale pravděpodobně bych řekl, protože jsou lehcí a jejich končetiny jsou tak široké, že rozloží 

váhu jejich těla. To bych pravděpodobně řekl. Ale většinou neříkám nic, čím si nejsem jistý. 

Nejprve si to zkontroluji.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.)  

K: Nemám vůbec tušení, abych byl upřímný. Takže to je to, co bych řekl. Ale zjistím si to. 

(smích) 

A: To nevadí, já Vám to později vysvětlím.  

K: Dobře, děkuji. Vím, že bych to měl vědět, týká se to něčeho, co probírají v deváté a desáté 

třídě, ale já jsem zatím učil jen osmou.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování?  

K: Můžete mi jen říct dva příklady biopaliv a dva příklady fosilních paliv? 

A: Biopaliva, např. spalování rostlinného materiálu nebo biologického odpadu a fosilní 

paliva, například ropa.  

K: Já bych jen řekl, že biopaliva přicházejí na svět přirozeně, kdežto u fosilních paliv musíme 

použít velké množství energie k tomu, abychom je vůbec vytěžili. Myslím, že to je to, 

co bych řekl.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

K: Řekl bych, že je to něco, co můžeš využít každý den. Když se podíváš okolo sebe, uvidíš 

to, co se vlastně učíme v laboratoři. Laboratoře mám rád, to je ta nejzábavnější část. Můj 

názor je, že vše je věda. To je to, co bych pravděpodobně řekl.   
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3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

K: Já bych pravděpodobně řekl, že především v osmé a deváté třídě je to v podstatě to samé. 

Spíše bych se přikláněl k tomu, aby to v těchto třídách bylo dohromady.  Možná bych 

to trochu rozdělil v desáté třídě. Ale my to trochu rozdělujeme. Máme předměty, které jsou 

rozdělené, ale ne každý týden. Takže když by to bylo rozdělené, pravděpodobně by toho 

uměli víc z konkrétního předmětu. Nemyslím si, že kdybyste se jich teď zeptala, co probírali 

tento rok v chemii, že by Vám všichni odpověděli. Ale kdyby měli samostatný předmět 

chemie, věděli by to všichni.  

A: Takže spíše upřednostňujete…? 

K: To mít dohromady a možná v desáté třídě to rozdělit. 

A: Můžete mi říct největší výhody a nevýhody, které v tom vidíte? 

K: V tom mít to dohromady? 

A: Ano.  



LXXXII 
 

K: Nejspíš to, že nemáte 6 hodin přírodních věd týdně kvůli dětem, které to nebaví. Když je 

přírodní vědy nebaví, tak je prostě nebaví, takže…   

A: Takže je to svým způsobem pro tyhle děti výhoda, že nemají tolik přírodních věd, které 

je nebaví.  

K: Ano.  

A: A nějaké nevýhody integrovaného předmětu? 

K: Nemohou se specializovat na konkrétní obory, které jsou velmi důležité. Nemáme 

na to čas, nemáme bohužel možnost na to mít 6 hodin týdně.   
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N6: Knut Erik_45  

1. Základní informace 

Jméno: Knut Eirik 

Věk: 45 

Dosažené vzdělání: přírodní a kulturní studia na univerzitě (5 let), 1 rok kvalifikace 

pro učitele (pedagogika) 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, hudební výchova + dějepis, zeměpis 

Délka praxe: 3 roky + 7 let asistent pedagoga 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

KE: Teď se cítím jako u zkoušky. (smích) 

A: Ne, to vůbec není zkouška. Máte, kolik času potřebujete.  

KE: Pravděpodobně bych začal tím, že bychom se bavili o uhlíkovém cyklu a o tom, proč je 

uhlík důležitý pro život. A potom bych hned zpočátku vysvětlil, že rostliny vstřebávají oxid 

uhličitý a používají ho spolu s vodou k chemické reakci probíhající v chloroplastech, 

kde dochází k vyváření cukrů a kyslíku pro svou potřebu. A poté bych to vztáhl k… jak 

se to jmenuje…opačný proces… ta reakce v buňkách, kde využívají cukr k tvorbě energie.  

A: Takhle? 

KE: Myslím, že ano. Pravděpodobně bych to vztáhl k ukládání uhlíku a problematice 

klimatických změn.  
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Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

KE: Tímhle si ani nejsem jistý. Řekl bych, že voda má takový zvláštní povrch, povrchové 

napětí. Povrch vody je „tvrdý“ díky polaritě molekul vody. Možná? 

A: Ano, je to tak.  

A tento hmyz je tak lehký a využívá velký povrch svých končetin, díky čemuž neporuší 

povrchové napětí vody. Takže váha a velký povrch končetin.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

KE: Pravděpodobně genetika a půda. Hlavně genetika.  

A: A jak to může ovlivnit ta půda?  

KE: Protože rostliny vstřebávají látky z půdy, a když je v půdě více ???, rostlina bude 

do červena, když je v půdě větší množství jiného prvku, ovlivní to barvu zase jinak. 

Pravděpodobně. Nejsem si jistý. Z větší části je to genetikou.  

A: V tomto konkrétním případě je to o rozdílném pH půdy, takže když je pH nižší, rostlina 

je modrá a když je rostlina na jiném místě s vyšším pH, tak je do růžova. Je to jakýsi přírodní 

indikátor.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

KE: Možná pokud vynecháme palmový olej… protože biopaliva jsou… můžeme 

je jednoduše znovu vypěstovat, ale u fosilních paliv to trvá déle. Biopaliva jsou 

obnovitelným zdrojem energie, netrvá to tak dlouho je vypěstovat. 

A: Napadá Vás něco s tím spalováním? Protože spalování je přítomné v obou případech, 

takže proč je to lepší v případě biopaliv? (otázka položena proto, že danou problematiku KE 

již zmínil v předchozí otázce) KE: Protože když pěstujeme suroviny pro biopaliva, 

spotřebovává se oxid uhličitý. Ale u fosilních paliv se oxid uhličitý pouze uvolňuje, neukládá 

se zpět.  
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A: Perfektní.  

KE: Možná… při spalování ropy se uvolňují plyny, které způsobují větší škody životnímu 

prostředí.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

KE: Všem svým studentům říkám, že vše může být vysvětleno za použití periodické tabulky 

prvků a přírodních věd. Takže můžete použít přírodní vědy k vysvětlení úplně všeho. To je 

takové mé životní moto. O přírodě se musíme učit také proto, že se o ni musíme starat , 

abychom přírodu mohli využívat jako zdroj potravin. Příroda je všude kolem nás, musíme 

o ni vědět hodně. A čím více o ní víme, tím více ji můžeme využít aniž bychom ji ublížili.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

KE: Myslím, že od osmé do desáté třídy je lepší, pokud mají děti vše dohromady. 

A po ukončení desáté třídy, když postoupí na další vzdělávací úroveň, mají to rozdělené 
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na chemii, fyziku, biologii, biochemii a tak dále. Pro děti je důležité, aby se naučily, že je 

vše propojené. Musíte se naučit fyziku, abyste pochopili periodickou tabulku prvků, musíte 

znát periodickou tabulku prvků, abyste se mohli učit chemii, musíte umět chemii, abyste 

porozuměli fotosyntéze a tak dále. V nižších ročnících je učivo přírodních věd více 

rozděleno do sekcí. Postupujeme od vzdělání založeném na vědomostech k používání 

a kombinování znalostí, porozumění předmětu. Velmi se mi to líbí, že je zde nutnost znalost i 

kombinovat.  

A: Dobře, teď jste řekl, jaký styl preferujete, řekl jste také nějaké jeho výhody. Vidíte taky 

nějaké nevýhody? 

KE: Ano, vždy je málo času na to jít více do hloubky jednotlivých předmětů. Já bych 

upřednostnil větší časovou dotaci pro některé předměty, ale není to možné. Takže toto je 

možná nevýhoda, nemůžeme jít do hloubky i přesto, že žáci v tomto věku by toho byli 

schopni. Ale mohou se tím zabývat na další úrovni vzdělání (11., 12., 13. stupeň). Takže 

to by byla nevýhoda, ale ne zas tak veliká. Myslím, že to je poměrně častý pocit učitele, 

že pro jeho předmět je potřeba více času. Myslím, že by bylo řešením mít o něco delší 

vyučování (o jednu, dvě hodiny denně) a žádné domácí úkoly. Já stejně žádné domácí úkoly 

nedávám, takže…  
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N7: Kristine_42 

1. Základní informace 

Jméno: Kristine 

Věk: 42 

Dosažené vzdělání: půl roku přírodní vědy na univerzitě, 1 rok kurz pro učitele přírodních 

věd (30 ECTS) 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, náboženství 

Délka praxe: 13 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte  

si, že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

K: Dobře, v angličtině…Vždy říkám, že je to nejdůležitější proces v přírodě. Je to důležité 

z toho důvodu, že při fotosyntéze dochází k tvorbě kyslíku a energie, kterou používaj í 

všechny živé organismy. Začínám s vysvětlením toho, kde se bere energie – ze Slunce a že ji 

využívají zelené rostliny k tvorbě glukózy a kyslíku. Vždy nakreslím na tabuli rostlinu 

a ukazuji jim, co rostlina potřebuje a co vytváří. Také jim vysvětluji chemickou rovnici 

fotosyntézy.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

K: Myslím, že jsem to nikdy ještě nevysvětlovala. V osmé třídě máme ekologii a vím, 

že se zabýváme vodou i tímto konkrétním hmyzem, ale nikdy jsem to dětem nevysvět lova la.  

A: Takže nevíte, jak to vysvětlit? 

K: Ne.  

A: To vůbec nevadí.  
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Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

K: Tohle jsem studentům také nikdy nevysvětlovala.  

A: To doopravdy vůbec nevadí.  

K: Ale o barvě květu se učíme v desáté třídě – geny a tak. Ale nikdy nic podobného tomuhle.  

A: To nevadí. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

K: To je něco, o čem mluvíme v desátém ročníku. Učíme se hodně o ropě, protože ropy je 

v Norsku velké množství. Jak bych to mohla vysvětlit v angličtině…  

A: Máte tolik času, kolik budete potřebovat. 

K: Je to proto, že biopaliva jsou vyráběna z rostlin. A když používáte pouze rostliny, které 

teď rostou na povrchu Země… uhlíkový cyklus… Nepoužíváme žádný uhlík navíc, který 

by byl uložený pod zemí.  

A: Perfektní, hezké vysvětlení.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

K: Vždycky říkám, že předmět máme proto, že se musíme učit o přírodě, protože my sami 

jsme součástí přírody. Máme před sebou velké úkoly, které musíme vyřešit a je velmi 

důležité, že žáci ví, jak věci fungují, takže… Nemůžu najít slova… Takže můžeme… 

A: Buďte v klidu, taky znám tenhle pocit, protože ho mám v podstatě neustále. 

K: (smích) Víte například o změnách klimatu. Nejprve musíme vědět o cyklu oxidu 

uhličitého v atmosféře, proč a jaké to způsobuje, abychom…Nemůžu najít slova.  

A: Abychom to v budoucnu mohli nějak vyřešit. 



LXXXIX 
 

K: Velké množství druhů vymírá a my musíme myslet i na budoucnost. A v tomhle jsou 

přírodní vědy velmi důležité.  

A: Perfektní, hezká odpověď.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 

nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

K: Preferují spíše norský systém, protože je důležité vidět právě to propojení. Myslím, 

že to pak dává žákům větší smysl. „Proč se učíme o chemii?“ Protože to musíme znát, 

abychom viděli, jak věci fungují.  

A: Vidíte také nějaké nevýhody tohoto učebního stylu? 

K: Ano, občas učíme jen povrchově. Pokud jsou předměty vyučovány jednotlivě, můžete jít 

více do hloubky. Takže v českém přístupu vidím i nějaké výhody.   
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N8: Liv_64  

1. Základní informace 

Jméno: Liv 

Věk: 64 

Dosažené vzdělání: škola pro učitele: hudební výchova (1rok), tělesná výchova (1 rok), 

matematika (1 rok), přírodní vědy (0,5 roku) 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, hudební výchova + tělesná výchova 

Délka praxe: 42 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

L: Mluvila bych o… Někdy říkám, že to je Boží dílo, ta nejdůležitější věc na světě. Důvod, 

proč žijeme. Hodně mluvíme o tom, že kdyby nebyla fotosyntéza, my bychom neexistova li. 

Začala bych se zelenými listy a samozřejmě bych je nakreslila na tabuli. Žáci musí vědět 

o vstupujícím oxidu uhličitém, vodě a vystupujícím kyslíku a cukru. Takže bych pomalu 

kreslila obrázek na tabuli, ne moc rychle. A velmi často bych to opakovala ve všech 

souvislostech. Je to ta nejdůležitější věc na světě.  

A: Nakreslila byste jen obrázek nebo byste napsala i rovnici? 

L: Použila bych oboje. Samozřejmě záleží na jejich věku.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

L: To je fyzika. Na vodě je…jak se to řekne v angličtině? (mluví s kolegou norsky) Na vodě 

je speciální povrch (povrchové napětí). Ukázala bych jim lžíci a sklenici naplněné 

až po okraj vodou. A mluvila bych o povrchovém napětí vody, které lze rozrušit tak, 

že do vody přilijeme nějaké mýdlo.  
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Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

L: Mluvila bych o pH, ukázala bych jim roztok se zásaditým pH (mýdlo) a kyselým pH 

(citron). Myslím, že to je jeden z důvodů, ale jsou zde i další důvody, proč mají květy různou 

barvu.  

A: Ale v tomhle případě je to díky odlišnému pH.  

L: Dobře, takže bych to vysvětlila takto spolu s ukázkou zásaditého a kyselého prostředí, 

za použití pH papírků, na kterých by viděli změnu barvy. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

L: Je to doopravdy lepší? Nemyslím si… záleží to na… 

A: V pořádku, řekněte svůj názor.  

L: Když o tomhle s žáky mluvím, jsem velmi dychtivá, mám to moc ráda. Nyní se říká, 

že když vyrábíme biopaliva z řepky olejky, využíváme pro její pěstování velké množství 

půdy, kde bychom mohli pěstovat potraviny, takže to se mi nelíbí.  

L: Když použijeme biomasu ze stromů a rostlin, které na Zemi samovolně vyrostly, 

pak samozřejmě nemusíme používat fosilní paliva. Ale já bych řekla, že nejlepší energie je 

elektrická. Protože v dnešní době si nemůžeme dovolit produkovat více oxidu uhličitého . 

Takže jim říkám o uhlíkovém cyklu.  

A: A napadá Vás, proč jsou lepší biopaliva než fosilní paliva i přesto, že v obou případech 

dochází k hoření? (otázka položena, protože se L již zmínila o uhlíkovém cyklu) 

L: Protože biopaliva jsou obnovitelným zdrojem a fosilní paliva jsou miliony let stará, o tom 

mluvím hodně.  
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Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

L: Řekla bych hodně věcí, ale… Přírodní vědy jsou všechno kolem nás, tak nebuďme hloupí 

a naučme se něco o tom, v čem žijeme. Je to jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Je jasné, 

že v životě nepoužijeme úplně vše, co se učíme ve škole. Ale budete… možná bych mluvila 

o demokracii, že musí vědět velké množství věcí… vše, co budete dělat – prát, jezdit 

autobusem nebo cokoliv. Nemůžete to dělat, aniž byste o tom něco věděli. Musíte být 

moudrý nebo tak něco.  

A: Vědět něco málo o všem… 

L: Je tu jedna stará norská báseň, která říká: „Nejlehčí břímě jsou vědomosti.“ Takže je lehké 

s sebou nosit vědomosti na cestě životem. Takže o tom bych také hodně mluvila.  

L. U přírodních věd pokládají žáci tuto otázku velmi zřídka. Hodně se ptají v matematice. 

Je zřejmé, že okolní svět na ně dělá dojem, takže myslím, že by se mi podařilo jim na tuto 

otázku odpovědět.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 
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nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

L: Nevím, který styl bych preferovala.  

A: A vidíte nějaké výhody a nevýhody u jednotlivých přístupů k výuce přírodních věd? 

L: Myslím, že je velmi důležité, aby byl učitel velmi dobrý ve svém oboru, aby toho hodně 

znal. Ale když jsou žáci ve věku 13, 14 let… Já nevím, jestli bych byla tak dychtivá 

a nadšená, kdybych byla lepší v chemii a fyzice, ale horší v biologii. My si myslíme, že je 

lepší učit více předmětů obecně a více ze široka a vidět mezi nimi spojení. Ale nejsem si jistá, 

že je to takhle nejlepší.  

A: Takže ta výhoda by bylo to propojení předmětů nebo tak něco? 

L: A doopravdy tam to propojení je? Já nevím. Já chci vzbudit u mých studentů nadšení 

a dosáhnout toho, aby poznatky objevovali a přicházeli k nim samostatně. V mé třídě jsou 

všichni. Pokud si žák sám vybere fyziku, je to rozdíl. V mé třídě jsou žáci, kteří spoustě věcí 

nerozumí. A pak je možná lepší to mít dohromady. Ale doopravdy nevím. Hodně už jsem 

o tom přemýšlela. Co si o tom myslíte Vy? 
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N9: Maybrit_53  

1. Základní informace 

Jméno: Maybrit 

Věk: 53 

Dosažené vzdělání: přírodní vědy na univerzitě (3 roky) – biologie, chemie, matematika, 

trochu fyziky, jednalo se pouze o vědecké obory, ne se zaměřením pro učitelství; 1 rok 

pedagogika 

Vyučované předměty: přírodní vědy, norština 

Délka praxe: 20 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň, 11. – 13 stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

M: Vše potřebuje k životu nebo provádění nějakých změn energii. A tato energie pochází 

ze Slunce. Možná bych začala otázkou: „Co potřebujete k získání energie?“ A Vy byste řekla 

(nebo žáci by řekli): „Jídlo, čokoládu, cukr.“ „Kde se to bere?“ „Z jídla.“ „A kde jídlo bere 

tu energii?“ Řekli by „z půdy“ nebo tak něco. A poté to již můžeme spojit s fotosyntézou. 

Mluvila bych o Slunci. O tom, že oni sami si nemůžou jen tak stoupnout na Slunce a čerpat 

z něj energii, ale že tu energii ze Slunce získáváme nepřímo, protože rostliny to takhle udělat 

mohou. Rostliny jsou schopné vstřebávat sluneční energii díky jevu, který nazýváme 

fotosyntéza.  Tento proces probíhá v buňkách listů díky chlorofylu. V buňkách listů jsou 

grana, která obsahují chlorofyl, která jsou schopna přeměnit energii získanou ze Slunce 

na chemickou energii. Nevím, jak to říct anglicky. A tento proces se nazývá fotosyntéza. 

Rostliny si z půdy berou vodu, ze vzduchu oxid uhličitý, ze Slunce energii a vytvářejí cukr. 

Samozřejmě bych použila obrázky a různé modely a tak. Také bychom se bavili o uhlíku, 

který je velmi podstatnou částí tohoto procesu. 
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A: Perfektní, moc hezké.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

M: Je to proto, že voda má zvláštní schopnosti. Molekula vody funguje jako magnet. Něco 

jako malý magnet. Je sestavena na jedné straně z kyslíku a na druhé straně z vodíku, kyslík 

přitahuje všechny elektrony k sobě, čímž vytváří negativní a pozitivní pól. A díky tomu… 

je to jako u magnetů, které mají také pozitivní a negativní pól a tyto póly se navzájem 

přitahují. A stejně je to i s molekulami vody, působí zde také síly, které je drží dohromady, 

tvoří jakousi mřížku. Díky tomu se malá zvířata mohou pohybovat po povrchu vody. Také 

můžete na vodní hladinu položit kovovou svorku na papír a ona se na hladině udrží.  

A: Perfektní, to stačí. Také to bylo velmi hezké.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejnou rostlinu rostoucí na různých místech.) 

M: Takže chcete vysvětlení, proč je ta stejná rostlina jednou modrá a jednou růžová? 

Nebo proč jsou některé rostliny modré a některé růžové?  

A: Když se zaměříme přímo na tuto konkrétní rostlinu. Proč když roste na jednom místě, 

tak je modrá a když roste na jiném místě, je růžová? 

M: Já nevím. (smích) 

A: Jestli nevíte, tak to nevadí.  

M: Myslím, že by to mohlo mít něco společného se světlem a fotosyntézou a jaký druh 

hmyzu…Ne, doopravdy nevím.  

A: V pořádku, nevadí. Pak Vám to vysvětlím.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování?  

M: Je to proto, že pokud používáte biopaliva, používáte materiály, které jsou již v uhlíkovém 

cyklu. Pokud používáte fosilní paliva, musíte je vytěžit ze Země… je to beznadějné 
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v angličtině… a přidáváte tak uhlík do uhlíkového cyklu. Takže pokud používáte dřevo nebo 

bio energii, používáte uhlík, který už je v cyklu přítomný.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

M: Já myslím, že věda je součástí našich životů a pomáhá nám porozumět prostředí, ve 

kterém žijeme. A je také důležitá pro život v demokratické společnosti – musíte mít nějaké 

znalosti o tom, co se děje ve vašem okolí, ať už je to technologie, příroda. Znalosti jsou 

důležité k tomu, abychom mohli být součástí demokratické společnosti a aktivními občany. 

Na základě těchto znalostí činíme svá rozhodnutí, ať už v politice nebo v osobním životě. 

Na základě znalostí o našem zdravotním stavu děláme důležitá rozhodnutí o našem životě.  

M: A také to dělá život zajímavějším – když víte, co se děje v buňkách, …všechno je 

mnohem zajímavější, propojené a fantastické.  

3. Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 
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M: Velmi upřednostňuji mít vše v jednom předmětu, třebaže nejsem tak dobrá ve fyzice. 

Myslím, že je velmi důležité, aby učitel pomáhal dětem (ptá se v norštině na překlad slova) 

vidět souvislosti mezi jednotlivými složkami vědy. Myslím, že je velmi důležité vědět, jak 

spolu věci dohromady fungují. Myslím, že je to důležité i mezi jednotlivými předměty – já 

pracuji v hodinách norštiny s psaním, čtením, ale zároveň to propojuji s přírodními vědami 

a snažím se ukázat, že je to propojené.  

A: Perfektní. Teď jste tedy řekla, že preferujete integrovaný předmět a také výhody tohoto 

přístupu. Vidíte i nějaké nevýhody? 

M: Ano, myslím, že učitel, který učí jen fyziku, toho o ní vědět mnohem více, než vím já. 

Ale myslím, že na této úrovni vzdělávání je mnohem důležitější, že žáci vidí souvislosti. 

A: Vidíte i nějaké nevýhody pro samotné žáky? Nebo jestli žádné další nevidíte…  

M: Je to to samé. Když máte učitele, který ví víc, může ten předmět udělat velice zajímavý.  
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N10: Steinar_35  

1. Základní informace 

Jméno: Steinar 

Věk: 35 

Dosažené vzdělání: tělesná výchova (1 rok), „general teacher“ (velké množství předmětů), 

přírodní vědy (1 rok, 30 ECTS), aktuálně studium matematiky 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, hudební výchova, tělesná výchova, 

sociální vědy (zeměpis, dějepis) 

Délka praxe: 11 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

S: Především je to ta nejdůležitější chemická reakce na Zemi.  Protože veškerý život závisí 

na fotosyntéze. Krátké vysvětlení… Zelené rostliny potřebují oxid uhličitý, vodu a možná 

to nejdůležitější – sluneční záření. Uvnitř zelených částí rostlin probíhá chemické reakce. 

Výsledkem této reakce je kyslík a glukóza. Mnoho z Vás si myslí, že kyslík je 

ten nejdůležitější produkt, ale i glukóza je velmi důležitá, protože glukóza je potrava, kterou 

všichni potřebujeme. Takže rostlina sama pro sebe i pro nás vytváří potravu a to, co k tvorbě 

nepotřebuje, se uvolňuje ve formě kyslíku, který využíváme my.  

A: Takhle? Pěkné.  

S: Můžeme se tím zabývat více do hloubky, ale… 

A: Jen mi řekněte, co považujete za důležité vysvětlit, pokud byste šel více do hloubky dané 

problematiky.  
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S: Nakreslil bych Vám obrázek, protože je to hodně abstraktní mluvit o tomto tématu. Takže 

bych to udělal více konkrétní, nakreslil bych to na tabuli a napsal také chemickou reakci. 

Také rád konkretizuji fotosyntézu pomocí pokusu. K pokusu je potřeba plastový box s malou 

dírkou na zapalovač, s vodou, zelenou rostlinou a svíčkou. Nejprve uzavřu a poté zapálím 

svíčku. Společně s dětmi odhadujeme, jak dlouho bude svíčka hořet. Děti tuší, že hoření 

nějak souvisí s kyslíkem. Svíčka vyhoří asi za jednu až dvě minuty.  Když svíčka zhasne, 

postavíme na jeden den box s rostlinou na sluneční světlo. A poté zkusíme další den znovu 

zapálit svíčku a ono to jde.  Díky tomuto pokusu získáme další informace k obrázku na tabuli 

– rostlina využila oxid uhličitý vzniklý při spalování, sluneční světlo a vodu k výrobě nového 

kyslíku, díky čemuž může svíčka znovu hořet. 

A: Pěkné, to se mi moc líbí.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

S: Je složité to vysvětlit v angličtině. Ale… 

A: Nemusíte pospíchat.  

S: Dobře, pokud máte sklenici vody. Každý může vidět, že to vypadá na povrchu jako 

zdymadlo. A to je vlastně ta podstata. Voda má své napětí, které umožňuje nějakým věcem 

plout na hladině i navzdory jejich hustotě. Bruslařka má tvarované končetiny takovým 

způsobem, který jí umožňuje pohyb po vodní hladině, aniž by se potopila. Kdyby měla 

tvar… kostky, tak by se zcela zřejmě potopila. Takže to souvisí s tvarem jejích končetin. 

Je to příklad toho, jak se život vyvíjel v průběhu času. Všechny typy života mají své poslání 

nebo speciální… Je to… nemůžu najít slova. Ale každopádně je to o tvaru těla živočicha 

a povrchovém napětí vody.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejnou rostlinu rostoucí na různých místech.) 

S: Jako učitel bych se Vás nejdříve zeptal, jestli máte nějaké teorie. Ale pokud  byste mě 

žadonila o odpověď, řekl bych, že je to díky půdě, která zbarvení ovlivňuje. Je to pouze 

domněnka, ale myslím, že správná. Protože existují druhy rostlin, kterým říkáme indikátory. 

Pokud jsou modré, je to možná znak toho, že v půdě je více ???, zatímco když jsou květy 
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červené, indikuje to přítomnost jiné látky. Takže je to kombinace toho, jak… vlastně půdy. 

Mám rád věci konkretizovat, takže bychom s touto rostlinou mohli udělat pokus. Do vody 

bychom dali inkoust a pozorovali, jak rostlina roztok nasává.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

S: Dobrá otázka. Myslím, že je to proto, že všechny prvky mají svůj cyklus. A uhlíkový 

cyklus je velmi důležitý kvůli skleníkovému efektu a tak dále. Pokud spalujeme fosilní 

paliva… Pokud je uhlík v přírodě v rovnováze, spalováním fosilních paliv tuto rovnováhu 

narušujeme. Přidáváme do oběhu velké množství uhlíku, který byl uložen v ropě, zemním 

plynu a uhlí, což považujeme negativní. Domnívám se, že pokud používáme biopaliva…je 

to náročné vysvětlit… uhlík je již v oběhu… 

A: Ano, rozumím. Hezká odpověď.  

S: Pravděpodobně je těžké mi rozumět.  

A: Ne, v pořádku.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

S: To je veliká otázka. Pokud by byla moje angličtina lepší, pravděpodobně bych mluvil 

velmi dlouho. V první řadě je to nesmírně důležitý předmět, především v dnešní době. 

Žijeme ve světě plném informací, ve světě sociálních sítí. Prezidenti velkých zemí tvrdí že 

to, co říkají, je pravda. Velké množství různých lidí tvrdí, že zrovna oni mají pravdu. Je 

opravdu velký rozdíl mezitím mít na něco názor a mít pravdu. Dle mého názoru je velmi 

důležité, aby se mladí lidé naučili nějaká fakta, aby se naučili kritickému myšlení a kladení 

otázek typu: „Proč je tohle pravda“? A to je jádro mé odpovědi. Musíme mít nějaké znalost i, 

abychom mohli jít dál a zároveň napravit to, co jsme již způsobili. Nizozemský vědec Paul 

Crutzen objevil v 80. letech ozonové díry. A nyní, v roce 2000 a něco, řekl, že již nejsme 

v geologické éře holocénu, nýbrž antropocénu. A to není kompliment lidem, protože lidé 

ničí planetu Zemi a její ekosystémy.  
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S: Alfou a omegou je to, že můžeme děti učit přírodní vědy, díky čemuž mohou pokládat 

kritické otázky.  

3. Vlastní názor 

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

S: Je těžké to takhle říct, protože oba přístupy mají určitě svá negativa a pozitiva.  Ale i tady 

v Norsku to děláme se staršími dětmi stejně jako Vy v České republice. Ale to, co se mi líbí 

na norském modelu je, že pokud dělám svou práci dobře, přírodní vědy se stávají strhujíc ím 

a vzrušujícím předmětem. Mým cílem je, aby mí žáci byli stejně nadšení, jako jsem já sám.  

A to je složitý úkol, protože v tomto věku jsou děti různého zaměření všechny pohromadě – 

budoucí inženýři spolu s budoucími kadeřníky. Ale já chci, aby přírodní vědy zaujaly 

všechny. A myslím, že norský přístup mi umožňuje dělat rozhodnutí, která mi pomohou 

udržet zájem všech. Například chemie je abstraktní a pro hodně lidí složitá, takže bych se bál, 

že v tomto věku bych některé studenty průběžně ztrácel. Ale to, jak to děláte vy, jim 

pravděpodobně umožňuje hlubší porozumění jednotlivým předmětům. Takže tam jsou plusy 

a mínusy.  
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A: A kdybyste si musel vybrat? 

S: To je doopravdy velmi těžké z toho důvodu, že jsem neměl možnost si oddělenou výuku 

předmětů nikdy vyzkoušet. Dobře, možná něco mezi. Protože nyní jsme v Norsku v procesu 

tvorby nového vzdělávacího systému, který by měl změnit strukturu mnoha předmětů. Plán 

je takový, že už nebudeme přemýšlet o předmětech jako o přírodních vědách, matematice, 

norštině, ale více jako o oblastech. Hlavní myšlenkou je získání hlubšího porozumění. 

Nejsem si jistý, jak to bude fungovat, ale za deset let budeme mít, doufejme, takovou 

strukturu vzdělávacího systému, která nám umožní jít se studenty hlouběji, aniž bychom byli 

omezeni tím, že musíme udělat a probrat toto, udělat a probrat toto… Takže by mi to mělo 

umožnit větší svobodu, ale zároveň i větší odpovědnost.  

S: Takže v tomto věku, díky tomu, že dělám, co dělám, bych pokračoval s modelem 

integrovaného předmětu, protože chci zaujmout co nejvíce žáků po co nejdelší dobu.  
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N11: Stian_36  

1. Základní informace 

Jméno: Stian 

Věk: 36 

Dosažené vzdělání: general teacher (2 roky), matematika (1 rok), tělesná výchova (1 rok), 

přírodní vědy (1 rok, 30 ECTS) 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, volitelný předmět související s přírodními 

vědami 

Délka praxe: 10 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

S: Rád začínám tím, že pustím dětem písničku o fotosyntéze, kterou si zpívají, a tímto 

způsobem se jim dostane fotosyntéza do povědomí. Takhle to dělám rád a dělám 

to tak i s periodickou tabulkou. Takže takhle bych začal s fotosyntézou. 

A: A můžete zmínit nejdůležitější pojmy, které byste při následném vysvětlení použil? 

S: Samozřejmě máme pojmy, které musíme zmínit: kyslík, světlo, … jak se to jmenuje, 

nemůžu najít to správné slovo (říká nějaké slovo v norštině)... Na tabuli napíši rovnici. 

A poté pouštím tu písničku o fotosyntéze a žáci zpívají a pak o tom více mluvíme.  

A: Dobře, perfektní. Druhá otázka. 

S: A samozřejmě vždy používám…říká se tomu chemická rovnice, že? Napíši uhlík, vodík, 

kyslík a počty atomů. Napíšu celou tu rovnici.  

A: Zapojíte do toho chemii. 
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S: Rád to spojuji s chemií a počtem atomů v tom stejném okamžiku, kdy vysvětluj i 

fotosyntézu. Nečekám, takže to, doufejme, lépe pochopí.  

Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě?  

S: Nejprve bych studentům vysvětlil, že existuje povrchové napětí vody. A díky nízké 

hmotnosti bruslařky je možný její pohyb po hladině vody.  

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejný druh rostliny rostoucí na různých místech.) 

S: Tohle není tak úplně moje specializace, protože o rostlinách a jejich barvách se mluví více 

v nižších třídách. Ale řekl bych, že to nějak souvisí se světlem, vlnovou délkou světla 

a odrazem světla. O vlnové délce a odrazu světla hodně mluvíme v mých třídách. Ale tahle 

konkrétní problematika mi není moc známá. Omlouvám se.  

A: Já Vám to můžu vysvětlit později.  

S: Děkuji. 

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

S: Protože je to obnovitelný zdroj energie, zatímco fosilní paliva jsou neobnovitelný zdroj 

energie. Takže fosilní paliva spotřebováváme mnohem rychleji, než jsou obnovovány. Takže 

tak.  

A: A něco s tím spalováním? Je nějakým způsobem lepší, když spalujeme biopaliva, 

než když spalujeme fosilní paliva? 

S: Ano, kvůli rovnováze uhlíku. 

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

S: To je běžná otázka, kterou obvykle dostávám v matematice: „Proč tohle děláme?“. Já pak 

musím říkat svým žákům: „Víte, v rámci povinného vzdělávání vám dáváme jakýsi balíček 

vědomostí, který vás připravuje na všechno. Ať už se chcete stát inženýrem, doktorem, 
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mechanikem, čímkoliv. Nabízíme vám balíček, který vás připraví, ať už si vyberete cokoliv. 

A přírodní vědy jsou samozřejmě důležitým předmětem. Potřebujeme vědce, aby se zabývali 

ochranou přírody, aby řešili zdravotní problémy jako je rakovina a další nemoci. 

Aby rozuměli tomu, jak funguje tělo. 

Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, 

nebo naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody 

preferovaného pojetí výuky. 

S: Jedním z důvodu, proč mám tak rád tenhle předmět, je to, že má tolik různých částí. 

Je velmi rozrůzněný. Nějakou část roku se zabýváte biologií, chodíte ven a děláte pokusy 

na základě kterých poté vytváříte protokoly. Poté najednou děláte něco z fyziky, což je 

propojeno často s matematikou. Takže se mi líbí ta pestrost.  

A: … že to není pořád to samé. Takže to je výhoda. Vidíte i nějaké nevýhody v tom, když 

jsou předměty integrovány? 

S: Výhody vidím možná v tom, že učíme studenty vidět „červenou linku“, jak říkáme 

v norštině. Je zde spojitost mezi všemi předměty. Výhodu vidím v tom, že jsou děti 

připraveny tuhle červenou linku vidět. To je dle mého názoru tomto předmětu velmi důležité 
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– být schopen vidět tuto linku, spojitost. Nevýhodou je možná to, že žáci nejsou tolik 

odborně zaměřeni. Nemají tolik času na konkrétní obory. Rád bych vyzkoušel i Váš přístup.  
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N12: Thomas_30 

1. Základní informace 

Jméno: Thomas 

Věk: 30 

Dosažené vzdělání: tradiční způsob, jak se v Norsku stát učitelem; matematika, sociální vědy 

(dějepis, zeměpis), přírodní vědy 

Vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, tělesná výchova 

Délka praxe: 5 let 

Praxe na jednotlivých typech a stupních škol: 8. – 10. stupeň 

2. Jak byste žákovi stručně a jasně odpověděli na danou otázku? Představte si, 

že žák navštěvuje 8.-10. ročník. 

Vysvětlete žákům stručně a jasně princip fotosyntézy tak, aby vysvětlení vedlo 

ke komplexnímu pochopení tématu. 

T: Dobře, takže Vy jste teď student a já Vám to budu vysvětlovat.  

A: Ano.  

T: Fotosyntéza je proces, který se vyskytuje u zelených rostlin. Všechny zelené rostliny 

potřebují ke svému růstu sluneční světlo a vodu. Rostlina potřebuje také oxid uhličitý. Takže 

tyto tři věci obvykle kreslím na tabuli. A co se uvnitř zelených listů děje? Jak se to řekne 

v angličtině… ta zelená věc v listech… jak se to řekne. 

A: Chloroplasty? Něco takového. 

T: Ano. Uvnitř těchto buněk dochází k přeměně oxidu uhličitého na cukr a kyslík. Takže 

to je důvod, proč jíme rostliny – protože vytvářejí cukry a díky tomu chutnají sladce. Takže 

bych řekl, že fotosyntéza je opakem toho, co se děje v buňkách uvnitř našeho těla. Nevím, 

jestli jsem to takhle vysvětlil dobře… 

A: Ano, v pořádku. Každé vysvětlení je pro mě dobré.  
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Jak je možné, že mohou některé druhy hmyzu (např. bruslařka) chodit po vodě? 

T: (smích) Má to co dělat s napětím vody, s povrchovým napětím svrchní vrstvy vody. 

Povrchové napětí vody je ve srovnání s váhou bruslařky větší. Myslím, že tohle je 

mé vysvětlení. 

Květy hortenzie mohou mít růžovou nebo modrou barvu. Čím je barva květu 

ovlivněna? (Dodatek: Jedná se o stejnou rostlinu rostoucí na různých místech.) 

T: Ano, důvod, proč jsou rostliny a vlastně všechny objekty odlišně zbarvené je ten, 

že odrážejí jen záření o určité vlnové délce. Odrážejí to záření zpět. Nebo neodrážejí, 

ale vstřebávají všechny ostatní barvy. Takže to je důvod, pro vidíme růžovou rostlinu 

růžově. 

A: Mohu vás teď přerušit? V tomto případě je to stejný druh rostliny, ale roste na dvou 

různých místech. Na jednom z nich je modrá a na druhém z nich je růžová. Pořád ta stejná 

rostlina, na jednom místě modrá, na jiném růžová.  

T: Teď myslím mluvíme o genech a o… jak se jmenuje ten slavný vědec, který křížil 

rostliny? 

A: Mendel? 

T: Ano. Geny a dědičnost u rostlin.  Ale proč je tato rostlina na jednom místě modrá 

a na jiném místě růžová, to nevím.  Může to být tím, že někdo vzal růžovou rostlinu na nové 

místo a tato růžová rostlina měla nějaké geny…a tahle konkrétní růžová rostlina měla 

dominantní geny, takže se v tomto místě rozšiřovala. A takhle to bylo i s modrou rostlinou 

na jiném místě.  

A: Dobře, to stačí.  

Proč jsou biopaliva považována za přijatelnější zdroj energie než fosilní paliva i přesto, 

že v obou případech dochází ke spalování? 

T: Biopaliva jsou považována za přijatelnější zdroj energie, protože jsou vyráběna ze dřeva, 

stromů a podobně, takže produkují alkoholy - ethanol nebo methanol, protože… takže 

kdybychom z těchto rostlin nevyráběli biopaliva, stejně by uhynuly a uvolnily oxid uhlič itý 
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do atmosféry na nějakém jiném místě. Takže je lepší to využít jako palivo. Ale jsou 

tu i nějaké problémy s biopalivy jako například odlesňování, takže to má svá pozitiva 

i negativa.  

Proč máme ve škole předmět přírodní vědy? K čemu znalosti použijeme v reálném 

životě? 

T: (smích) To je běžná otázka. Důvodem, proč máme ve škole předmět přírodní vědy je 

to, že se díky tomu učíme porozumět přírodě kolem nás. Například tomu, jak fungují 

rostliny, jak jsou sestaveny jednotlivé atomy, něco takového. A jak to využít v běžném 

životě… velké množství prací… je to malý krok na cestě k tomu stát se inženýrem. Využívá 

se zde stejný způsob myšlení – kritické myšlení, testování hypotéz. V podstatě je důvodem 

lepší porozumění okolnímu světu.  

3.Vlastní názor  

A: Ve své diplomové práci srovnávám přístup k výuce přírodních věd na vzdělávací úrovni 

ISCED 2 v České republice a v Norsku. Vzdělávací úroveň ISCED 2 odpovídá v České 

republice 6.-9. ročníku, v Norsku 8.-10. ročníku základní školy (Ungdomsskole). V České 

republice jsou na této vzdělávací úrovni přírodní vědy vyučovány jako jednotlivé předměty 

(přírodopis, fyzika a chemie). V Norsku je zaveden integrovaný přístup k výuce přírodních 

věd. To v praxi znamená, že jsou přírodní vědy vyučovány v rámci jednoho předmětu 

(přírodní vědy, Naturfag). Rozdíl je také v tom, že v České republice vyučuje jednotlivé 

předměty většinou několik různých učitelů, zatímco v Norsku mají žáci na předmět přírodní 

vědy pouze jednoho učitele. 

A: Nevím, zda jste se již nad touto problematikou někdy zamýšlel/a, nebo jsou pro Vás 

informace o integrovaném/odděleném přístupu k výuce přírodních věd nové. Zajímalo 

by mne, ke kterému pojetí výuky se Vy osobně přikláníte. Myslíte, že je pro žáky 

na této vzdělávací úrovni lepší mít přírodní vědy rozdělené do více předmětů, nebo 

naopak sloučené do jednoho předmětu? Jmenujte výhody a nevýhody preferovaného 

pojetí výuky. 

T: Vlastně bych preferoval předmět rozdělit. Záleží to na věku dětí.  
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A: A v tomto věku dětí od 8. do 10. třídy? 

T: Já bych to rozdělil.  Je to hrozně velký předmět. Biologie je obsáhla, fyzika je také obsáhlá 

a více souvisí s matematikou, chemie je také velmi důležitá. Takže já bych to rozdělil, 

protože si myslím, že je potřeba velké množství odborných znalostí ve všech třech 

předmětech. Mnoho učitelů přírodních věd v Norsku je dobrých v jednom nebo ve dvou 

předmětech, ale jen zřídka ve všech třech a to je problém. Mají odborné znalosti v jednom 

nebo ve dvou předmětech, ale musí učit i ten třetí.  

A: Dobře, Vy už jste to pravděpodobně řekl… Preferoval byste samostatnou výuku 

jednotlivých předmětů. Vidíte v tomto přístupu také nějaké nevýhody? 

T: Tyto předměty jsou velmi propojené a možná jejich rozdělením ztrácíme jakýsi ucelený 

obraz. 

A: Dobře, perfektní. Výhody jste už řekl, takže to máme za sebou. 

 


