
ABSTRAKT 

Práce se zabývá možností zařazení integrované výuky přírodovědných předmětů do českých 

škol z pohledu učitelů. V práci jsou uvedeny historické milníky, které měly vliv na 

vzdělávání na českém území i současný stav výuky přírodovědných předmětů. Vzhledem 

k snižujícímu se zájmu žáků o přírodní vědy, je v teoretické části práce rozvedeno několik 

novějších výukových strategií ověřených zahraničními výzkumy. Výzkumná část práce je 

pak zaměřena na názory vybraného vzorku učitelů. Zjišťována byla jejich představa o 

ideálním pojetí integrované výuky při jejím zavedení v České republice, dále jimi vnímané 

klady a zápory této formy výuky. Pro získání informací byla využita metoda tříkolové Delphi 

studie. V prvním kole byla pomocí otevřených otázek odhalena tvrzení učitelů na čtyři 

kategorie – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby integrované výuky, která byla 

zařazena do druhého kola hodnocení. Také bylo v prvním kole zjišťováno ideální pojetí 

integrované výuky z pohledu dotazovaných učitelů. Zpracované, nejčastější výroky 

z prvního kola byla respondentům v druhém a třetím kole dána k hodnocení dle relevance a 

dalším formulačním úpravám. Výsledky práce představují nejpodstatnější body z těchto 

kategorií a konsenzus požadavků na vhodně realizovanou integrovanou výuku. Ideálně 

realizovaná integrovaná výuka zahrnuje efektivní výukové strategie – badatelsky 

orientovanou výuku, problémové úlohy a další. Zásadní je intepretace obsahu v širších 

souvislostech a tím rozvíjet klíčové žákovy kompetence. Pro realizaci takové výuky je 

vhodné vytvořit učitelský tým integrovaných předmětů, který na výuce bude spolupracovat. 

Nejsilnějšími stránkami takové výuky je komplexní pohled na svět žáka a propojení učiva 

s praxí, s tím souvisejí příležitosti mu takový pohled nabídnout, rozvíjet jeho kompetence a 

posílit jeho schopnost pracovat v týmu. Slabou stránkou je především časová náročnost pro 

plánování takovéto výuky a nízká připravenost pedagogů na tento typ, hrozba je spatřována 

v neochotě některých učitelů, vedení škol i ze strany veřejnosti. 
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