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ABSTRAKT 

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni základní školy je dnes hojně 

diskutovaným tématem a možným řešením do budoucna v mnoha zemích. 

Tento typ výuky odpovídá narůstajícím poznatkům z přírodních věd a minimalizuje 

opakování témat během výuky, čímž se snižuje jak zátěž učitelů, tak tlak na žáky. 

Bakalářská práce se zabývá v teoretické části porovnáním systémů výuky několika 

vybraných zemí se zaměřením na výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni 

základní školy, a to zejména na postavení chemie. Praktická část je zaměřena na porovnaní 

těchto zemí podle jejich výsledků v mezinárodních šetřeních TIMSS a PISA se zohledněním 

na vliv integrovaného nebo předmětově separovaného přístupu k výuce přírodovědných 

předmětů. 

Ve výsledcích zúčastněných zemí v mezinárodních srovnávacích šetřeních TIMSS a PISA 

nebyl zaznamenán jednoznačný rozdíl ve vlivu integrovaného nebo separovaného přístupu 

k výuce přírodovědných předmětů. Pouze je možné zaznamenat lepší motivovanost žáků pro 

učení se těchto předmětů v případě integrovaného přístupu, tak jak je patrné z výsledků v 

Singapuru, ve Velké Británie nebo v Turecku. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

výuka chemie na základní škole; integrovaná výuka přírodovědných předmětů; TIMSS; 

PISA. 

  



ABSTRACT 

Integrated science education on lower secondary school is a widely discussed topic and a 

possible solution for the future in many countries. 

This type of education is in line with increasing science knowledge and it minimizes 

repetition of topics during lessons, reducing both the burden on teachers and the pressure on 

pupils. 

The bachelor´s thesis deals in the theoretical part with a comparison of teaching systems of 

several selected countries with a focus on teaching science subjects on lower secondary 

school, especially on the position of chemistry. The practical part is focused on the 

comparison of these countries according to their results in the international survey TIMSS 

and PISA, taking into account impact of an integrated or subject-separated approach to 

science teaching. 

There was no clear difference in the impact of an integrated or separate approach to science 

teaching in the results of the participating countries in the international comparative survey 

TIMSS and PISA. It is only possible to see better motivation of pupils to learn these subjects 

in the case of an integrated approach, as can be seen from the results in Singapore, the United 

Kingdom or Turkey. 
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Úvod  

Integrace přírodovědných předmětů a celkově integrace obsahu ve výuce je dnes hojně 

diskutovaným tématem napříč celým světem. Jedná se o přístup k výuce jako takové. 

Existuje celá řada argumentů pro tento způsob výuky i proti němu. Ani odborníci se v této 

problematice neshodují [1]. 

I když u nás v České republice s výukou přírodovědných předmětů začínáme na prvním 

stupni integrovaně v předmětu Přírodověda navazujícím na předmět Prvouka, na druhém 

stupni se přírodovědné předměty vyučují poměrně striktně separovaně. Navíc se s výukou 

chemie na druhém stupni základní školy začíná se zpožděním jednoho či dvou let oproti 

ostatním přírodovědným předmětům, což někdy značně narušuje komplexnost celé výuky 

[2]. 

Naopak jsou na světě země, které mají zcela integrovanou výuku přírodovědných předmětů 

na celém druhém stupni základního vzdělávání, či aspoň na jeho části. A existuje i řada zemí, 

které k tomuto modelu postupně směřují [1]. 

Nedá se tedy s jistotou říct, který způsob je lepší či horší. Porovnáním výsledků 

mezinárodních srovnávacích šetření žáků v přírodovědném vzdělávání TIMSS a PISA 

chceme zjistit, jestli existuje nějaká souvislost mezi systémem výuky přírodovědných 

předmětů a jejich výsledky v těchto šetřeních, i když jsme si vědomi, že vlivů na výsledky 

je jistě velké množství. Vzhledem k tomu, že se Česká republika v letech 2011 a 2015 

neúčastnila TIMSS pro žáky 8. ročníků, budeme pracovat v tomto případě i se starším daty, 

tedy s výsledky šetření z roku 2007 [3]. 

Cílem práce je porovnat vybrané země z hlediska výsledků v těchto šetřeních se zohledněním 

vlivu integrované a předmětově separované výuky přírodovědných předmětů a postavení 

učiva chemie.  
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1 Integrovaná výuka 

Dle Průchy [4] je integrovaná výuka definována jako typ vzdělávání, které není děleno na 

jednotlivé vyučovací předměty. Naopak spojuje předměty a vyučovací témata do 

propojených bloků. U nás tento model výuky není příliš častý, i když vzdělávací oblasti a 

průřezová témata obsažená v základních kurikulárních dokumentech k tomu vybízejí. 

Dochází k propojování informací s důrazem na jejich komplexnost, aby žákovo poznání 

bylo co nejpřehlednější a aby mu došlo, že poznatky z předmětů spolu souvisejí a je tedy 

možné je propojit a provázat. Učivo se propojuje dle kognitivní návaznosti a provázanosti. 

Výuka se neřídí klasickými kurikuly jednotlivých předmětů, ale integrovaným kurikulem 

[5]. 

Další možností integrace jsou již zmíněná průřezová témata, která jsou např. pro základní 

školu vymezena v RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) a je jich 

celkem šest: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického 

občana a Multikulturní výchova. I školy, které vyučují předměty separovaně, se těmto 

tématům věnují zpravidla v rámci nějakého blokového vyučování nebo oborových dnů. Jde 

o pokus „volné“ integrace mezi předměty [5; 4]. 

1.1 Integrovaná výuka přírodovědných předmětů 

Integrovaná přírodovědná výuka je dle dosavadních poznatků definována jako výuka 

přírodovědných předmětů v jednom celku namísto předmětově separované výuky 

jednotlivých dílčích předmětů. V integrované výuce se klade důraz na myšlenkovou 

provázanost jednotlivých komponentů, které jsou shlukovány do tematických okruhů. Toto 

uspořádání a provázanost v rámci těchto okruhů má pomoci žákům lépe se orientovat 

v daném tématu a pochopit ho jako jeden celek [2, s. 10]. 

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů se snaží žákům ukázat, že přírodní vědy jsou 

všude kolem nás a pokouší se naučit je, jak uplatnit poznatky z výuky v běžném životě. 

Obsah integrované přírodovědné výuky bývá rozdělen do tematických celků a dle zastánců 

tohoto způsobu výuky umožňuje lepší poznání světa jako takového [6].  
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Zastánci integrovaného způsobu výuky přírodovědných předmětů upozorňují na narůstající 

trend v negativním vztahu žáků k přírodovědným předmětům právě ve státech s klasickým 

uspořádáním výuky do separovaných předmětů, stejně jako zmenšující se zájem o další 

studium s přírodovědným či technickým zaměřením na střední nebo vysoké škole. Klasický, 

předmětově separovaný model se spíš snaží již od počátku vychovat „vědce“ s tím, že ale 

nebere ohled na to, že je potřeba nejprve žáky namotivovat. Zatímco integrovaný způsob se 

snaží žáky zaujmout a vlastním poznáním je motivovat v objevování a zvídavosti ohledně 

světa kolem nás [6; 7]. 

Integrace přírodovědných předmětů může probíhat v několika stupních. Klasická 

předmětově separovaná výuka může být společně koordinována, nebo se může jednat o 

určité kombinované modely, anebo se již opravdu může jednat o integrovanou sjednocenou 

výuku přírodovědných předmětů. Je potřeba si uvědomit, že tento vývoj integrace 

přírodovědných předmětů má před Českou republikou značný náskok. Zatímco my jsme byli 

odděleni železnou oponou, snahy o integraci přírodovědných předmětů se objevovaly již od 

60. let minulého století s ohledem na vývoj mezioborových témat, která napomáhala propojit 

obsahově podobná témata v jednotlivých přírodovědných předmětech [8]  
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2 Mezinárodní srovnávací šetření vzdělávacích výsledků žáků 

Mezinárodní srovnávací šetření jsou jedním z mála způsobů, které napomáhají jednotlivým 

zemím ověřit si svoji vzdělávací politiku. PISA i TIMSS napomáhají vidět výhody a 

nevýhody jednotlivých školních systémů, a navíc umožňují zemím inspirovat se u jiných. 

V této bakalářské práci využíváme výsledky z těchto srovnávacích šetření jako možnost 

porovnávání jednotlivých přístupů k výuce. Naším cílem je hlavně porovnání integrovaného 

a předmětově separovaného přístupu k výuce přírodovědných předmětů [9]. 

2.1 TIMSS 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je mezinárodní srovnávací 

šetření se zaměřením na výsledky žáků v matematice a v přírodních vědách, které je 

prováděné u žáků 4. a 8. ročníků základních škol či nižších stupňů gymnázií (9 a 13 let) ve 

více než 70 zemích jednou za 4 roky již od roku 1995. U nás je srovnávání TIMSS 

organizováno Českou školní inspekcí (dále už jen ČŠI). Mezinárodní srovnávání zastřešuje 

IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 

V šetřeních v letech 2011 a 2015 byli v České republice zkoumáni pouze žáci 4. ročníku, 

proto budou pro analýzu použita starší data z roku 2007. V šetřeních TIMSS se zkoumají 

znalosti z matematiky, přírodních věd a čtení s porozuměním [3; 10]. 

Součástí šetření jsou i dotazníky názorů a preferencí nejen pro žáky, ale i dotazníky pro 

rodiče, učitele matematiky a přírodovědných předmětů a ředitele škol. Výsledky se 

zpracovávají více než rok a jsou podrobeny mnoha analýzám. Zjišťuje se úspěšnost 

v jednotlivých krajích a v různých typech škol (gymnázia, základní školy, …). Zároveň se 

bere ohled na charakteristiku komunity na několika úrovních. Úlohy jsou následně volně 

dostupné na webu ČŠI [3; 10]. 

Dotazníky pro žáky se týkají řady charakteristik v životě žáka. Týkají se nejen školního 

klimatu, ale i domácího prostředí a ptají se i na jejich postoje k danému předmětu. U nás, 

stejně jako u dalších zemí, kde se přírodní vědy vyučují separovaně, se dotazník v 8. ročníku 

zaměřuje na každý z jednotlivých předmětů. Dotazník pro rodiče se týká aktivity rodičů a 

jejich přípravy dítěte na příchod na základní školu a zároveň charakteristiky domácího 

prostředí a jejich osobnosti (úroveň vzdělání, zaměstnání, …) [3; 11]. 
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Dotazník pro učitele se zajímá o úroveň vzdělání učitele a další profesní aspekty jako délku 

praxe a další profesní růst. Dále se dotazník ptá na materiály a učebnice používané ve výuce 

v testovaných ročnících. A nakonec ředitel testované školy vyplňuje základní charakteristiky 

pro školu – dostupnost grantů a zdrojů, školní klima, umístění školy atd. Národní dotazník 

vyplňuje za Českou republiku ČŠI, tento dotazník se týká organizace a obsahu kurikula 

testovaných předmětů [11]. 

Mezinárodní šetření TIMSS má již dlouholetou tradici a jeho omezení jsou již řadu let 

známa. Zejména díky tomu, že TIMSS testuje školní znalosti u 4. a 8. ročníků základních 

škol. Napříč zeměmi se samozřejmě liší věk žáků v těchto ročnících, stejně jako učební 

osnovy testovaných předmětů [11]. 

Mezinárodní testování mají řadu kritiků a nejedná se jen o TIMSS. Poukazují zejména na to, 

že každá země je jedinečná, stejně jako její vzdělávací systém. Vadí jim spíše forma 

následného zpracování dat, než globální testování jako takové. Vytváření žebříčků podle 

nich zbytečně zplošťuje výsledné hodnoty a vytváří mezi zeměmi zbytečnou konkurenci 

[12]. 

TIMSS má podle svých tvůrců zlepšit výuku, tj. vyučování a učení, tím že hodnotí jednotlivé 

aspekty vzdělávacího systému. Přesto v řadě zemí jsou to právě učitelé, kteří jsou obviňováni 

ze špatných výsledků svých žáků, a přitom odpovědnost spadá na vzdělávací systém a 

vzdělávací politiku jako takovou. Role učitelů je totiž ovlivněna zavedeným vzdělávacím 

systémem a zároveň učitelům, jako poslednímu článku řetězce, chybí dostatečná zpětná 

vazba, která by jim řekla, co mají změnit. Chce se po nich zlepšení, ale nikdo jim vlastně 

pořádně neřekne, jak by to měli dělat [13]. 

V řadě zemí se snaží v krátkých etapách mezi testováním zlepšit výsledky svých žáků, ale 

tyto změny v krátkém čase mají velmi malé výsledky. Řada odborníků upozorňuje na to, že 

je potřeba změnit právě roli učitele a prestiž jeho profese, jako je tomu u zemí na špičce 

výsledků. Ale tyto změny nejsou pro účastníky „lukrativní“, protože jejich výsledek se ukáže 

až za řadu let [12; 13]. 

Mezinárodního šetření TIMSS v roce 2007 se celkově účastnilo 59 zemí, ale ne všechny se 

zapojily do obou testování (ve 4. a 8. ročníku). Toto šetření bylo také poslední, kterého se 
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Česká republika účastnila i s 8. ročníky základního vzdělávání. Její výsledky byly 

v přírodních vědách lehce nadprůměrné [14]. 

 

Obr. 1 Země účastnící se šetření TIMSS 2007 [14] 

Šetření v 8. ročnících základních škol se účastnilo celkem 50 zemí, z toho 7 poprvé, celkově 

se jednalo o 241 613 žáků a test zahrnoval dohromady 214 úkolů, u kterých maximální počet 

dosažitelných bodů činil 240. Polovina úkolů byla zakončena otevřenou otázkou a druhá 

polovina pomocí výběru z jedné až všech správných odpovědí [14] . 

V rámci šetření došlo i ke sběru dat ohledně charakteristiky jednotlivých testovaných zemí, 

které vytvořily „TIMSS Encyclopedii“. V této publikaci jsou informace nejen o kurikulu a 

náplni jednotlivých předmětů, ale i o struktuře školských systémů, požadavcích na učitele a 

jejich kvalifikaci atd. [14] 

2.2 PISA 

PISA (Programme for International Student Assesment) je mezinárodní srovnávací šetření 

prováděné u patnáctiletých žáků bez ohledu na typ vzdělání. PISA se zaměřuje na čtení a 

porozumění textu, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Šetření PISA je prováděno 

každé tři roky, kdy se střídají jednotlivé testované oblasti jako hlavní a doplňkové, celý 

cyklus tedy trvá devět let. Stejně jako TIMSS i šetření PISA u nás zaštituje ČŠI, mezinárodně 
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pak OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). Česká 

republika je součástí OECD od roku 1995, hodnocení PISA se pořádá od roku 2000, kdy se 

ho účastnila i Česká republika [10; 15]. 

PISA se věnuje převážně ověřování čtenářské gramotnosti a praktických znalostí 

z matematiky a přírodních věd, které žáci v patnácti letech mají a jsou schopni aplikovat. 

Jedná se o to, že většina testovaných zemí má povinnou školní docházku právě do konce 

nižšího sekundárního vzdělávání. Testování nezjišťuje znalosti žáků jako takové, ale spíš to, 

jestli jsou žáci schopni svoje znalosti prakticky použít. Součástí testu je i dotazník, který u 

žáků zjišťuje sociální zázemí a jejich postoje ke škole. Analýza a sekundární analýza těchto 

dat trvá až tři roky. I tyto úlohy jsou později uvolněny a jsou volně dostupné na stránkách 

ČŠI [16; 17]. 

Součástí šetření PISA bývají i tzv. experimentální domény, které se v každém cyklu věnují 

jinému aktuálnímu zaměření. Bývá to např. finanční gramotnost, týmová práce apod. Dle 

OECD je týmová práce nezbytná pro větší kariérní uplatnění a spolupráci v rámci 

pracovního kolektivu, ale i pro fungování rodiny jako takové. Tato problematika se sice ve 

školách nevyučuje, ale žáci se týmové práci učí prakticky během skupinových aktivit při 

různých předmětech a dalších akcích. Koncept finanční gramotnosti má naopak napomoci 

žákům uvědomit si vlastní povinnosti a rizika vyplývající z jejich manipulace s penězi. 

OECD se pokouší pomocí tohoto šetření naučit žáky mít pod kontrolou své finance [18]. 

Organizace OECD nezaštituje pouze testování PISA, ale hraje celkově velmi důležitou úlohu 

ve vzdělávací politice. Dalším z jeho programů je PIAAC (Programme for 

InternationalAssesment of Adult Competencies) a TALIS (Teaching and Learning 

International Survey) [17]. 

Z posledních šetření vyplývá, že se výsledky našich žáků zhoršují, i když se stále nacházejí 

v průměru OECD. Mimo jiné lze říci, že z hlediska vynaložených financí jsou výsledky 

našich žáků velmi dobré. Problém je, že ubývá nadprůměrných žáků, a naopak přibývá žáků 

podprůměrných. Navíc jsou značné rozdíly mezi kraji, a to zejména u periferních oblastí 

[19]. 
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Z celosvětového hlediska jsou z výsledků patrné diametrální rozdíly mezi účastníky. 

V těchto šetřeních se promítá i finanční a politická situace obyvatelstva. Ale dá se říci, že to 

je to, co dělá PISA tak jedinečným, nejen struktura otázek zaměřená především na praktické 

využití, ale i velmi důkladný dotazník ohledně rodinného zázemí. Z těchto údajů se 

zpracovávají demografické a etnografické trendy v jednotlivých zemích [20; 18]. 

V rámci šetření PISA v rámci přírodovědné gramotnosti zaznamenalo v posledních letech 

několik změn. Byly to změny reagující na dva důležité trendy, které byly zaznamenány 

v minulosti: problém životního prostředí včetně jeho udržitelnosti pro budoucí generace a 

snižující se zájem žáků o profesní přírodovědné zaměření. Jedná se o součást dotazníku, kde 

zadavatele zajímá o hlubší motivovanost žáků ohledně výběru další profese a o jejich přehled 

v problematice ochrany životního prostředí [18]. 

Mezinárodní šetření PISA se řadí k těm mladším, přesto si v posledních letech získalo 

značnou pozornost a řada zemí se při formování vzdělávacího systému nechává řídit a vést 

právě jeho výsledky. Ve chvíli, kdy OECD šetření PISA uváděla, prohlašovala, že se jedná 

o naprosto jiný typ testování, který se nezaměřuje na posuzování a testování učebních osnov 

a školních znalostí jako takových, ale naopak zkoumá, zda jsou žáci schopni díky svému 

vzdělání řešit problémy, se kterými by se mohli v životě setkat. Výsledky PISA jsou podle 

OECD platným měřítkem pro kvalitu vzdělávacího systému [21]. 

I přes tato vzletná tvrzení má i PISA své kritiky. Ti kritizují především to, že PISA využívá 

obav veřejnosti a zejména pak rodičů ohledně vzdělávání žáků a jejich uplatnění v budoucím 

životě [22; 23]. 

PISA má podle svých tvůrců měřit určitou univerzální sadu cenných znalostí, tj. vědomostí 

a dovedností, které by měli být nezbytné pro budoucí život. V reálném světě, je to ale tak, 

že život obyvatele České republiky a například obyvatele Mexika se značně liší a lišit se 

bude i v budoucnosti. Zúčastněné země se liší v ekonomické, politické, kulturní i 

náboženské oblasti. Je docela troufalé se domnívat, že jedna „univerzální sada“ bude všem 

odpovídat stejně. Poukazuje se na to, že členské země OECD jsou zejména vyspělé a bohaté 

země západního světa, takže země na podobné úrovni ekonomické a politické, v tomto 

případě by měření dávalo smysl. Ale v posledních letech se měření PISA účastní i další 
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země, které jsou již značně rozdílné a které se právě díky výsledkům z tohoto šetření snaží 

najít lepší vzdělávací politiku [20; 22; 23] 

Již v roce 2014 požadovali v otevřeném dopise OECD akademici, aby bylo PISA 

pozastaveno a jeho měření poupraveno tak, aby více pokrývalo jak škálu zúčastněných zemí, 

tak škálu testovaných znalostí. Poukazují na to, že PISA se zajímá pouze o budoucí 

ekonomiku – hodnotí pouze ekonomický růst a konkurenceschopnost (pohání věda a 

technika), ale zcela opomíjí humanitní vědy, tělesnou výchovu nebo třeba cizí jazyky. 

Vzdělávání má mít i jiný význam, snaží se vychovat nejen budoucí „pracovní sílu“, ale i 

budoucí občany. Musíme v nich pěstovat i jiné dovednosti – tělesné i duševní zdraví, 

solidaritu a spravedlnost [23; 24]. 

2.2.1 PISA 2006 

Mezinárodní šetření PISA prováděné v roce 2006 bylo zaměřeno na ověření znalostí 

přírodních věd a uplatnění těchto znalostí při řešení problémů (čtenářská a matematická 

gramotnost jako doplňková šetření). Mimo to šetření zkoumalo postoje žáků k přírodním 

vědám a jejich aspirace do budoucna. V celosvětovém měřítku totiž klesá zájem o studium 

přírodních věd na univerzitách, což bývá spojováno s negativním postojem žáků vůči 

přírodním vědám [25]. 

Šetření PISA 2006 se zúčastnilo celkem 400 000 žáků ze třiceti členských zemí OECD a 

dalších 27 partnerských zemí, které společně představují více než 90 % světové ekonomiky 

a mají reprezentovat celkem přes 20 milionů 15letých žáků v těchto zemích. V České 

republice se šetření zúčastnilo 9016 žáků 9. ročníku z 245 škol. Výběr odpovídajícího 

reprezentativního vzorku je velmi náročný proces, který má velmi přísné technické normy 

[16; 25]. 
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Obr. 2 Mapa zemí účastnících se šetření PISA 2006 [25] 

Vlastní test byl tvořený několika typy úloh – výběr jedna až všechny možnosti, volné 

odpovědi nebo pouze výběr ano/ne. Na tento test měli žáci dvě hodiny, další půl hodiny měli 

na vyplnění přiloženého dotazníku, který napomáhá sekundárnímu zpracování dat. 

V šetření PISA 2006 byly výsledky českých žáků lehce nadprůměrné (513 vs. průměr 500), 

ale od té doby mají bohužel převážně sestupnou tendenci, a to nejen v přírodních vědách. 

Z výsledků také vyplynulo, že pro žáky České republiky nebyly problémem definice a 

poznatky z přírodních věd, ale zejména pak aplikace těchto poznatků a tvoření hypotéz. 

Přesto je potřeba říci, že vzhledem k nákladům na studium žáků v České republice, které 

jsou značně pod průměrem členských zemí OECD, jsou výsledky našich žáků více než 

uspokojivé [26]. 
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Obr. 3 Graf výsledků žáků a výdajů na jejich vzdělávání v zemích OECD (PISA 2006) [26] 

2.2.2 PISA 2015 

I v roce 2015 byla hlavní testovanou oblastí přírodovědná gramotnost v rámci devítiletého 

cyklu mezinárodního šetření PISA. Oproti testování v roce 2006 byli do šetření přírodovědné 

gramotnosti zapojeny i počítače a celkově technologie, jako cesta k poznání světa kolem nás. 

Doplňkovými šetřeními byly čtenářská a matematická gramotnost a týmová práce při řešení 

problémů. 

Šetření v roce 2015 se zúčastnilo 35 členských zemí OECD a 37 partnerských zemí. V České 

republice se zúčastnilo celkově 345 škol a více než sedm tisíc žáků [19].  
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Obr. 4 Mapa členských zemí a ostatních účastníků PISA 2015 [19] 

I během tohoto šetření absolvovali žáci dvouhodinový test a další půl hodiny měli na další 

dotazníky, které jsou součástí šetření. Testové úlohy byly formulovány podobným způsobem 

jako v PISA 2006, tedy jak otevřené otázky, tak uzavřené [19]. 

Výsledky českých žáků klesly na průměr zemí OECD, což bohužel potvrdilo trend 

zaznamenaný během doplňkového testování v letech 2009 a 2012.  
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3 Systém výuky přírodovědných předmětů ve vybraných zemích na 2. 

stupni základní školy (lower secondary education) 

3.1 Finsko 

3.1.1 Charakteristika školního systému 

Finský vzdělávací systém je pojem pro výuku postavenou na základních pilířích – kvalita, 

efektivita a internacionalizace. V mezinárodních šetřeních se Finsko pravidelně umisťuje na 

horních příčkách ve všech testovaných oblastech, i když jejich výsledky mají sestupnou 

tendenci [27; 28]. 

Třídy jsou malé, jen výjimečně je tvoří více než 20 žáků. Ve třídě je neformální atmosféra a 

učitelé dávají i méně domácích úkolů, aby studenti měli prostor pro mimoškolní aktivity. 

Například ve srovnání s asijskými státy tráví finští žáci ve škole skoro polovinu času než 

jejich asijští protějšci. Ve Finsku ani nefungují řízené programy pro nadané žáky, 

předpokládá se totiž, že tito žáci pomohou těm pomalejším [27]. 

Prvních šest let nejsou žáci známkováni, pouze slovně hodnoceni, dává jim to čas, aby se 

naučili se učit, a slovní hodnocení jim navíc pomáhá v progresi a v nalezení motivace. Jejich 

následující konečné známky z každého předmětu ze 7. až 9. ročníku se jim sčítají jako 

„kredity“, které potřebují k přijetí na univerzitu. Ve sbírání kreditů za absolvování pokračují 

žáci i během tříleté střední školy, aby měli dostatek kreditů a mohli pokračovat ve studiu. 

Vyučovacím jazykem ve Finsku je finština (v některých menších oblastech pak švédština), 

ale mimo ni se od žáků očekávají minimálně dva cizí jazyky, aby žáci byli 

konkurenceschopní (povinná švédština a finština, jinak mohou volit navíc ještě z volitelných 

jazyků – nejčastěji angličtinu) [28]. 

3.1.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Ve Finsku je devět tříd základní školy (comprehensive school), s tím, že tzv. lower 

secondary lze definovat od 7. do 9. ročníku, což odpovídá žákům ve věku 13 až 15 (16) let. 

Právě od sedmého ročníku vyučují jednotlivé předměty odborní učitelé, a nejen jeden třídní, 

jako je tomu na primárním stupni [27; 28]. 
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Na druhém stupni základní školy se již přírodovědné předměty vyučují předmětově 

separovaně. Kromě klasických přírodovědných předmětů jako biologie, zeměpis, chemie a 

fyzika se ještě vyučuje integrovaný předmět výchova ke zdraví. Týdenní hodinové dotace 

pro všechny tři ročníky jsou rozděleny následovně: výchova ke zdraví 3 hodiny, biologie a 

zeměpis dohromady 7 hodin a fyzika a chemie dohromady 7 hodin. Předměty jsou takto 

rozděleny do skupin a je tedy možné, že se dotace konkrétních předmětů mohou drobně lišit 

[28; 29] 

Výuka se snaží opírat o vlastní poznání žáků, pokouší se pomoci žákům přemýšlet vědecky 

a přijít si na vlastní poznatky sami. Navíc ve srovnání s dalšími zeměmi OECD, se ve Finsku 

vyučuje mnohem méně hodin (pouze 600 hodin ročně) oproti například asijským zemím 

(přes 1000 hodin ročně), učitelé tak mají více času na individuální přípravu pro každou třídu, 

což zefektivňuje výuku. Mimo to je kladen velký důraz na enviromentalistiku a udržitelnost 

zdrojů [28]. 

Výuka chemie je na druhém stupni rozdělena do tří velkých celků: Vzduch a voda, Suroviny 

a produkty a Živá příroda a společnost.  

Vzduch a voda 

Tento celek se věnuje se vzduchu, atmosférickému tlaku a jeho významu jak pro Zemi, tak 

pro člověka. Dále se zaměřuje na vodu a její základní vlastnosti jako pH a viskozitu, stejně 

jako na jejich vliv na životní prostředí. Zařazeno je také téma spalování a hořlavost a vliv na 

životní prostředí. Finové kladou velký důraz na udržitelnost a snaží se tyto základní principy 

předat dětem [28]. 

Suroviny a produkty 

Tato kapitola se věnuje základním surovinám kolem nás, které se nacházejí v zemské kůře a 

jejich charakteristice a použití s důrazem na obnovitelnost a recyklaci. Dále jsou zde 

klasifikovány a rozděleny prvky a sloučeniny, a vysvětleny jejich vlastnosti díky jejich 

postavení v periodické tabulce či díky demonstraci na atomovém modelu. Téma je 

zakončeno základní charakteristikou elektrických a elektrochemických jevů a reakcí [28]. 
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Živá příroda a společnost 

Téma spojuje základní biochemii a ochranu životního prostředí, ale dotýká se většiny 

předchozích témat. Nejprve se charakterizuje fotosyntéza a základní mechanismus přeměny 

energie, poté se volně přechází na základní organické molekuly – uhlovodíky (např. 

alkoholy, karboxylové kyseliny, …) a nakonec se charakterizují základní biochemické 

sloučeniny – bílkoviny, tuky a sacharidy a jejich význam nejen jako nutričních molekul, ale 

i jejich průmyslové využití [28]. 

Finské kurikulum je jinak značně benevolentní, protože obsahuje pouze doporučení a 

návody, jinak je volba čistě na učiteli. A to jak volba metody výuky, tak i učebního materiálu, 

pokud se drží národního kurikula. Ve výukových metodách se upřednostňují ty, které 

rozvíjejí vlastní kreativitu žáka a jeho vlastní poznání. Tomu odpovídají i učebnice, které 

jsou strukturované tak, aby žáky vedly k vlastnímu řešení daného problému. Učebnice jsou 

ve Finsku volně přístupné nejen pro učitele, ale žáci na primárním a sekundárním vzdělávání 

je mají zcela zdarma. Náklady jsou hrazeny poskytovatelem vzdělávání, tedy státem [29]. 

V posledních letech se klade důraz na zapojení ICT do výuky, což je zejména u přírodních 

věd značně důležité. Dovednost práce s ICT technologiemi je dokonce zakotvena 

v národním kurikulu. Součástí škol jsou tak interaktivní učebny, které slouží jak ke klasické 

výuce, tak i k multidisciplinárním studijním projektům [28; 29].  

3.1.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Ve Finsku je obecně vysoká prestiž učitelů. Na studenty pedagogických fakult jsou kladeny 

vysoké nároky a pouze asi jen desetina z uchazečů je přijata ke studiu. V rámci výuky pak 

mají učitelé velkou autonomii a volnost výběru vlastních učebnic [27]. 

Pregraduální příprava specializovaných učitelů, kteří vyučují na 2. stupni základní školy, je 

zajištěna kooperací několika kateder a fakult. Speciální předměty student absolvuje na 

katedře konkrétního oboru, zatímco pedagogická fakulta zajištuje společný pedagogický 

základ. Příprava specializovaných učitelů probíhá ve dvojkombinacích, kdy si student zvolí 

svoji hlavní specializaci, které se věnuje podrobněji, a doplňkovou specializaci [28]. 

Učitelé ve Finsku patří mezi profese s celoživotním vzděláváním, jejich další vzdělávání je 

zajišťováno státem a jednotlivými oblastmi. Celoživotní vzdělávání je zakotveno i 
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v pracovních smlouvách učitelů, kde je stanoveno, že se učitel musí svému rozvoji věnovat 

alespoň tři dny v každém školním roce [27; 28]. 

Zaměření a hloubka dalšího rozvoje každého učitele je pak ve velké míře jeho rozhodnutím, 

samozřejmě spolu s možnostmi a rozmanitostí škály kurzů nabízených danou oblastí. Další 

vzdělávání se týká především posílení kompetencí, podpory bezpečnosti ve vzdělávacích 

komunitách, individuálních studijních cest, udržitelného rozvoje a problematiky sexuality a 

rovnosti mezi pohlavími [28]. 

3.2 Chile 

3.2.1 Charakteristika školního systému 

Chile se snaží zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny studenty, a to zejména 

v chudších oblastech země. Na kvalitu vzdělávání dohlíží několik vládních orgánů. 

Ministerstvo školství spravuje národní kurikulum, kdy na základním a nižším stupni 

sekundárního vzdělávání je jeden společný vzdělávací program pro matematiku a přírodní 

vědy. Nově determinovaný školní zákon si mimo jiné klade za cíl rozvíjet pozitivní 

sebevědomí, naučit žáky pracovat samostatně i v týmech, být zodpovědnými, tolerantními 

k frustraci a kreativními [30]. 

Třídy v Chile jsou z hlediska počtu žáků značně nad průměrem, není vůbec neobvyklé, že je 

jich ve třídě více než 30. Dále pak členění školního roku mají opačně než u nás v České 

republice, jejich školní rok začíná v březnu a končí v prosinci [30]. 

3.2.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Jako druhý stupeň základní školy v Chile bereme 7. - 8. ročník základní školy (12 až 14 let). 

Výuka se snaží o propojení teorie s praxí, a to hlavně pomocí badatelské činnosti žáků. 

Učební plán má spirálovitou povahu, témata jsou opakovaně probírána v hloubce a složitosti. 

Na prvním stupni naprosto integrovaná výuka přírodovědných předmětů se právě na druhém 

stupni dělí na tzv. unidad (lekce), které se pak na vyšším sekundárním stupni separují už 

úplně do předmětů. Předmět se tedy tváří jako integrovaný (Ciencias naturales), ale témata 

jednotlivých přírodovědných předmětů jsou pouze seřazena vedle sebe a jednotlivé lekce 

jsou nazvané Chemie, Biologie a Fyzika. V tomto případě se tedy v podstatě nejedná o 

obsahovou integraci [30; 31; 32]. 
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Na druhém stupni základního vzdělávání se tedy vyučuje integrovaný a komplexní předmět 

Ciencias naturales (přírodní vědy) a předmět Tecnología (technologie), který má větší 

zaměření na praktické využití. Výuka se dotýká různých vědních oborů a snaží se o 

komplexní přírodovědné vzdělání. Pomocí reformy učebních osnov chce stát dosáhnout 

vysoké úrovně přírodovědné gramotnosti a klade důraz na enviromentální témata [31; 30]. 

V 7. ročníku se v unidadu chemie integrovaného předmětu přírodní vědy probírá chování 

hmoty a její klasifikace (Comportamiento de la materia y su clasificación) a v 8. ročníku pak 

studium a organizace hmoty (Estudio y organización de la materia). Týdenní dotace hodin 

v obou dvou ročnících jsou čtyři hodiny týdně přírodních věd a jedna hodina týdně předmětu 

Tecnología [30; 32]. 

Chování hmoty a její klasifikace 

V této kapitole jsou studenti seznámeni se základní charakteristikou hmoty s důrazem na 

základní chemické principy, které platí. Definují se termíny jako chemické sloučeniny, 

chemicky čisté látky a různé druhy směsí. Poté se věnují základním chemickým reakcím 

včetně zákona o zachování hmotnosti [32]. 

Studium a organizace hmoty 

Tento okruh se věnuje periodické tabulce a periodizaci vlastností prvků na základě jejich 

postavení v tabulce s ohledem na jejich protonové číslo a atomovou hmotnost. 

Charakterizuje se atom jako takový z hlediska několika atomových modelů (od nejstarších 

až po moderní) a jednotlivé modely složení molekul. Tyto prvky pak nalézáme všude kolem 

nás a je potřeba to žákům ukázat [30; 32]. 

Na učebnice a výukové zdroje je Ministerstvem školství kladena řada podmínek, aby byly 

shledány kvalitními. Musí být v souladu s kognitivní úrovní žáků a odpovídat školním 

osnovám, dále by měly podporovat kritické myšlení a tvořivost a měly by mít jednoduchý 

design [31]. 

3.2.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Na učitele na nižším sekundárním stupni jsou kladeny stejné nároky jako na učitele 

základního vzdělávání, teprve až na vyšším sekundárním stupni jsou učitelé specializovaní 

na konkrétní předměty [30]. 



25 

 

Příprava učitelů na základní škole probíhá na pedagogických fakultách, kdy je jejich příprava 

uniformní a kvalifikuje je na výuku všech předmětů včetně přírodních věd. Potřebnou 

klasifikací je samozřejmě magisterský titul. Na specializované učitele na vyšším 

sekundárním stupni už nejsou kladeny tak vysoké nároky, je potřebná specializace 

v příslušném oboru a pedagogické minimum [30; 31]. 

3.3 Itálie 

3.3.1 Charakteristika školního systému 

Školní vzdělávání je bezplatné pro všechny obyvatele, kteří mají v Itálii trvalé bydliště, bez 

ohledu na národnost Paradoxem je pak lepší úroveň vzdělávání na státních školách oproti 

soukromým školám (placené vzdělávání) [33]. 

Školní systém je v Itálii centralizovaný a spadá pod správu ministerstva školství (MIUR – 

Ministero dell´Istruzione, dell´Univertita e della Ricerca). MIUR je zodpovědné za vytváření 

národního kurikula pro jednotlivé stupně vzdělávání, přesto je velká autonomie škol, které 

vytváří své vlastní školní osnovy v souladu s národním kurikulem [33]. 

3.3.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Lower secondary education, v Itáli pod názvem Scuola media (Scuola secondaria di primo 

grado), trvá tři roky u žáků od 11 až 14 let (6. - 8. ročník). Navazuje na pětileté studium na 

základní škole (Scuola primaria) [34]. 

Výuka přírodovědných předmětů na nižším sekundárním stupni vzdělávání probíhá ještě 

integrovaně, na jednotlivé předměty se dělí na vyšším stupni sekundárního vzdělávání. 

Týdenní hodinová dotace pro přírodní vědy na celém nižším stupni sekundárního vzdělávání 

je spojena s matematikou a dohromady se jedná o šest vyučovacích hodin týdně po celé tři 

roky (nebo až devět při rozšířeném rozvrhu školy) spolu se dvěma hodinami týdně předmětu 

Technika. V kompetencích školy je pak rozdělení hodin mezi přírodní vědy a matematiku. 

Itálie nemá striktně stanoveno, co se má učit, který rok, ale jsou stanoveny výstupy na konci 

každého stupně vzdělávání. Toto souvisí s přechodovými testy mezi jednotlivými stupni [34; 

33]. 
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Na konci 8. ročníku (konec nižšího sekundárního vzdělání) jsou ohledně chemie stanovena 

tato kritéria (jsou stanovena společně s fyzikou): 

Žák je schopen na základě porozumění aplikovat základní pojmy z fyziky (jako např. 

hmotnost, síla, teplota, teplo, tlak, objem, elektrický náboj). Žák je schopen provádět 

jednoduché experimenty, které zahrnují nakloněné roviny, ohřívání vody, tající led a 

jednoduché obvody [33]. 

Dokáže pochopit a vysvětlit vznik energie a její přeměnu na různé jiné veličiny (s odkazem 

na alternativní elektrárny) a zohlednit úsporu energie. Žák je schopen porozumět přenosu 

tepla a na základě svých znalostí provádět experimenty jako ohřev vody v mixéru nebo 

rotující vrtule na radiátoru [33]. 

Navíc je žák schopen porozumět chemickým přeměnám a na základě jednoduchých modelů 

a chemických experimentů je schopen demonstrovat a popsat probíhající reakce a jejich 

mechanismy. Tyto experimenty jsou prováděny s běžně dostupnými surovinami kolem nás 

např. spalování svíčky, reakce jedlé sody a octa [33]. 

Učitelé si mohou zvolit učebnice a jiné výukové zdroje dle vlastních preferencí. Tyto 

materiály ale musí být v souladu jak s národním kurikulem, tříletým školním vzdělávacím 

programem, tak musí být dostupné jak v tištené, tak elektronické podobě. Učebnice si 

studenti hradí sami, ale Ministerstvo školství stanovuje maximální náklady na učebnice a 

škola se do nich musí vejít [35]. 

3.3.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Podmínkou pro vyučování na sekundárním stupni vzdělání je vysokoškolský pedagogický 

titul a absolvování tříleté aktivní praxe na školách s příslušnou akreditací pod dozorem 

školitele (Tirocinio Formativo Attivo - TFA). Tyto stáže mají na starost místní univerzity. 

Důraz je kladen především na praxi – budoucí učitelé absolvují více než 400 hodin. TFA je 

zakončena zkouškou a absolventskou prací. Nově taky dle platné legislativy noví učitelé 

budou mít první dva roky jako „úvodní období“ než budou uznáni jako plně kvalifikovaní 

[33]. 
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Pro učitele se smlouvou v státních školách je jedním z benefitů příspěvek 500 euro ročně na 

další profesní rozvoj, a to nejen v rámci přednášek a kurzů, ale i nákup knih či hardwaru 

[35]. 

3.4 Německo – Bavorsko 

3.4.1 Charakteristika školního systému 

V rámci Spolkové republiky Německo je každá jednotlivá země autonomní v oblasti řízení 

svého vzdělávacího systému a vzdělávací politiky. Bavorské školství klade velký důraz na 

kvalitu, ale zároveň jedinečnost každého žáka [36]. 

3.4.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Základní systém vzdělávání v Bavorsku je složitější, první čtyři roky základní školy tzv. 

Grundschule jsou společné pro všechny žáky a na konci 4. ročníku si žáci volí, kterým 

směrem sekundárního vzdělávání se budou ubírat: Mittelschule (škola se všeobecným 

vzděláním), Realschule (sekundární vzdělání pro žáky, co plánují odborné školy) anebo 

Gymnazium (příprava na budoucí vysokoškolské vzdělávání). Sekundární vzdělávání tedy 

v Bavorsku začíná již v 5. ročníku (11 let) a je zakončeno 9. nebo 10. ročníkem (17 let) [36]. 

Na Mittelschule se vyučuje přírodovědný integrovaný předmět Natur und Technik, který má 

v 5. až 6. ročníku týdenní dotaci 2 hodin, od 7. do 10. ročníku pak 3 hodiny týdně. Tyto 

hodiny lze ještě navýšit o volitelné předměty [36; 37]. 

Mittelschule – 5. ročník 

Význam Slunce 

Význam Slunce pro člověka a přírodu – den/noc, pohyby Země kolem Slunce, sklon zemské 

osy a pochopení vzniku ročních období, Slunce jako zdroj energie a její využití. Teplota a 

teplo – jednotky, zařízení pro měření teploty a jejich využití, vztah mezi teplotou a dalšími 

veličinami, tepelná vodivost a transport tepla. Ochrana kůže a pokožky – stavba pokožky, 

její ochranná funkce, nebezpečné faktory pro pokožku a ochrana proti Slunci. Světlo a barvy 

– šíření světla, světlo a stín, rozklad světla, absorpce, korekce pomocí vizuálních pomůcek 

[37]. 
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Člověk a zdraví 

Stručný přehled orgánových soustav lidského těla – základní systémy a jejich funkce, zdravý 

životní styl. Výživa a trávení – trávicí orgány a jejich funkce, složky potravin, rozklad jídla 

na základní složky, získávání energie pro tělo, nutriční choroby a zdravotní péče. Pohybový 

a muskuloskeletální systém – struktura kostry a její funkce, tvary kloubů, svalová soustava 

lidí, pohyby a výchova ke zdraví [37]. 

Hmota látky a technologie 

Čisté látky a směsi – definice základních termínů, modely částic, skupenské stavy, 

informační přehled o vybraných látkách. Směsi látek – různé typy směsí, separační procesy 

a jejich využití v běžném životě, odpad a recyklace [37]. 

Mittelschule – 6. ročník 

Voda a půda 

Vlastnosti a význam vody – význam vody, její vlastnosti, fyzikální stavy a přechody mezi 

nimi, anomálie vody. Definice termínů: atom, prvek, sloučenina, molekula, částicový model, 

rozklad vody, vodní elektrárny. Vodní stanoviště – zvířata a rostliny, kvalita vody a její 

ukazatele, adaptace ryb, zásahy do životního prostředí, ochrana druhů a biotopů, základní 

struktura buňky, mikroskopie hotových preparátů. Horninový cyklus a půda – potravinový 

řetězec, fotosyntéza, živé věci v půdě, funkce půdy a její ochrana [37]. 

Lidé a zdraví – puberta a prenatální vývoj 

Fyzické a duševní změny v pubertě, otázky denní hygieny, struktura a funkce pohlavních 

orgánů, prenatální vývoj – početí, oplodnění, těhotenství a narození. Antikoncepční metody 

– kondom, antikoncepční pilulka [37]. 

Hmota, látky a technologie 

Síla – účinky síly na tělo, jednotka 1 Newton, různé síly. Práce a energie – pákový zákon, 

druhy mechanické práce, pravidla mechaniky, páka, mechanismus nástrojů na cvičení. 

Pohyb – rychlost, účinky sil na pohybující se těleso, brzdná dráha, nebezpečí v silniční 

dopravě [37]. 
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Mittelschule – 7. ročník 

Význam vzduchu 

Složení a význam vzduchu – vlastnosti a složky vzduchu, tlak vzduchu, model částic, 

předpoklady pro spalování, výbuch jako forma spalování, protipožární opatření, tichá 

oxidace v každodenním životě, struktura a funkce větrné turbíny. Atomové modely a 

struktury hmoty – historie modelů atomů, periodická tabulka, kovy a nekovy, ušlechtilé 

plyny. Zvířata na souši i ve vzduchu – třídy obratlovců, společné rysy, pohyb na souši, ve 

vodě nebo ve vzduchu [37]. 

Lidé a zdraví 

Lidské dýchání – dýchací systém a jeho součásti, membrána a dýchání pomocí dýchacích 

svalů, výměna plynů, energetická přeměna v tělních buňkách. Kardiovaskulární systém – 

krevní složky a jejich funkce, krevní oběh, závislost dýchání a tepové frekvence na fyzické 

námaze, rizikové faktory a prevence kardiovaskulárních chorob [37]. 

Hmota, látky a technologie 

Elektrické napětí a proud – účinky elektrického proudu, obvodové diagramy, měření napětí 

a proudu, jednotky. Elektrický odpor – vztah napětí a odporu, Ohmův zákon, odpor 

elektrického vodiče, nebezpečí při zacházení s elektřinou [37]. 

Mittelschule – 8. ročník 

Energie 

Magnetismus, elektromagnetismus – magnety a jejich vliv na sebe, magnetické pole, 

magnetický účinek elektrického proudu, elektromagnet, struktura a funkce stejnosměrného 

motoru, aplikace elektrických motorů. Elektromagnetická indukce – indukční napětí, 

střídavé a stejnosměrné napětí, generátor (a porovnání s elektromotorem), transformátor. 

Energie a elektrická energie – formy energie, přeměna energie v každodenním životě, míra 

úspory energie, energetické požadavky na elektrická zařízení, možnosti úspory energie. 

Zdroje energie – přeměny energie v elektrárnách, ziskovost a účinnost, přenos energie. 

Energetické uvažování o chemických reakcích – exotermické a endotermické reakce, 

grafické znázornění, vnitřní energie, aktivační energie, základní funkce katalyzátorů a 

reverzibilita chemických reakcí [37]. 
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Lidé a zdraví 

Význam mikroorganismů – bakteriální, rostlinné a živočišné buňky (rozdíly a podobnosti), 

houby a bakterie jako destruenti, význam mikroorganismů v potravinářském průmyslu. 

Infekční choroby – fáze infekčního onemocnění, imunitní reakce těla (nespecifická, 

specifická imunitní reakce), ochrana před infekčním onemocněním, HIV (způsoby přenosu, 

průběh a ochrana). Závislost – příčiny, vývoj závislosti, sociální důsledky, návykové látky, 

poškození způsobené dlouhodobým užíváním, prevence závislosti, poradenské služby. 

Individuální vývoj a sexualita – fáze ženského cyklu, fáze těhotenství, antikoncepční 

metody, ochrana před pohlavně přenosnými chorobami, ohrožení plodu stimulanty, drogami 

a různými léky. Zvuk a sluch – generování zvuku, šíření zvuku, struktura a funkce ucha, 

zvukové vlny, vznik a prevence poškození sluchu [37]. 

Hmota, látky a technologie 

Struktura hmoty – alkalické kovy, halogeny, pravidlo pro vzácné plyny, ionty, vazby iontů. 

Chemické reakce – charakteristika chemických rekcí, přeměny látek a energie, převody látek 

(syntéza, analýza, implementace). Kyseliny a zásady – označování nebezpečných látek, 

bezpečnostní opatření, laboratorní předpisy, využití v každodenním životě, stanovování 

hodnot pH, účinky kyselin a zásad. Soli – analýza solí, vlastnosti kuchyňské soli, použití soli 

v každodenním životě, nebezpečí pro životní prostředí [37]. 

Mittelschule - 9. ročník 

Živý uhlík 

Organické sloučeniny – fosilie a obnovitelné suroviny, výroba kapalného paliva, organické 

sloučeniny pro každodenní použití, uhlíkový cyklus, skleníkový efekt, frakční destilace 

ropy, ropné frakce a jejich využití. Uhlovodíky – homologické řady, strukturní vzorce, 

názvy, vlastnosti a použití, alkany, alkeny, dvojná vazba. Plasty – termoplasty, termosety a 

elastomery, polyethylen, recyklace plastů. Alkoholy – fermentace, destilace, toxické účinky 

alkoholu na lidské tělo, sacharidy a jejich význam pro lidské tělo [37]. 

Lidé a zdraví 

Buňky: stavební kameny života – buněčné dýchání v mitochondriích, transport a ukládání 

energie, mitóza a fáze mitózy, dědičnost pohlaví u lidí (sady chromozomů u mužů a žen), 



31 

 

příklady dědičností u lidí, mutace, genetická onemocnění. Aplikovaná genetika – cílené 

genetické modifikace, metody genového inženýrství, analýza plodové vody, etické aspekty 

genového inženýrství a embryogeneze [37]. 

Hmota, látky a technologie 

Základy radioaktivity – přírodní a umělá radioaktivita, objev radioaktivity, detekce 

radioaktivního záření, jaderné rozpady, izotopy, poločas rozpadu, biologické účinky různých 

typů záření, aplikace radioaktivního záření v medicíně a technologii. Jaderná energie – 

štěpení uranu, řetězové reakce, nekontrolovatelné řetězové reakce (atomová bomba), rizika 

jaderné energie, přepravy jaderného odpadu a hledání uložiště. Změny získávání energie – 

poptávka po primární energii, podíl zisků energií, výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů 

energie.  Základy komunikace: získávání a zpracovávání informací u lidí – struktura a funkce 

nervového systému, vedení a zpracovávání vzruchu, podmínky pro úspěšné učení, reflexy, 

regulace životních procesů prostřednictvím vegetativního systému. Komunikační a 

informační technologie – fungování mikrofonu a reproduktoru, získávání informací pomocí 

senzorů, konstrukce jednoduchých obvodů a modelů [37]. 

Mittelschule – 10. ročník 

Základní digitální technologie života 

Historický vývoj digitálních zařízení, analogové a digitální systémy, binární systém, 

zpracování digitálních signálů, přenos dat, digitální uložiště a využití digitálních technologií 

v každodenním životě [37]. 

Lidé a zdraví 

Mozek – oblasti mozku a jejich funkce, struktura nervové buňky, synapse, poruchy mozku 

a nervového systému (Parkinsonova choroba,...). Kontrola a regulace tělesných funkcí 

prostřednictvím hormonů – činnost hormonů, regulace metabolických procesů, interakce 

nervového a hormonálního systému, důsledky trvalého stresu a strategie zvládání stresu. 

Dědičnost a evoluce – fosilie, vývoj živých soustav, fylogenetická příbuznost, evoluční 

faktory, mutace, selekce, šíření člověka na zemi. Buněčné jádro v centru zájmu – meióza, 

struktura DNA, tvorba proteinů, metody reprodukčního a genového inženýrství, reprodukční 

medicína [37]. 
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Hmota, látky a technologie 

Periodická tabulka a chemické vazby – hlavní skupiny, kovová vazba, vlastnosti kovů, vazba 

iontů, druhy vazeb, elektronegativita, vzorce binárních sloučenin. Chemie uhlíku – 

krakování alkanů s dlouhým řetězcem, homologická řada alkenů, polymerace, 

polykondenzace, recyklace plastů, znečištění životního prostředí. Lineární a zrychlené 

pohyby – výpočty závislosti vzdálenosti na čase, počáteční rychlost, brzdná dráha [37]. 

Na Realschule probíhá výuka přírodovědných předmětů již předmětově separovaně s tím, že 

kromě klasických přírodovědných předmětů se vyučuje i předmět Ernährung und 

Gesundheit (Výživa a zdraví), který se vyučuje v 7. ročníku dvě hodiny týdně. Chemie jako 

taková se přidává až v 8. ročníku a vyučuje se až do 10. ročníku po dvou hodinách týdně 

[38]. 

Z přírodovědných předmětů se po celou dobu studia na Realschule nevyučuje žádný. 

Biologie se vyučuje od 5. do 8. ročníku a poté znovu v 10. ročníku, vždy po dvou hodinách 

týdně. Fyzika se přidává až v 7. ročníku a vyučuje se až do 10. ročníku, s tím, že v 7. a 8. 

ročníku se vyučuje dvě hodiny týdně a v 9. a 10. ročníku se vyučuje tři hodiny týdně. 

Zeměpis se vyučuje od 5. do 9. ročníku, a to vždy po dvou hodinách týdně [38]. 

Realschule – 8. ročník 

Jak chemici myslí a fungují 

Označování chemických látek, bezpečnostní opatření, likvidace, laboratorní předpisy. 

Pracovní techniky, dokumentace (tvorba protokolů, výkresy, tabulky, diagramy), vědecké 

práce, limity modelů a chemická terminologie [38]. 

Látky a jejich vlastnosti 

Metody detekce látek pomocí smyslových orgánů, detekční reakce, částicový model pro 

strukturu hmoty, fyzikální stavy a změny stavu, čisté látky, homogenní a heterogenní směsi, 

separační metody (filtrace, destilace, …), složení vzduchu [38]. 

Struktura látky 

Klasifikace prvků, stavba sloučenin, iontový náboj, vlastnosti kovů, molekulární vzorce 

[38]. 
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Chemické reakce 

Analýza a syntéza jako chemické reakce, prvky a jejich reakce, reverzibilita chemických 

reakcí, aktivace chemických reakcí, katalyzátory a jejich funkce, speciální jevy spalování 

(výbuch, …), jednoduchý uhlíkový cyklus [38]. 

Atomová struktura a periodická tabulka 

Jednotlivé modely stavby atomu, nukleony a elektrony, ionizační energie, elektronová 

konfigurace. Periodická tabulka prvků – počet protonů, valenční elektrony, hlavní skupiny 

a podskupiny, periody. Izotop. Konfigurace vzácného plynu – oktetové pravidlo [38]. 

Realschule – 9. ročník 

Jak chemici myslí a fungují 

Označování nebezpečných látek, bezpečnostní pokyny, likvidace a laboratorní předpisy. 

Společensky významné úspěchy v chemii, pracovní obory. Druhy chemických vzorců, 

chemická terminologie, nomenklatura, homologické řady, rovnice chemických reakcí a 

parciální rovnice [38]. 

Chemická vazba 

Kovová vazba – model elektronového plynu, elektrický vodivost. Atomová vazba. Vazebné 

a nevazebné elektronové páry, zápisy vzorců. Organické třídy sloučenin. Detekční reakce 

pro funkční skupiny [38]. 

Koncepce akceptor-donor – přechody elektronů 

Výroba iontových sloučenin z prvků, oxidační čísla, vazby iontů, poměry iontových 

sloučenin, využití v běžném životě [38]. 

Redoxní reakce 

Redoxní reakce, migrace iontů, elektrolýza, akumulátory. Koroze. Aplikace elektrolýzy – 

galvanizace. Alternativní zdroje palivových článků [38]. 

Koncepce donor-akceptor – přechody protonů 

Kyselé a alkalické roztoky, indikátory, pH stupnice, elektrická vodivost. Teorie kyselin a 

zásad. Anorganické kyseliny. Karboxylové kyseliny [38]. 
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Realschule – 10. ročník 

Jak chemici myslí a fungují 

Označování nebezpečných látek, bezpečnostní pokyny, likvidace a laboratorní předpisy. 

Pracovní techniky. Chemická terminologie, nomenklatura, symboly a vzorce. Reakční 

rovnice, základy biochemické stavby [38]. 

Koncepce donor-akceptor – přechody protonů II 

Neutralizace, titrace. Hodnoty pH, řada ředění silné kyseliny vodou. Neutralizace a 

pojmenování výsledných solí [38]. 

Přehled organických sloučenin v kostce – základní reakční fotosyntéza 

Uhlík jako základní stavební molekula, fotosyntéza, fotosyntetické produkty jako důležité 

sloučeniny pro živé organismy. Fosilní paliva a jejich význam. Skleníkový efekt. 

Obnovitelné suroviny [38]. 

Základní reakce organických molekul 

Reakční schéma, reakční mechanismy. Substituce, radikálová řetězová reakce, terminační 

reakce. Oxidační číslo. Oxidace a redukce. Syntéza esterů a jejich vlastnosti [38]. 

Biomolekuly 

Aminokyseliny a proteiny – struktura a funkční skupiny, detekční reakce, primární a 

sekundární struktura, denaturace. Sacharidy – molekula glukózy, fruktózy a sacharózy, 

polysacharidy, škrob, celulóza. Tuky – struktura a vlastnosti, význam tuků [38]. 

Moderní materiály – plasty, silikony 

Syntéza plastů, výroba silikonů, typické vlastnosti plastů a silikonů. Biogenní plasty. 

Možnost recyklace plastového odpadu – spalování, pyrolýza [38]. 

Velmi podrobně vyhotovené učební plány a osnovy poskytují učitelům dostatek materiálů 

spolu s dalšími zdroji pro výuku. V posledních letech je velký tlak na vytvoření 

interaktivního prostředí ve třídách nejen během výuky informativních technik, ale zařadit 

tyto ICT technologie do klasické výuky předmětů a umožnit tak žákům pochopit lépe 

probíranou tématiku [39]. 
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3.4.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Příprava budoucích učitelů v Bavorsku probíhá ve dvou stupních. První podmínkou je 

samozřejmě získání pedagogického vysokoškolského titulu (samozřejmě s praxemi) a poté 

absolvování praktického období (12 až 24 měsíců) přímo na školách. Po absolvování vysoké 

školy student nejprve absolvuje první státní zkoušku (Erste Staatsprüfung) a až poté nastoupí 

na praxi. Po absolvování složí druhou státní zkoušku, která mu teprve uděluje učitelskou 

kvalifikaci. Výuka pro učitele na nižším sekundárním stupni vzdělávání probíhá minimálně 

tří-oborově [39] 

3.5 Polsko 

3.5.1 Charakteristika školního systému 

V Polsku se klade velký důraz na náboženskou a etickou výchovu, studium cizích jazyků a 

na vlastenectví. Nejde jim jen o to vzdělávat, ale vychovat i dobré křesťany a občany. Po 

kurikulární reformě v roce 2000 je jejich systém výuky nastaven podobně jako u nás, ale na 

rozdíl od nás mají stanovena kritéria evaluace a cíle, čímž jsou výsledky lépe ověřitelné. 

Toto plošné testování je prováděno na konci jednotlivých etap vzdělávání, tedy každé tři 

roky. Výsledky Polska v mezinárodních šetřeních mají momentálně vzestupnou tendenci 

[40; 41]. 

Systém školství v Polsku je značně podobný našemu, ale Polsko řadu věcí dokázalo „lépe“ 

pojmout. Jak již bylo zmíněno, jedná se plošné testování, které jim dává zpětnou vazbu, dále 

také statní maturity, které zaváděli ve stejné době jako my, ale mnohem rychleji je zvládli a 

především mají kurikulární radu a radu pro vzdělání, kterou nám již od minulého století 

OECD doporučuje, aby se podílela na organizaci vzdělávání [41]. 

V Polsku jsou vyučovací třídy menší, průměrně v nich je 20 až 25 žáků. Kromě klasického 

hodnocení se v současné době klade důraz na formativní hodnocení a na přidanou hodnotu 

vzdělání [41]. 

3.5.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

V Polsku trvalo základní vzdělávání 6 let. Poté navazovalo „Gimnazjum“, které bylo 

ekvivalentem našeho druhého stupně, a ne významu českého slova gymnázium. 

„Gimnazjum“ trvalo tři roky (7. - 9. ročník). Tento úsek vzdělávání byl zakončen pěti 
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zkouškami, které hrají významnou roli v přijetí žáka na vyšší sekundární stupeň vzdělávání. 

Tento systém vzdělávání je momentálně reformován (reforma začala v roce 2017) a základní 

škola se změnila na osmiletou, kdy je primární a nižší sekundární stupeň vzdělávání spojen 

v jeden blok 1. - 8. ročník (7 až 15 let). Tuto změnu zatím není potřeba brát příliš v potaz, 

protože výsledky těchto dětí budou v námi vybraných studiích patrné až za několik let [40; 

42]. 

Na „Gimnazjum“ probíhá výuka přírodovědných předmětů již separovaně (navazuje na 

integrovaný předmět Przyroda (příroda), který se vyučuje na základní škole). Týdenní dotace 

hodin jsou ukotveny v kurikulárních dokumentech a zaručují minimální počet odučených 

hodin za týden za všechny tři roky studia. V kompetencích školy je pak rozdělení těchto 

týdenních hodin to jednotlivých tří let. Pro chemii, fyziku a astronomii, zeměpis a biologii 

je to shodně minimálně 4 vyučovací hodiny týdně za celé tři roky. V praxi to znamená, že 

se předmět dva roky vyučuje jenom hodinu týdně a pak v posledním roce dvě hodiny týdně, 

což je očividně málo. Po již zmíněné reformě se počty vyučovacích hodin zvedají na 5 hodin 

zeměpisu, 5 hodin biologie (u těchto předmětů od 5. do 8. ročníku), 3 hodiny chemie a 3 

hodiny fyziky (a to celkem pouze od 6. do 7. ročník) [43]. 

Polské kurikulum obsahuje požadované výstupy v jednotlivých stupních vzdělání. Celkově 

se od přírodovědných předmětů očekává, že naučí žáky hledat a používat informace, 

odůvodňovat a argumentovat a základní metodiky výzkumu [40]. 

V obsahu polského kurikula pro výuku chemie na nižším sekundárním stupni najdeme tyto 

celky: 

Látky a jejich vlastnosti 

Látky a jejich vlastnosti (zejména pak předměty každodenního života – např. sůl, cukr, 

mouka, …), výpočty hustoty, voda a vodní roztoky, vnitřní struktura hmoty, chemické 

reakce, směsi a základní metody oddělování složek směsí. Kovy a nekovy, kyseliny a zásady, 

soli [44]. 

Vnitřní struktura hmoty 

Základní charakteristika prvků dle postavení v periodické tabulce, složení atomu (protony, 

neutrony, elektrony) a valenční elektrony. Definice pojmů: izotop, atomová hmotnost, atom 
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vs molekula. Vznik vazeb – vznik molekul, iontů (kovalentní a iontová vazba). Základní 

typy dvouprvkových sloučenin [44]. 

Chemické reakce 

Základní typy chemických reakcí. Syntéza, analýza a přesmyk. Reaktanty a produkty. 

Exotermická a endotermická reakce. Jednoduché chemické výpočty [44]. 

Vzduch a další plyny 

Složení vzduchu. Fyzikální a chemické vlastnosti základních plynů. Důvod nereaktivity 

vzácných plynů. Ozonová díra a prevence jejího šíření. Zdroje znečištění ovzduší a typy 

ochrany ovzduší [44]. 

Voda a vodné roztoky 

Rozpustnost různých látek ve vodě. Popis struktury molekuly vody. Výpočty procentuální 

koncentrace, hmotnosti roztoku a hustoty [44]. 

Kyseliny a zásady 

Definice termínů: hydroxid, kyselina. Základní struktura těchto látek. Použití indikátorů. 

Acidobazická reakce. Hodnoty pH [44]. 

Soli 

Neutralizační reakce. Vzorce solí a nomenklatura. Elektrolytické disociační reakce solí. 

Rovnice tvorby solí. Charakteristika základních solí [44]. 

Uhlík a jeho sloučeniny s vodíkem 

Přírodní zdroje uhlovodíků. Nasycené a nenasycené uhlovodíky. Základní typy vzorců a 

nomenklatura. Polymerace [44].  

Deriváty uhlovodíků. Chemikálie biologického významu 

Vytváření názvů alkoholu a jejich vzorce. Vlastnosti ethanolu – struktura, vlastnosti, 

negativní účinky na lidské tělo. Glycerol. Organické kyseliny. Esterifikace – rovnice, 

názvosloví produktů. Karboxylové kyseliny. Tuky. Aminy. Bílkoviny – aminokyseliny, 

funkce bílkovin v lidském těle. Sacharidy – základní vzorce, vlastnosti, výskyt [44]. 
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Celkově se dá říci, že jejich kurikulum se moc neliší od toho našeho. Podobně jako u nás si 

i školy samy tvoří učební osnovy, tak aby splňovaly kurikulum [42; 45]. 

V Polsku je značná volnost ohledně výběru učebnic a výukových materiálů. Přesto i tyto 

učebnice musí být schváleny Ministerstvem národního vzdělávání. Učitel ale může výuku 

doplňovat z jiných zdrojů či dokonce pomocí ICT technologie. V nové reformě z roku 2017 

je i nový cíl, a to poskytnout žákům učebnice a výukové materiály zdarma [43]. 

3.5.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Na učitele na nižším sekundárním stupni jsou kladeny požadavky na vysokoškolský titul 

z pedagogické fakulty a jednoletou praxi. Dále je v Polsku kladen důraz na karierní růst, kdy 

požadavkem je příslušná klasifikace, vytvoření portfolia a pohovory s komisemi. Karierní 

růst je samozřejmě spojen i se systémem odměn a pracovním ohodnocením. V některých 

chudších vojvodstvích mají „překvalifikovaní“ učitelé problém najít pozici ve škole, protože 

škola dává raději přednost pro ně levnějším učitelům [40; 41]. 

Pro výuku na sekundárním stupni vzdělávání je vyžadován minimálně magisterský titul 

(oproti bakalářskému na základním stupni výuky). Po zakončení svého studia je začínající 

učitel zaměstnán během svého „probačního“ období, kdy vyučuje pod dozorem mentora. 

Teprve poté je zaměstnán jako plnohodnotný učitel. Výuka budoucích učitelů je většinou 

jednooborová s tím, že pomalu přechází na dvouoborovou [41; 43] 

V Polsku je vyhotoven velmi složitý „záchranný systém“ pro učitele. Jedná se o systém 

podpůrných opatření, který má napomáhat učitelům zvládat náročnost jejich povolání a 

bránit tak syndromu vyhoření [40; 43]. 

3.6 Singapur 

3.6.1 Charakteristika školního systému 

Singapur je malý městský stát, který klade velký důraz na vzdělání a budoucnost národa. 

Cílem je základní matematická gramotnost, vědecké znalosti a dovednosti nezbytné pro 

život. Singapur se snaží, aby vzdělání, které žákům nabízí, bylo všestranné a aby žákům 

umožnilo uvědomit si svůj potenciál a najít svoje životní povolání [46]. 
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Výukovým jazykem je angličtina, mateřský jazyk je jen jeden z dalších předmětů. Mimo 

angličtinu se klade velký důraz i na matematiku a přírodní vědy. U žáků je díky výchově 

vysoká motivovanost pro další vzdělání, což je ještě podporované dělením do skupin dle 

podobné úrovně znalostí [46]. 

3.6.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Sekundární vzdělávání v Singapuru začíná po šesti letech základní školy a trvá 4 až 5 let 

(jedná se tedy o 7. - 10. ročník a navštěvují ho žáci od 12 do 16 let) – nižší sekundární 

vzdělání je 7. - 8. ročník (12 až 14 let). Sekundární vzdělávání není v Singapuru povinné, 

ale je dokončeno téměř všemi studenty a je zakončeno národní zkouškou GCE (Singapore-

Cambridge General Certificate of Education) a to na dvou volitelných úrovních [46; 47]. 

Sekundární vzdělávání v Singapuru se dělí do tří samostatných linií. Studenti jsou do těchto 

škol rozděleni dle výsledků zkoušek absolvovaných v posledním ročníku základní školy. 

Express střední školy jsou čtyřleté s vyššími požadavky na studenty, dále jsou tzv. normální 

školy (pětileté), které se dělí na ty s akademickým zaměřením a na ty s technickým [46; 47]. 

Kurikulum pro přírodní vědy má tři základní pilíře: postup výuky 

znalostpochopenípoužití, dovednostipostupy a etikapostoje. Tyto postupy mají spojit 

přírodní vědu s normálním životem, s životním prostředím, a i se společností jako takovou. 

Přírodní vědy jsou sice integrovaným předmětem, ale žáci s větším zájmem o přírodní vědy 

si mohou vybrat z volitelných předmětů již konkrétní přírodovědný předmět anebo jejich 

kombinaci [46]. 

Témata předmětu přírodní vědy jsou spojena do jednotlivých celků, která se během celého 

sekundárního stupně vzdělávání spirálovitě opakují a poznatky se pouze prohlubují:  

Rozmanitost 

Zkoumání rozmanitosti hmoty podle jejich fyzických vlastností, chemického složení a 

pomocí separačních technik. Pochopení rozmanitosti živých věcí [46]. 

Interakce 

Interakce síly a energie, teplo, energie a odvedená práce, přenos zvukové energie vibracemi, 

účinky tepla a jeho přenos, chemické změny a interakce v ekosystémech, přenos energie 

v ekosystémech, potravinová pyramida v ekosystémech (koloběh živin) [46]. 
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Modely  Systémy 

Model buněk – základní jednotky života (struktura, funkce a organizace), model hmoty – 

částicová povaha hmoty, atomy a molekuly a paprsek světla. Transportní systém v živých 

věcech, lidský a zvířecí trávicí systém, lidský pohlavní reprodukční systém [46]. 

Energie 

Zdroje energie a přeměny mezi jednotlivými typy energií. Obnovitelné zdroje. Světlo. 

Elektřina. Fotosyntéza a dýchání [46; 48] 

Výuka předmětu Přírodní vědy jako integrovaného předmětu probíhá po celou dobu nižšího 

sekundárního stupně na všech typech škol – jak Express, normálních (akademických) i 

normálních (technických). Dotace hodin se ale liší. Na express školách se vyučuje 6 hodin 

Přírodních věd týdně, na normálních (akademických) 5 hodin týdně a na normálních 

(technických) pak 4 hodiny týdně a to v 7. a 8. ročníku [47]. 

Ministerstvo školství (MoE) každoročně vydává seznam schválených učebnic, které mohou 

být použity při výuce ve školách. Učitelé by se měli tímto seznamem řídit samozřejmě spolu 

se specifickými požadavky studentů. Náklady na učebnice si hradí studenti sami, spolu 

s poplatky za studium na konkrétní škole (může se lišit dle školy)  [47]. 

3.6.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Učitelé přírodovědných předmětů na sekundárním stupni vzdělávání musí v Singapuru mít 

vysokoškolský titul ze svého oboru a jednoletý postgraduální program vzdělávání zaměřený 

na výuku konkrétního předmětu (v případě integrovaného předmětu Přírodní vědy se jedná 

o výuky všech přírodních věd). Tento systém je podobný jako pro učitele matematiky. 

Učitelé humanitních předmětů oproti tomu studují pouze pedagogickou fakultu. Součástí 

výuky je i povinná praxe, která trvá minimálně deset týdnů. Stejně jako v jiných zemích i 

v Singapuru spadají učitelé mezi profese s celoživotním vzděláváním [46; 47]. 

3.7 Španělsko 

3.7.1 Charakteristika školního systému 

Systém vzdělávání je ve Španělsku značně decentralizovaný. Klíčové kompetence se dělí 

mezi státní správu, která určuje základní systém, a mezi orgány jednotlivých autonomních 
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oblastí, kteří zajišťují řízení vzdělávacího systému. Samostatné školy navíc mají značnou 

samostatnost [49; 50]. 

3.7.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Sekundární povinné vzdělávání je tvořeno dvěma cykly po dvou letech (7. - 10. ročník pro 

žáky 12-16 let). Studium je zakončeno zkouškou, po které student získává titul Graduado en 

Educación Segundaria, který umožňuje studentovi se přihlásit na další vzdělávání, kde si již 

může volit zaměření dle vlastních preferencí (16 až 18 let) [49; 50]. 

Na sekundárním stupni vzdělávání se přírodní vědy v 7. - 9. ročníku vyučují jako povinný 

předmět a v 10. ročníku si pak žáci volí mezi kombinací biologie-geologie a fyzika-chemie 

(tento ročník již není povinný pro všechny). Výuka se zaměřuje na jednotlivá témata: [50] 

7. ročník 

Jednotlivá témata jsou: Země ve vesmíru, struktura Země (atmosféra, geosféra, hydrosféra), 

hmota a její stavy, živé bytosti a jejich rozmanitost (buňka a její funkce, dělení do říší, …). 

Od žáků se očekává, že budou schopni interpretovat přírodní jevy a popsat pomocí modelů 

sluneční soustavu, pohyby Měsíce, Země a Slunce. Budou schopni interpretovat vlastnosti 

hmoty a postupy použité k jejímu zkoumání, dále vztah vlastností materiálů k jejich 

běžnému použití a rozlišit mezi sloučeninami a směsmi a použít separačních technik. Dále 

budou znát vlastnosti vzduchu a atmosféry a díky tomu budou schopni rozpoznat dopad 

lidské činnosti na ně a interpretovat jevy počasí. Budou schopni vysvětlit vlastnosti vody, 

vodní cyklus, význam vody pro život a dopad lidské činnosti na naše vodní zdroje. Žáci také 

budou schopni identifikovat nejčastější typy hornin a minerálů a říci jejich praktické využití. 

Rozpoznají buněčné složení živých soustav a jejich jednotlivé funkce a budou schopni 

zařadit živé organismy do taxonů [50]. 

8. ročník 

Hmota a energie (přeměna energie, zdroje), geologické přeměny a horniny, život v akci 

(vitální funkce, výživa, reprodukce, interakce), životní prostředí (ekosystém, biotické a 

abiotické faktory, organismy a destruenti). 

Po dokončení 8. ročníku se od žáků očekává, že budou schopni charakterizovat obnovitelné 

a neobnovitelné zdroje a budou vědět jejich výhody a nevýhody, budou znát tepelné 
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rovnováhy a přeměny energií, budou schopni vysvětlit jevy související s přenosem vzduchu 

a světla. Dále rozpoznají geologické procesy, které tvarují zemský povrch a popíšou proces 

vzniku hornin. Budou znát vztahy mezi organismy a metody vzájemného ovlivňování [50]. 

9. ročník 

Jednota a rozmanitost hmoty, struktura látek a chemické reakce, zdraví, životní prostředí a 

transformace způsobené vnější energií a přeměnou [50]. 

Nejsou přesně stanoveny týdenní a ani roční dotace hodin na jednotlivé předměty, ale jsou 

stanovena procentuální zastoupení jednotlivých předmětů či skupin předmětů v celém 

sekundárním stupni vzdělávání. Na přírodovědné předměty v tomto případě spadá přibližně 

11 % z celkového počtu odučených hodin, což odpovídá cca 350 hodinám přírodních věd za 

čtyři roky, s tím, že přerozdělení mezi jednotlivé předměty je pak v kompetencích škol [51]. 

Výukové materiály ve Španělsku musí splňovat řadu kritérií: musí být v souladu s dílčím 

kurikulem dané autonomní oblasti a musí být schváleny pedagogickou komisí a školné 

radou. Tyto učebnice si pak každý student hradí sám, výjimku tvoří pouze sociálně slabí 

studenti. V posledních letech bylo zakoupeno do škol značné množství interaktivních 

prostředků, které mají žákům usnadnit výuku [51]. 

3.7.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Příprava učitelů přírodních věd zahrnuje čtyřleté pedagogické studium skládající se ze 

základů matematiky a přírodních věd, jejich pedagogiku a povinná cvičení. Toto je nový 

systém, podle starého systému stačilo mít bakalářský titul z konkrétního předmětu a poté 

absolvovat krátký kurz pedagogického minima. Učitelé přírodních věd jsou tedy schopni 

vyučovat jak předmětově separované přírodovědné předměty, tak i jejich kombinace v rámci 

volitelné výuky v 10. ročníku [50]. 

3.8 Švédsko 

3.8.1 Charakteristika školního systému 

Základním pilířem švédského vzdělávání je rovnost příležitostí bez ohledu na rasu, pohlaví, 

bydliště nebo finance. Systém jako takový je ale značně decentralizovaný a spadá více pod 

společnou správu ministerstva školství, ústředních orgánů a zastřešujících obcí [52]. 
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Podobně jako ve Finsku se i ve Švédku začíná s klasickým hodnocením až od 7. ročníku, 

což dává žákům čas naučit se „učit“. Stejně tak to je i se sbíráním „kreditů“ za dokončené 

předměty na základní a střední škole, které dohromady tvoří „pupil´s total score“, nezbytné 

pro přijetí na univerzitu [52]. 

3.8.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Jako lower secondary se v Švédsku bere 3. stupeň základní školy (upper stage 

comprehensive school) – což je 7. - 9. ročník (12 až 15 let). Výuka přírodovědných předmětů 

probíhá od 4. ročníku separovaně, a navíc kromě klasických předmětů jako Biologie, Chemie 

a Fyzika se ještě vyučuje předmět Technologie [52]. 

V kurikulu chemie pro 7. až 9. ročník jsou tato témata: 

Chemie v přírodě 

Toto téma zahrnuje částicové modely zobrazující strukturu, obnovitelnost a nezničitelnost 

hmoty, atomy, elektrony a jaderné částice, chemické sloučeniny, molekulární a iontové 

sloučeniny a chemické reakce. Dále pak vlastnosti jednotlivých fází a fázové přechody, vodu 

jako rozpouštědlo a nosič látek, roztoky, kyseliny, zásady a hodnoty pH. V neposlední řadě 

pak chemické procesy v zemi, vzduchu a vodě, atom uhlíku, fotosyntézu, spalování a 

přeměnu energie [52]. 

Chemie v každodenním životě a společnosti 

Toto téma zahrnuje využití energie a přírodních zdrojů, udržitelný rozvoj a procesy ve 

výrobě, recyklaci kovů, papíru a plastů, analýzu životních cyklů a čištění vody. Dále pak 

potraviny a nápoje a jejich význam pro zdraví, procesy v lidském těle, chemikálie 

v domácnostech a kolem nás a bezpečné nakládání s nimi [52]. 

Chemie a pohledy na svět 

Toto téma zahrnuje objevy v chemii a jejich význam, současné oblasti výzkumu, teorie a 

modely (platnosti, omezení, …) a stavbu atomů z hlediska historické perspektivy [52]. 
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Metody a techniky chemie 

Tato kapitola se věnuje systematickým studiím, modelům separace a analýzy, vztahům mezi 

experimenty a vývojem konceptů, modelům a teoriím, dokumentacím výzkumu a kritickému 

zkoumání a argumentacím [52]. 

Hodinové dotace vyučovaných předmětů nejsou striktně stanoveny na jednotlivé roky, 

striktně je stanoven pouze celkový počet hodin za celých devět let výuky základní školy, 

škola sama rozhoduje o přerozdělení vyučovacích hodin na jednotlivé roky. Na skupinu 

přírodovědných předmětů (biologie, chemie, technologie a fyzika) spadá celkově za devět 

let 800 vyučovacích hodin [53]. 

Každý žák má dále nárok prohlubovat si vědomosti v oblasti, která je mu blízká, anebo ho 

zajímá. Na tyto předměty spadá dalších 382 hodin za devět let, což se může samozřejmě 

týkat i přírodovědných předmětů [53]. 

Švédské kurikulum je značně benevolentní ohledně výukových materiálů a zdrojů. S cílem 

rozvíjet v žácích objektivní přístup k výuce, škola a jednotliví učitelé volí zdroje či ICT 

technologie dle svých preferencí a snaží se je kombinovat. Učebnice nakoupené školou jsou 

žákům rozdány zadarmo [53]. 

3.8.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Příprava učitelů pro výuku na základních školách probíhá v rámci čtyřletého studia na 

pedagogických fakultách (momentálně minimálně tříoborově). Výuka se skládá z daných 

předmětů a ze základů pedagogiky a didaktiky. Další alternativou je vysokoškolské vzdělání 

v daném oboru a pedagogické minimum (toto se týká pouze učitelů matematiky a přírodních 

věd). V rámci posledních let se Švédsko pokouší o zvýšení kompetentnosti svých učitelů a 

ti mají momentálně možnosti profesního rozvoje a růstu. Tyto změny jsou platově 

ohodnoceny, a navíc umožňují učitelům rozšíření své aprobace [52]. 
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3.9 Turecko 

3.9.1 Charakteristika školního systému 

Vzdělávací systém v Turecku je členěn podobně jako anglický vzdělávací systém, což 

odpovídá i tomu, že na spoustě tureckých škol probíhá výuka v anglickém jazyce. Týká se 

to především vysokých škol a univerzit [54]. 

Vzdělávací systém je řízen Národním ministerstvem školství. Ve výuce se preferuje 

formativní způsob hodnocení. Větší důraz se klade na hodnocení portfolií, skupinových 

aktivit, anebo třeba vzájemné hodnocení, a naopak menší důraz se klade na klasické testy a 

zkoušení [54; 55]. 

3.9.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Po reformě v roce 2012 byl systém výuky změněn na čtyři roky základní školy, čtyři roky 

nižšího sekundárního vzdělávání (11 až 14 let) a čtyři roky střední školy (vyšší sekundární 

vzdělávání). Tento systém nahradil dřívějších osm let základní školy následovaný čtyřmi 

roky střední školy [54; 56]. 

Na nižším stupni střední školy se vyučuje předmět Science and Technology, který sdružuje 

společné přírodovědné vědomosti. Kromě tohoto předmětu se vyučuje ještě předmět Design 

and Technology, který sdružuje dříve vyučované Work-technique (pracovní činnosti) pro 

kluky a Home Economics (domácí účetnictví) pro dívky (ještě před kurikulární reformou 

v roce 2012) [54]. 

V rámci kurikula se znalosti dělí do jednotek: 

Fyzikální procesy 

V 5. ročníku se vyučuje měření síly, šíření světla a zvuku a elektřina v našem životě. V 6. 

ročníku se vyučuje síla a pohyb, znovu elektřina v našich životech, světlo a zvuk. V 7. 

ročníku se věnují síle a energii, elektrické energii a odrazu v zrcadlech a absorpci světla a 

v 8. ročníku jednoduchým strojům, zvuku a světlu a znovu elektřině v našich životech [56]. 
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Hmota a přeměna 

V 5. ročníku se vyučují změny hmoty a rozlišování změn. V 6. ročníku pak částicová 

struktura hmoty a hmota a teplo. V 7. ročníku se věnují struktuře a vlastnostem hmoty a v 8. 

ročníku znovu struktuře a vlastnostem hmoty a fázím hmoty a tepla [56]. 

Život a živé bytosti 

V 5. ročníku se vyučuje řešení hádanky lidského života a téma pojďme dovnitř a 

prozkoumejme svět živých věcí. V 6. ročníku reprodukce, růst a vývoj zvířat a rostlin a 

systémy v lidském těle. V 7. ročníku systémy v lidském těle a lidéživotní prostředí. A v 8. 

ročníku dělení buněk a dědičnost lidských bytostí a vztahy mezi živými věcmi a energií [56]. 

Země a vesmír 

V 5. ročníku se vyučuje tajemství složení zemské kůry, v 6. ročníku Země, Slunce a Měsíc, 

v 7. ročníku Sluneční soustava a vše v ní i mimo ni a v 8. ročníku zemětřesení a přírodní 

procesy [56]. 

Učení se praxí se v Turecku považuje za ústřední pilíř jejich nového kurikula, snaží se o 

propojení vědomostí získaných ve škole s normálním životem. Původně se předmět 

jmenoval Science knowledge (přírodovědné znalosti), ale dle ministerstva to znělo příliš 

teoreticky. Oni naopak chtěli ukázat větší zájem o praxi [55]. 

Výukové programy primárního i sekundárního vzdělávání jsou řízeny centrálně, a to včetně 

dotací hodin. Před reformou v roce 2012 měli na sekundárním stupni základní školy dotaci 

pouhé 3 hodiny týdně spolu s třemi hodinami předmětů separovaných dle pohlaví Work-

technique a Home-Economic během všech čtyř let. Nově je týdenní dotace na nižším 

sekundárním stupni vzdělávání pro přírodní vědy čtyři hodiny týdně a k tomu dvě hodiny 

týdně předmětu Technology and Design po celé čtyři roky [57]. 

Na učebnice a další zdroje ve výuce jsou kladeny vysoké nároky. Je potřeba, aby nebyly 

shledány v rozporu s národním kurikulem, a musí být schváleny Ministerstvem školství. Ale 

velkou výhodou je, že tyto schválené učebnice jsou žákům poté k dispozici zdarma, mimo 

jiné se to týká i speciálních pomůcek ve speciálních školách (jako například materiály pro 

zrakově postižené žáky) [57]. 
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3.9.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na nižším stupni sekundárního 

vzdělávání probíhá čtyřletým vysokoškolským vzděláváním na pedagogických fakultách, 

kdy po dokončení a získání titulu nastupují do škol jako „učitelé-praktikanti“ a po jednoleté 

praxi se stanou řádnými učiteli. Výuka přírodovědných předmětů je komplexní, aby 

nevznikal problém s upřednostňováním některého z předmětů. To platí i pro učitele na 

vyšším sekundárním stupni, i když se už specializují na jednotlivé přírodovědné předměty 

[56]. 

3.10 Velká Británie 

3.10.1 Charakteristika školního systému 

Vzdělávací systém ve Velké Británii je velmi centralizovaný, vzdělávací předpisy a 

standardy jsou pod správou Department of Education, přesto mají v posledních letech spíše 

decentralizační tendenci. Hodnocení vzdělanosti žáků napomáhá i národní testování při 

každém přechodu mezi jednotlivými stupni výuky [58; 59]. 

Ve Velké Británii je letitá tradice soukromých škol, které mají o dost vyšší úroveň 

vzdělávání než školy státní. Souvisí to jak se způsobem financování, tak i s platy učitelů, 

které se diametrálně v těchto sektorech liší a v neposlední řadě se šancemi žáků na přijetí na 

některou z prestižních univerzit. Díky těmto faktorům množství studentů na soukromých 

školách permanentně roste, a to i přes značné částky, které musí rodiče platit za studium 

svých dětí na těchto školách [59]. 

Vzdělávací systém si klade za cíl podporovat duchovní, morální, kulturní, fyzický a duševní 

rozvoj žáků, a to nejen ve škole, ale i ve společnosti s ohledem na jejich další působení 

v pozdějším životě [60]. 

3.10.2 Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ (lower secondary education) 

Jako nižší sekundární vzdělávání se ve Velké Británii bere tříleté „key stage 3“ (6. - 8. ročník, 

žáci 11 až 14 let), na který navazují další dva roky „key stage 4“ (upper secondary 

education). V rámci nižšího sekundárního vzdělávání se přírodovědné předměty (Biologie, 

Chemie, Fyzika) vyučují integrovaně v předmětu Science a klade se za cíl naučit děti myslet 

vědecky, chápat vědecké postoje, analyzovat, hodnotit a provádět experimentální měření. 
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V kompetencích školy je utvořit si vlastní vzdělávací program, který je veden pomocí 

národního kurikula, kde jsou ale definovány povinné vyučovací předměty [58]. 

Na rozdíl od řady zemí, nejsou ve Velké Británii definovány minimální týdenní dotace na 

sekundárním stupni vzdělávání. Tato kompetence spadá přímo pod školu, která může hodiny 

rozvrhnout dle sebe v rámci toho, že budou splněny všechny zákonné požadavky vyplývající 

z národního kurikula. Spoléhá se na to, že školy zajistí všestranné a vyvážené vzdělání, což 

jim ukládá Školský zákon z roku 2002 [60]. 

Národní kurikulum pro výuku předmětu Science pro nižší sekundární stupeň vzdělávání 

obsahuje tato chemická témata: částicové složení hmoty, atomy, prvky a sloučeniny, čisté 

látky a směsi, chemické reakce, přeměny energie, základní přehled periodické tabulky, 

hmota a Země a atmosféra [58; 60]. 

Částicové složení hmoty 

V rámci tohoto bloku jsou studenti seznámeni se skupenskými stavy s ohledem na jejich 

rozdílné vlastnosti. S tím samozřejmě souvisí i různé částicové modely a přechody mezi 

jednotlivými skupenskými stavy i z pohledu částicových modelů [61]. 

Atomy, prvky a sloučeniny 

Žáci jsou seznámeni s jednoduchým (Daltonovým) modelem atomu, s definicemi a rozdíly 

mezi atomem, prvkem a sloučeninou. Dále se výuka zaměřuje na chemické symboly a vzorce 

pro prvky a sloučeniny [61]. 

Čisté látky a směsi 

Nejprve jsou definovány pojmy jako chemicky čistá látka a směs. Dále jsou žáci seznámeni 

s jednoduchými metodami oddělování jednotlivých složek směsí – filtrací, destilací, 

odpařováním a chromatografií a identifikací chemicky čistých látek [61]. 

Chemické reakce 

Tato značně rozsáhla kapitola obsahuje nejprve značení chemických reakcí pomocí vzorců 

a rovnic, dále pak reakce spalovací, reakce tepelného rozkladu, oxidace a redukce a 

vytěsňování. Dále jsou žáci seznámeni s definicemi kyselin a zásad se zaměřením na 
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neutralizační reakce, škálou stupnice pH a reakcemi kyselin a zásad za vzniku soli a vody. 

Samostatně se ještě výuka věnuje katalyzátorům a jejich funkci [61]. 

Energie 

Z chemického pohledu se zaměřuje výuka na energetické změny při změnách stavu a dále 

pak exotermické a endotermické reakce [61]. 

Periodická tabulka prvků 

Nejprve jsou definovány zásady, podle kterých byla periodická tabulka založena a rozdělení 

tabulky na periody a skupiny. Z tabulky je také možno vyčíst různé chemické a fyzikální 

vlastnosti prvků [61]. 

Země a atmosféra 

Tato kapitola se věnuje složení planety Země, a to i atmosféře kolem ní a jejímu složení. 

Dále se pak tato kapitola, která už je značně integrovaná, věnuje horninovému cyklu a tvorbě 

sedimentů, vyvřelin a metamorfovaných hornin a Zemi jako zásobárna omezených zdrojů. 

Dále je pak potřeba se ještě věnovat uhlíkovému cyklu a lidské produkci oxidu uhličitého a 

vlivu na klima [61]. 

Výukové materiály a učebnice si volí každá škola podle sebe. Učebnice jsou stejně jako u 

nás vydávána soukromými vydavatelstvími, ale na rozdíl od České republiky nepotřebují 

učebnice používané ve výuce žádný speciální souhlas Ministerstva školství. Stejně jako 

v jiných zemích se během výuky čím dál častěji využívají ICT technologie, což je vidět na 

vybavenosti interaktivních tříd [60]. 

3.10.3 Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů 

Pro učitele na sekundárním stupni vzdělávání jsou dvě možnosti, kterými mohou získat 

status kvalifikovaného učitele (QTS). První možnost je absolvovat čtyřletý pedagogický 

program, který zahrnuje přípravu v konkrétních předmětech se zaměřením na vzdělávání 

spolu s odbornou přípravou. Druhou možností (u učitelů na střední škole častější) je 

bakalářský titul z odborného předmětu, na který navazuje jednoroční postgraduální kurz 

(PGCE). Tímto se učitelé stávají nově kvalifikovanými učiteli (NQT) a až po 12měsíční 

praxi získávají status QTS, během praxe má každý nový učitel svého mentora v učitelském 

sboru [58]. 
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V rámci veřejného sektoru jsou platy učitelů značně omezeny, což má za následek to, že 

mnoho akreditovaných učitelů nakonec opouští učitelskou profesi. Kvůli této učitelské krizi 

se zvětšují třídy a proto se snižuje pozornost pro jednotlivé žáky [62]. 
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6 Komparativní analýza výsledků 

Jako první v rámci srovnání je nutné porovnat charakteristiku druhého stupně u vybraných 

zemí a jejich způsob výuky přírodovědných předmětů. 

Tabulka 1 Charakteristika vybraných zemí - sestavil autor 

Země Lower 

secondary 

education 

(ročník) 

Lower 

secondary 

education (věk) 

Přírodovědná výuka integrovaná (I) n. 

předmětově separovaná (PS) 

Česká 

republika 

6. - 9. 11-15 let PS 

Finsko 7. - 9. 12-15 let PS 

Polsko 7. – 9. 12-15 let PS 

Španělsko 7. – 10. 12-16 let PS 

Švédsko 7. – 9. 12-15 let PS 

SRN – 

Bavorsko 

5. – 9. 

(10.) 

11-17 let I (Mittelschule) 

PS (Realschule) 

Chile 7. – 8. 12-14 let I (ale v rámci předmětu již děleno) 

Itálie 6. – 8. 11-14 let I 

Singapur 7. – 8. 12-14 let I 

Turecko 5. - 8. 11-14 let I 

Velká 

Británie 

6. - 8. 12-14 let I 

Abychom dokázali porovnat výstupy z nižšího sekundárního vzdělávání v oblasti přírodních 

věd, je potřeba zhodnotit výsledky z posledních mezinárodních šetření TIMSS a PISA. 
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Tabulka 2 Srovnání výsledků PISA a TIMSS vybraných zemí - sestavil autor [19; 21; 25; 63; 64; 65; 66; 67] 

Vybraná země Forma 

výuky 

PISA 

2006 

PISA 

2009 

PISA 

2012 

PISA 

2015 

PISA 

2018 

TIMSS 

2007 

TIMSS 

2011 

TIMSS 

2015 

Průměr - 500 501 501 493▼ 489▼ 500 500 500 

Česká 

republika 

PS 513 500▼ 508▲ 493▼ 497▲ 539 - - 

Finsko PS 563 554▼ 545▼ 531▼ 522▼ - 552 - 

Chile I 

(neúplně) 

438 447▲ 445 447 444 - 461 454▼ 

Itálie I 475 489▲ 494▲ 481▼ 468▼ 495 501▲ 499 

Německo 

(Bavorsko) 

PS/I 516 

(533) 

520▲ 

- 

524▲ 

- 

509▼ 

- 

503▼ 

- 

- - - 

Polsko PS 498 508▲ 526▲ 501▼ 511▲ - - - 

Singapur I - 542 551▲ 556▲ - 567 590▲ 597▲ 

Španělsko PS 488 488 496▲ 493▼ 483▼ - - - 

Švédsko PS 503 495▼ 485▼ 493▲ 499▲ 511 509 522▲ 

Turecko I 424 454▲ 463▲ 425▼ 468▲ 454 483▲ 493▲ 

Velká Británie I 515 514 514 509▼ 505▼ 542 533▼ 537▲ 

 

 vysoce 

podprůměrné 

 lehce 

podprůměrné 

 průměrné  lehce 

nadprůměrné 

 vysoce 

nadprůměrné 

 

Levá část tabulky je vytvořena dle výsledků PISA od roku 2006 do roku 2018 s tím, že v roce 

2006 a 2015 byla přírodovědná gramotnost jako hlavní téma, lze tedy říci, že výsledky z nich 

jsou dominantnější a průkaznější než z ostatních let, kdy byla přírodovědná gramotnost 

pouze doplňková oblast. Pravou část tvoří pro srovnání výsledky z mezinárodního 

srovnávání TIMSS z let 2007, 2011 a 2015. 
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Výsledky českých žáků měly v posledních letech lehce sestupnou tendenci, jak můžeme 

vidět v tabulce. Zejména šlo o srovnání s průměrem OECD. Ale naše výsledky stále spadají 

ve srovnání s ostatními do průměrné oblasti, a když vezmeme v potaz finance věnované 

v České republice na vzdělávání žaků ve srovnání s jinými zeměmi, jsme na tom pak velmi 

dobře. Přestože v šetření PISA 2006 byly výsledky našich žáků v přírodovědné gramotnosti 

nadprůměrné (513 bodů), v následujícím cyklus PISA 2015 byly již průměrné (srovnatelné 

s průměrem OECD – 493 bodů). 

Naopak z vyspělých zemí se v posledních letech pomalu zhoršují výsledky u Finska, Velké 

Británie a Německa. Jak můžeme vidět v tabulce, Finsko je stále velmi nadprůměrné, ale je 

pomalu „válcováno“ asijskými zeměmi. Musíme ale brát v potaz, že Finsko má svoji 

vzdělávací politiku nastavenou liberálněji než tyto země, a to zejména v otázce studentského 

času stráveného ve škole a domácích úkolů. Co je možná v případě Finska horší než 

zhoršující se výsledky v šetřeních, je spíš klesající zájem finských žáků o další vzdělávání. 

V šetření PISA 2006 byly ještě výsledky finských žáků konkurenceschopné s asijskými žáky 

(563 bodů), a i v dalším cyklu byly jejich výsledky stále nadprůměrné (531), ale již mnohem 

blíže ostatním zemím a průměru OECD. Během všech dílčích šetření je patrná sestupná 

tendence  

Německo je těžké charakterizovat globálně, a proto jsme se zaměřili jen na Bavorsko. 

Mezinárodní šetření sice ukazují mírné zhoršení v celém Německu, ale tyto výsledky mohou 

být zkreslené díky nesourodé vzdělávací politice napříč spolkovými zeměmi. Lze ale říci, že 

řada spolkových zemí již má integrovanou výuku přírodovědných předmětů, anebo je na 

cestě k jejímu zavedení. Výsledky pro Bavorsko jsou jsme dokázali získat pouze z šetření 

PISA z roku 2006, kdy byly jejich výsledky značně nadprůměrné oproti průměrnému 

výsledku Německa. Německo mělo průměrný výsledek 516 a Bavorsko jako samostatná 

spolková země 533. Lze tedy říci, že výsledky Bavorska jak vůči Německu, tak průměru 

OECD byly v šetření PISA 2006 vysoce nadprůměrné. Ale chybějící data nám neumožňují 

sledovat tento trend dále. V Německu probíhá řada národních testování (Bildungsmonitor), 

kde sice pravidelně „vítězí“ spolková země Sasko (PISA 2006 – 541 bodů), ale Bavorsko se 

umisťuje také mezi nejlepšími [68]. 
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Velká Británie v posledních letech zaznamenala mírné poklesy pouze ve výsledcích šetření 

PISA (v roce 2006 515 bodů a v roce 2015 509 bodů), i když jsou její výsledky stále lehce 

nadprůměrné. V šetření TIMSS jsou její výsledky na podobné úrovni a nijak zvlášť se 

nelišily. V roce 2007 542 bodů, v roce 2011 533 bodů a v roce 2015 537 bodů. Je tedy možné 

říci, že odchylky v těchto řádech jsou téměř neznatelné. I s lehkým poklesem výsledků Velká 

Británie zaznamenala nárůst motivovanosti k výuce přírodních věd, a to zejména 

v posledních letech. 

Je potřeba vypíchnout pomalu se zlepšující výsledky Polska, i když k jejich zhodnocení 

máme pouze data z šetření PISA, protože srovnávání TIMSS se země účastní pouze ve 4. 

ročníku základní školy. Aby byly tyto výsledky následkem poslední kurikulární reformy, 

ještě není možné identifikovat, ale v Polsku bylo v posledních letech zavedeno celoplošné 

státní testování, což by mohlo být tím důvodem. Žáci jsou díky tomu zvyklí na určitý typ 

testování a zároveň se zvyšuje soutěživost a motivovanost k učení.  

Z dalších zúčastněných zemí jsou zaznamenána mírná zlepšení u Chile a Turecka. Chile je 

sice stále vysoce podprůměrná vůči vyspělým členským zemím OECD. Turecko se oproti 

tomu pomalu přibližuje průměrným hodnotám, a to zejména v TIMSS (v roce 2007 454 bodů 

a v roce 2015 již 493), v PISA jsou tato zlepšení menší a lehce kolísavá. Podobně jako čeští 

žáci mají i ti turečtí problém s aplikací svých znalostí pro řešení problémů. 

K evropským zemím, které stejně jako Česká republika nezaznamenaly žádné velké 

zlepšení, patří Španělsko, Švédsko a Itálie. Jejich výsledky jsou sice lehce kolísavé, ale 

v podobné škále. Španělsko a Itálie se sice účastní pouze šetření PISA, ale i tam je patrné, 

že výsledky španělských žáků se jen lehce dorovnaly průměru OECD (v roce 2006 488 bodů 

a v roce 2015 493 bodů) a Itálie je naopak stále lehce podprůměrná (PISA 2006 475 bodů, 

PISA 2015 481 bodů). Švédsko si jak v šetření PISA, tak TIMSS udržuje průměrné hodnoty 

až na výsledky TIMSS z roku 2015, kdy byly jeho výsledky lehce nadprůměrné (v roce 2007 

511 bodů, a v roce 2015 522 bodů). 

Vlastní kapitolou v rámci šetření je samozřejmě Singapur. Jeho výsledky jako by neměly 

strop. Je ale potřeba brát v potaz to, že systém asijských škol funguje jinak než u nás a nároky 

kladené na žáky jsou značné. Počet hodin, které žáci stráví výukou, jsou značně nad 

průměrem OECD a skoro dvojnásobné oproti třeba severským zemím. Vzestupná tendence 
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je patrná v obou šetřeních. Singapur se sice neúčastnil PISA 2006, ale v roce 2015 byl 

průměrný výsledek jejich žáků 556 bodů. V TIMSS je patrné velké zlepšení mezi rokem 

2007 (567 bodů) a rokem 2011 (590 bodů). 

Pokud porovnáme dle dosavadních informací tato dvě šetření, lze říci, že PISA je více 

zaměřená na praktické dovednosti a aplikaci vědomostí než jen na pouhé opakování 

naučených dat. 

Jak si můžeme povšimnout, z tabulky není patrná korelace mezi způsobem výuky 

přírodovědných předmětů (tedy rozdíl mezi integrovaným a předmětově separovaným 

stylem výuky). Zato je možné povšimnout si náznaku toho, že u zemí, ve kterých je výuka 

přírodovědných předmětů integrovaná (a to zcela, a nejen pouze částečně jako je tomu 

například v Chile), se při zlepšení výsledků v TIMSS zlepšuje i PISA – viz výsledky 

Singapuru a Turecka. 

Tabulka 3 Výsledky zemí s předmětově separovaným typem výuky přírodovědných předmětů - sestavil autor 

Vybraná 

země 

PISA 

2006 

PISA 

2009 

PISA 

2012 

PISA 

2015 

PISA 

2018 

TIMSS 

2007 

TIMSS 

2011 

TIMSS 

2015 

Česká 

republika 
513 500 508 493 497 539 - - 

Finsko 563 554 545 531 522 - 552 - 

Německo 516 520 524 509 503 - - - 

Polsko 498 508 526 501 511 - - - 

Španělsko 488 488 496 493 483 - - - 

Švédsko 503 495 485 493 499 511 509 522 

Interval 488-563 488-554 485-545 493-531 483-522 511-539 509-552 522 

 

Pokud se zaměříme na země s předmětově separovaným typem výuky přírodovědných 

předmětů, je potřeba si povšimnout zhoršujícího se trendu výsledků v šetření PISA, který 

ovšem není možné ověřit ve výsledcích TIMSS kvůli chybějícím datům u těchto zemí, které 
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se neúčastní tohoto šetření pro nižší sekundární stupeň vzdělávání (testování 8. ročníků). 

Mezi tyto země patří i Česká republika, jejíž výsledky mají mírně sestoupnou tendenci již 

od začátku testování a není to jen u přírodovědné gramotnosti. Pokud si povšimneme 

intervalů výsledků PISA těchto zemí, spodní hranice intervalu zůstává na podobných 

hodnotách (Španělsko), ale horní hranice pomalu klesá (Finsko). Ostatní země jsou spíše 

okolo průměru OECD. Interval výsledků TIMSS je neprůkazný vzhledem k nedostatečným 

údajům od všech vybraných zemí. 

 

Obr. 5 Graf výsledků PISA u zemí s předmětově separovaným typem výuky přírodovědných předmětů - 

sestavil autor 

Pokud naopak vybereme pouze země s integrovaným stylem výuky přírodovědných 

předmětů, je dosti patrné, že u vybraných zemí dochází k nárůstu, a to nejen u PISA, ale i u 

TIMSS. 

Interval výsledků PISA těchto zemí je velmi široký, a to zejména díky tomu, že spodní 

hranice je velmi nízko (Turecko nebo Chile) a naopak horní hodnoty velmi vysoko, když se 

šetření účastní Singapur. Výsledky ostatních zemí jsou buď průměrné anebo lehce 

podprůměrné. 

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

Česká republika Finsko Německo Polsko Španělsko Švédsko

Výsledky PISA 2006-2018 

PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 PISA 2018



57 

 

U intervalu výsledků TIMSS je tomu podobně. I zde je rozpětí velmi široké díky 

rozmanitosti vybraných zemí a jejich výsledkům. 

Tabulka 4 Výsledky zemí s integrovaným typem výuky přírodovědných předmětů - sestavil autor 

Vybraná 

země 

PISA 

2006 

PISA 

2009 

PISA 

2012 

PISA 

2015 

PISA 

2018 

TIMSS 

2007 

TIMSS 

2011 

TIMSS 

2015 

Chile 438 447 445 447 444 - 461 454 

Itálie 475 489 494 481 468 495 501 499 

Singapur - 542 551 556 - 567 590 597 

Turecko 424 454 463 425 468 454 483 493 

Velká 

Británie 
515 514 514 509 505 542 533 537 

Interval 438-515 447-542 445-551 425-556 444-505 454-542 461-533 454-597 

 

U Chile, Singapuru a Turecka (až na výkyv v roce 2015) je patrné permanentní zlepšování 

výsledků PISA. U Itálie a Velké Británie je spíše stagnace výsledků, ale u Velké Británie se 

stále jedná o nadprůměrné výsledky, zatímco Itálie je spíše lehce podprůměrná. 
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Obr. 6 Graf výsledků PISA u zemí s integrovaným typem výuky přírodovědných předmětů - sestavil autor 

Podobně je to patrné i ve srovnání TIMSS. U Singapuru a Turecka dochází v každém cyklu 

ke zlepšování. U Chile, Itálie a Velké Británie jsou výsledky téměř konstantní. 

 

Obr. 7 Graf výsledků TIMSS u zemí s integrovaným typem výuky přírodovědných předmětů - sestavil autor 
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Pokud nebudeme brát v potaz jenom čistá výsledková data z těchto šetření, musíme zvážit i 

motivovanost žáků a jejich tzv. index radosti z přírodních věd. Obě tyto stupnice jsou 

sledovány v šetřením PISA. Právě u zemí s integrovaným typem výuky přírodovědných 

předmětů je patrné, že jejich motivovanost a „index radosti“ z přírodních věd je větší než u 

předmětů s tradičním předmětově separovaným typem výuky. 

Tato šetření jsou obsažena v doplňkovém dotazníku, který je součástí šetření PISA. Žáci zde 

odpovídají na konkrétní otázky ohledně zaujetí a motivovanosti. Data k přírodním vědám 

jsou dostupná z let 2006 a 2015, kdy byly přírodní vědy jako hlavní zkoumaný obor. Otázky 

se v rámci ročníků mohou lišit, proto vždy pod grafem uvádíme návodné otázky. Graf 

znázorňuje procentuální zastoupení žáků, kteří s daným výrokem souhlasí či spíše souhlasí. 

 

Obr. 8 Graf motivovanosti žáků k přírodním vědám PISA 2006 - sestavil autor [25] 

A – Studuji přírodovědné předměty, protože vím, že je to pro mě užitečné. 

B – Vyvinout snahu během výuky přírodovědných předmětů stojí za to, protože mi to 

pomůže v práci, kterou chci později dělat. 

C – Studium mých přírodovědných předmětů stojí za to, protože to, co se naučím, zlepší 

moje karierní vyhlídky. 
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D – Ve svých přírodovědných předmětech se naučím mnoho věcí, které mi pomohou získat 

práci. 

E – To, co se učím v přírodovědných předmětech, je pro mě důležité, protože to potřebuji 

pro to, co chci studovat později. 

 

Obr. 9 Graf motivovanosti žáků k přírodním vědám PISA 2015 - sestavil autor [69] 

A – Vyvinout snahu během výuky přírodovědných předmětů stojí za to, protože mi to 

pomůže v práci, kterou chci později dělat. 

B – To, co se učím v přírodovědných předmětech, je pro mě důležité, protože to potřebuji 

pro to, co chci studovat později. 

C – Studium mých přírodovědných předmětů stojí za to, protože to, co se naučím, zlepší 

moje karierní vyhlídky. 

D – Ve svých přírodovědných předmětech se naučím mnoho věcí, které mi pomohou získat 

práci. 

Jak si můžeme povšimnout v grafech na obrázcích č. 8 a 9, motivovanost k učení se 

přírodním vědám je mnohem větší u zemí s integrovaným typem výuky přírodovědných 

předmětů (zvýrazněné červenou barvou) než u zemí s klasickou předmětově separovanou 
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výukou. Vysoká motivovanost je patrná u všech zemí s integrovaným typem výuky – Chile, 

Itálie, Singapuru, Turecka a Velké Británie. A to i u zemí jako Chile a Turecko, jejichž 

výsledky jsou značně podprůměrné.  

Druhou stupnicí charakterizující vztah žáků k přírodním vědám je tzv. „index radosti“. Jedná 

se o charakteristiku vztahu a zájmu jako takového. Znovu se jedná o procentuální znázornění 

souhlasu žáků s danými tvrzeními, která jsou zaznamenána pod grafem. I v tomto případě se 

otázky v rámci ročníků liší. 

 

Obr. 10 Graf "indexu radosti" žáků k přírodním vědám PISA 2006 – sestavil autor [25] 

A – Baví mě získávat nové přírodovědné vědomosti. 

B – Obecně se bavím, když se učím přírodovědná témata. 

C – Zajímám se o přírodní vědy. 

D – Líbí se mi čtení o přírodních vědách. 

E – Rád řeším přírodovědné problémy. 
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Obr. 11 Graf "indexu radosti" žáků k přírodním vědám PISA 2015 - sestavil autor [69] 

A – Obecně se bavím, když se učím přírodovědná témata. 

B – Líbí se mi čtení o přírodních vědách. 

C – Rád řeším přírodovědné problémy. 

D – Baví mě získávat nové přírodovědné vědomosti. 

E – Baví mě učit se o přírodních vědách. 

I z těchto dat je patrné, že radost z učení přírodních věd je u žáků větší v zemích 

s integrovanou výukou přírodovědných předmětů oproti zemím s předmětově separovanou 

výukou. Navíc je patrný výrazný pokles mezi šetřením PISA 2006 a PISA 2015 u žáků z 

Finska a České republiky. 

Pokud chceme tedy charakterizovat vliv integrované a předmětově separované výuky 

přírodovědných předmětů na žáky, musíme brát v potaz i tyto proměnné, které značně 

ovlivňují budoucí orientaci žáků v jejich profesním zaměření.  
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Závěr 

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů jako fenomén dnešní doby má podle svých 

zastánců vliv na kvalitu a provázanost znalostí žáků, ale v rámci této bakalářské práce nebyly 

shledány významnější návaznosti na zlepšení výsledků žáků v rámci mezinárodních šetření 

TIMSS a PISA u vybraných zemí. 

Určitá provázanost byla zjištěna u zlepšujících se výsledků PISA spolu s TIMSS u zemí 

s integrovanou přírodovědnou výukou (Chile a Turecko) oproti zemím s předmětově 

separovanou výukou přírodovědných předmětů, kde došlo k zlepšení v TIMSS, ale výsledky 

PISA zůstaly na podobné úrovni (např. Švédsko). 

Z hlediska výsledků mezinárodních šetření TIMSS a PISA nebyl tedy zaznamenán výrazný 

vliv integrované výuky přírodovědných předmětů na znalosti žáků. Vybrané země s oběma 

přístupy k přírodovědné výuce byly rozmístěny na celé škále spektra, ale nesmíme zanedbat, 

že u zemí s integrovanou výukou byla zaznamenána větší motivace žáků k učení, a to 

zejména právě u přírodních věd. 

Je potřeba říci, že integrovaný přístup k výuce přírodovědných předmětů na druhém stupni 

základní školy je možná budoucnost výuky i v České republice. Jejím prostřednictvím by se 

mohla zmenšit zátěž žáků, způsobená opakováním stejných partií učiva, a také narůstajícími 

poznatky z přírodních věd. Je potřeba si uvědomit, že to pravděpodobně bude nezbytné, aby 

nedošlo k přílišnému „osekání“ obsahu učiva. Pozitivním přínosem by měl být i zvýšený 

zájem žáků o přírodní vědy, tak jak je tomu právě v zemích s integrovaným typem výuky 

přírodovědných předmětů (např. Singapur, Turecko, …). 

S tímto přechodem ale bude spojena řada problémů. Je potřeba změnit nejen obsah učiva a 

vytvořit propojený didaktický systém přírodovědných předmětů, ale zejména změnit 

přípravu budoucích učitelů pro možnost výuky tohoto integrovaného přírodovědného 

předmětu. 
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