
Příloha 1 – Vzor dokumentu pro první kolo výzkumu 

1. Prosím, popište svou představu o ideální pojetí (realizaci) integrovaného přírodovědného 

předmětu á la Science.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prosím, proveďte stručnou SWOT analýzu zavádění své představy (otázka 1) Science do 

českého prostředí. 

 

Silné stránky 

 

 

Slabé stránky 

 

 

Příležitosti 

 

 

Rizika 

 

 

 

Komentář: Pokud uznáte za vhodné, zanechte nám prosím svůj komentář. Uvítáme i tipy na 

kolegy nebo zdroje, které v tomto tématu považujete za progresivní. 

Příloha 2 – Přepis online dotazníku pro hodnocení respondenty v druhém kole 

Děkujeme Vám za Vaše nápady v prvním kole. Zpracovali jsme je a nyní prosíme o Váš názor 

na jejich souhrn. Začneme výsledky SWOT analýzy a na závěr shrneme Vaše volné vyjádření. 

Jméno a příjmení: 

____________________________ 



Silné stránky integrovaného pojetí science 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících silné stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 

 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Zatraktivňuje výuku pro žáky i učitele. o o o o o 

Aktivizuje žáky. o o o o o 

Motivuje žáky o o o o o 

Nabízí propojení poznatků napříč obory (učivem) 

vede ke komplexnímu pohledu na problematiku, 

zabraňuje duplicitě témat. 

o o o o o 

Umožňuje širší propojení s praxí, tímto pojetím 

je výuka bližší reálné vědecké činnosti. 

o o o o o 

Nabízí příležitost zahrnovat do výuky více 

aktuálních či pro žáky blízkých témat. 

o o o o o 

Cílí na rozvoj vyšších myšlenkových operací 

(Bloom) i kritického myšlení. 

o o o o o 

Rozvíjí týmovou spolupráci v kolektivu učitelů. o o o o o 

Posiluje možnosti realizovat badatelsky 

orientovanou nebo projektovou výuku. 

o o o o o 

Má oporu ve vzdělávacích systémech v zahraničí. o o o o o 

Rozvíjí spolupráci žáků. o o o o o 

      

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 

Slabé stránky integrovaného pojetí Science 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících slabé stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 



 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Nedostatečná připravenost učitelů na výuku 

všech zaintegrovaných oborů (učitelé jsou 

odborníky na dva obory). 

o o o o o 

Neochota vedení škol a samotných učitelů ke 

změně. 

o o o o o 

Nedostatek podpůrných materiálů (učebnice, 

příručky). 

o o o o o 

Časová náročnost na přípravu hodin, tematických 

plánů (revoluce členění tradičních struktur, 

nároky na zpracování tematického plánu). 

o o o o o 

Náročnost zařazení do chodu školy (rozvrhy 

spolupracujících učitelů, jiné délky vyučovacích 

jednotek, požadavky na učebny). 

o o o o o 

Riziko redukce obsahu a absence tematického 

členění (vybočení z klasických témat). 

o o o o o 

Nedostatečné prostředky na realizaci aktivit 

(problémy se začleňováním mimoškolních 

činností, kterých se někteří žáci z finančních 

důvodů nemohou zúčastnit). 

o o o o o 

Odpor žáků upřednostňujících tradiční pojetí 

výuky 

o o o o o 

 

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 

Příležitosti integrovaného pojetí 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících slabé stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 



 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Předložení komplexního, reálnějšího, pohledu na 

svět. 

o o o o o 

Podnícení týmové spolupráce mezi žáky, učiteli i 

mezi žáky a učiteli navzájem. 

o o o o o 

Větší možnost rozvoje kompetencí k učení a 

řešení problémů (příležitost pro uplatnění na trhu 

práce). 

o o o o o 

Posílení zájmu žáka o jednotlivé předměty a 

sebevzdělávání. 

o o o o o 

Modernizace vzdělávání. o o o o o 

Možnost zapojení odborníků z praxe. o o o o o 

Možnost inspirovat se nejen v zahraničí, ale také 

v některých českých školách, kde již tento systém 

funguje. 

o o o o o 

 

 

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 

Hrozby integrovaného pojetí 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících slabé stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 

 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Nepochopení ze strany rodičů a veřejnosti 

(kritika konzervativně smýšlejících). 

o o o o o 

Omítání ze stran učitelů při plošném zavedení. o o o o o 



Finanční náklady (pomůcky pro 

experimentování, laboratorní sady apod.). 

o o o o o 

Nedostatečná podpora od MŠMT. o o o o o 

Rigidita vzdělávacího systému (Science pojetí by 

přineslo více byrokracie než pozitiv). 

o o o o o 

 

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů (Science) představuje možnost interpretovat 

vzdělávací obsah v širších souvislostech, a zároveň poskytuje větší prostor pro zařazení 

aktivizačních výukových metod jako jsou problémová, badatelsky orientovaná či projektová 

výuka. Integrovaná výuková témata umožňují žákům rozvíjet kompetence, pochopit a osvojit 

si všechny potřebné znalosti k vyřešení zadaných úkolů/problémů. Komplexnější úlohy též 

vybízejí k užívání nových technologií a přístrojů k měření, ale i vyhledávání informací v 

informačních zdrojích (českých i mezinárodních), což přirozeně zapojuje přirozené využívání 

cizích jazyků. Realizace integrované výuky přírodovědných předmětů podporuje vytvoření 

učitelského týmu, který o provedení bude diskutovat a podílet se na něm. Každý účastník 

přispěje svou odborností i pohledem na dané téma. Integrovaný předmět je vhodné zařadit v 

delších blocích složených z původních vyučovacích hodin jednotlivých integrovaných oborů. 

To dává prostor provádět i časově náročnější aktivity, zejména laboratorní práce, badatelské 

úlohy, projekty, nebo zařadit mimoškolní aktivity – exkurze, expozice science center aj. 

 

Prosím, komentujte obsah výše uvedeného volného vyjádření vzniklé odpověďmi všech 

zúčastněných. Navrhujte úpravy, doplnění, škrty, jak je libo. 

_________________________________________________________________________ 

Pokud si přejete ještě něco dodat k tomuto šetření, zde máte prostor. 

_________________________________________________________________________ 

  



Příloha 3 – Přepis online dotazníku pro hodnocení respondenty v třetím kole 

Děkujeme Vám za Vaše nápady v prvním kole. Zpracovali jsme je a nyní prosíme o Váš názor 

na jejich souhrn. Začneme výsledky SWOT analýzy a na závěr shrneme Vaše volné vyjádření. 

Jméno a příjmení: 

____________________________ 

Silné stránky integrovaného pojetí science 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících silné stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 

 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Zatraktivňuje výuku pro žáky i učitele. o o o o o 

Má potenciál více aktivizovat žáky. o o o o o 

Má potenciál více motivovat žáky. o o o o o 

Nabízí propojení poznatků napříč obory (učivem) 

vede ke komplexnímu pohledu na problematiku, 

zabraňuje duplicitě témat. 

o o o o o 

Umožňuje širší propojení s praxí, tímto pojetím 

je výuka bližší reálné vědecké činnosti. 

o o o o o 

Nabízí příležitost zahrnovat do výuky více 

aktuálních či pro žáky blízkých témat. 

o o o o o 

Cílí na rozvoj vyšších myšlenkových operací 

(Bloom) i kritického myšlení. 

o o o o o 

Rozvíjí týmovou spolupráci v kolektivu učitelů. o o o o o 

Posiluje možnosti realizovat badatelsky 

orientovanou nebo projektovou výuku. 

o o o o o 

      

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 



Slabé stránky integrovaného pojetí Science 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících slabé stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 

 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Nedostatečná připravenost učitelů na výuku 

všech zaintegrovaných oborů (učitelé jsou 

odborníky na dva obory). 

o o o o o 

Neochota vedení škol a samotných učitelů ke 

změně. 

o o o o o 

Nedostatek podpůrných materiálů (učebnice, 

příručky). 

o o o o o 

Časová náročnost na přípravu hodin, tematických 

plánů (revoluce členění tradičních struktur, 

nároky na zpracování tematického plánu). 

o o o o o 

Náročnost zařazení do chodu školy (rozvrhy 

spolupracujících učitelů, jiné délky vyučovacích 

jednotek, požadavky na učebny). 

o o o o o 

 

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 

  



Příležitosti integrovaného pojetí 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících slabé stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 

 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Předložení komplexního, reálnějšího, pohledu na 

svět. 

o o o o o 

Podnícení týmové spolupráce mezi žáky, učiteli i 

mezi žáky a učiteli navzájem. 

o o o o o 

Větší možnost rozvoje kompetencí k učení a 

řešení problémů (příležitost pro uplatnění na trhu 

práce). 

o o o o o 

Posílení zájmu žáka o jednotlivé předměty a 

sebevzdělávání. 

o o o o o 

Modernizace vzdělávání (zvýšení efektivity 

vzdělávání, odklon od tradičního pojetí). 

o o o o o 

Možnost inspirovat se nejen v zahraničí, ale také 

v některých českých školách, kde již tento systém 

funguje. 

o o o o o 

 

 

(1) Pokud Vás napadá, nebo v přehledu chybí nějaká silná stránka, prosím, doplňte ji. (2) 

Zároveň, prosím, pokud nesouhlasíte s přítomností některého z argumentů, nebo byste jej 

přeformulovali, uveďte jej. (3) Pokud některý z argumentů vnímáte spíše jako podklad pro 

některou z dalších částí SWOT analýzy, prosím, naznačte které. 

_________________________________________________________________________ 

Hrozby integrovaného pojetí 

Prosím, ohodnoťte důležitost/závažnost argumentů podporujících slabé stránky zavedení 

integrovaného pojetí Science do výuky. 

 1 (zcela 

irelevantní) 

2 3 4 5 (vysoce 

relevantní) 

Nepochopení ze strany rodičů a veřejnosti 

(kritika konzervativně smýšlejících). 

o o o o o 



Omítání ze stran učitelů při plošném zavedení. o o o o o 

Finanční náklady (pomůcky pro 

experimentování, laboratorní sady apod.). 

o o o o o 

Nedostatečná podpora od MŠMT. o o o o o 

Rigidita vzdělávacího systému.      

Zatížení byrokracií při zařazování předmětu do 

dokumentů školy (ŠVP, tematické plány). 

o o o o o 

 

Vysvětlete prosím, co si představujete pod bodem "nedostatečná podpora MŠMT". 

_________________________________________________________________________ 

Vysvětlete prosím, jakým způsobem vnímáte rigiditu vzdělávacího systému. 

_________________________________________________________________________ 

Pokud si přejete ještě něco dodat k tomuto šetření, zde máte prostor. 

_________________________________________________________________________ 

  



 

Příloha 4 – Odpovědi vztahující se k ideálnímu pojetí integrované výuky 

Výstupy z názorů v prvním kole 

Tabulka 1 Výstupy z odpovědí 

Výstup Klíčová slova Četnost 

Projektová výuka Projektová výuka, projekt 5 

Badatelsky orientovaná výuka Bádání, BOV, badatelská výuka, 

badatelství, motivační experimenty bez 

předem známého výsledku, badatelské 

úlohy 

6 

Řešení problémů/problémová 

výuka 

Problémová výuka, řešení 

přírodovědného problému, problémové 

metody, problémové úlohy 

4 

Kritické myšlení Kritické myšlení 2 

Skupinová výuka žáků Týmové záležitosti 1 

Bloková výuka Co nejdelší bloky, vyučovat blokově 2 

Tandemová výuka Tandemová výuka, tandem,  3 

Učitelský tým Výuka dvou a více učitelů, kreativní 

přírodovědecký tým učitelů, nevhodná 

výuka jedním učitelem, práce v týmu 

4 

Vybraná témata Překryvová témata, to nejlepší 

z předmětů, základní penzum, citlivě 

zvolená témata, vytipovat vhodná témata 

5 

Manuální činnosti Řemeslnost, pilovat dovednosti 2 

Zapojení technologií a přístrojů Technologie, počítače, digitální 

technika, práce s přístroji 

3 

Jazykové propojení Vysoká míra angličtiny, komunikace 

pouze v angličtině, CLIL, anglicky 

psané zdroje 

3 



Terénní exkurze Terénní exkurze 1 

(Sebe)vzdělávání mezi učiteli Navzájem učit učitele,  1 

Podpora ve formě učebnic Učebnice,  1 

Metodická podpora pro učitele Metodická příručka, inspirující učebnice 2 

Zvýšení časové dotace Velká časová dotace 1 

Laboratorní práce Laborky, laboratorní práce 2 

Elementární základy přírodních 

věd ve všech předmětech 

Elementární základy do všech předmětů 1 

Zahrnutí aktualit Téma definované aktualito 1 

Zapojení odborníků Odborník, odborník z praxe 2 

Závěrečný evaluační test Závěrečný evaluační test 1 

Redukce učiva Redukce učiva, omezit pojmologický 

obsah,  

2 

Práce se zdroji Žáci pracují se zdroji, práce se zdroji 2 

 

Jednotlivé odpovědi prvního kola 

předmět s velkou časovou dotací, kde jsou pravidelně v každém ročníku rozvrhované laborky 

předmět, kde není cílem zprostředkovat žákům veškeré přírodovědné poznání za posledních 

2000 let, ale nechat zažít velké přírodovědné objevy, zákonitosti a myšlenky 

předmět, kde se nadšení dětí z bádání a objevování nezabije převody jednotek, drilování typů 

okrajů listů a vzorců 21 aminokyselin 

předmět, kde se témata vezmou ze všech úhlů (třeba fotosyntéza!!!), neříká se, jo, tak to 

počkejte, až budete ve fyzice dělat elektřinu, pak vám tu bude jasnější. (Učitel 1) 

Obecně je to předmět, který zahrne všechny oblasti, které jen jdou – např. člověk a jeho svět, 

člověk a příroda (čím víc, tím líp) a v science je to tedy především biologie-chemie-fyzika, 

nehledě na to, že by mohla navazovat (vědomě) i na matematiku či geografii. 

Rozhodně by to měly být co nejdelší bloky, úplně nejlépe třeba celý jeden den v týdnu, ale nešel 

bych v rozvrhu pod tři hodiny. 



A teď metody, krom těch tradičních by právě tady mohlo být těžiště badatelství nebo i využívání 

kritického myšlení (při výzkumu je to důležité – neustále pochybovat). Výborné pro 

problémové metody, práci s chybou, týmové záležitosti (vím, skáču mezi formami a metodami, 

ale píšu, jak mě to napadá). Dobré je tu pilovat dovednosti (technika při měření, práce 

s optickými přístroji, výroba jednoduchých pomůcek – např sklonoměr…), propojovat. 

Šel bych více do praxe, pořád si uvědomuji, že na vědu se z dětí dá třeba těch 10%, když jsem 

na gymplu, pak na výšku míří všichni (ale ne nutně na přírodovědné obory). Pracoval bych 

s občanskou vědou a propojoval vysoké a základní školy, je to trend i ve světě. (Učitel 2) 

Upřímně, konkrétní představu nemám, sama nyní ve výuce propojuji chemii a biologii, občas 

přidám i jiné předměty – zeměpis, historii nebo zsv například.   

Ale jak by měla vypadat výuka například na čtyřletém gymnáziu po celou dobu studia s nynější 

podobou maturity a s nynějšími požadavky na PZ na VŠ opravdu nevím. (Učitel 3) 

Předně chci říci, že jsem ráda, že se tímto tématem začal někdo zabývat. Já učím na ZŠ fyziku 

a chemii a po celou svou učitelskou kariéru se snažím o propojení mezipředmětových vztahů. 

U některých kapitol to jde lépe, někde hůře. Například již léta učím společně část elektrického 

pole. Vysvětluji v hodině chemie princip elektrických článků v době, kdy ve fyzice probírám 

elektrické obvody. Tematický plán mám nastaven tak, že když probírám kapaliny a plyny ve 

fyzice v 8. ročníku, a současně řešíme v chemii kapitolu voda a vzduch. 

Moje zkušenosti ale jsou, že ne všude to jde učit tímto způsobem, a nikdy jsem nevyzkoušela 

učit delší dobu projektově.  

Do výuky pravidelně zařazuji tříhodinové fyzikálně – chemické laboratorní práce, ve kterých 

musí žáci využít znalosti z obou předmětů, popř. i z biologie nebo zeměpisu.  Na škole máme 

čtyřdenní projektové dny 1x ročně, tam je možné pracovat integrovaně, ale jen po omezeně 

krátkou dobu a se žáky různých tříd.  

Do výuky jsem vytvořila v rámci čtenářské gramotnosti spoustu listů a článků kde se žáci 

mohou dozvědět něco z biologie, techniky a zároveň jsem tam zakomponovala různá čísla, 

statistiky apod. Aby žáci mohli odpovědět na otázky pod článkem, museli se v článku 

orientovat, zjistit si vše potřebné k výpočtům a jako bonus se ještě dozvěděli něco např. o 

medvědech z biologie. 

To vše mi ale připadá takové chaotické a nesystematické. Samozřejmě to výuku osvěží, žáci 

získají praktické dovednosti, ale stále si nejsem jistá, kolik jim to přinese. 



Stále nejsem úplně přesvědčena, jestli výuka Science by byla pro žáky vhodnější způsob než 

klasické rozdělení na jednotlivé předměty. Každopádně bych velmi ráda viděla, jak to učí někde 

v zahraničí a ráda bych tuto výuku také někdy zkusila. Již jsem se o tom několikrát bavila s prof. 

Martinem Bílkem, který říkal, že se u nás Science na žádné škole neučí. 

Moje představa jak učit Science by vycházela možná tak, že by každou kapitolu předcházel 

společný projekt např. Vzduch. A z něj by potom žáci odcházeli na jednotlivé předměty, kde 

by si pod vedením odborníků vysvětlovali konkrétní problematiku. Když říkám odborníků, 

myslím např. aprobovaného biologa, který by vysvětlil dýchání, na které já si jakožto fyzikář 

tak úplně netroufám. Myslím, že není vhodné, aby Science učil jeden učitel. 

Ale co kapitolky, které se do projektového vyučování nevejdou, a neobejdeme se bez nich?  

A co když učivo např. v biologii bude k danému tématu kratší než např. z chemie?  

Je to spousta otázek na které si nedokážu odpovědět a mám pochybnosti. (Učitel 4) 

V začátku kurzu samotného se prování motivační experimenty bez předem známého výsledku 

pro studenty – fyzikální, chemické i biologické. Předeším pak ty, jejichž vyústění je neintuitivní 

(např. setrvačnost, některé nečekané změny barvy) Na jejich pozorování se ustanoví vědecká 

metoda (cyklus hypotéza – sběr dat – evaluace) a zároveň se pomocí „wow efektu“ vybuduje 

motivace nebo alespoň zájem. 

V další fázi se vybuduje (převážně výkladově) teoretický základ – částicová strutura látky, 

buněčná struktura živé hmoty, kombinování vzorců. Zde se také zavede práce s metrologickým 

systémem [veličina – jednotka]. Tyto představy tvoří poté základ, na kterém se dále staví. 

Zbytek kurzu probíhá pomocí citlivě zvolených (a často aktuálních) kombinovaných otázek a 

témat, která zahrnují aspekty všech „tradičních předmětů“ zahrnutých ve Science. Zde se 

pracuje různorodě, ideálně s častým využitím laboratorní práce pro získávání dat – využívá se 

vybudovaná teorie vědecké metody i základní teorie jednotlivých oborů. 

Např. téma Barva a barevnost může zahrnovat biologii senzorické soustavy, fyziku světla a 

jeho vlnové délky i chemii elektronových přeskoků, chromoforů a pigmentů používaných ve 

výtvarném umění. Téma umožňuje navázat fotosyntézou a energetikou živých systémů. 

Podobně se dá pracovat na delším tématu a projektu definovaným aktualitou: Jak zastavit 

koronavirus SARS-CoV-2 umožňuje sledování aplikace vědecké metody v přímém přenosu, 

zahrnuje biologii virů, fyziku aerosolů, imunologii, biochemii proteinů a mnohá další témata. 

(Učitel 5) 



Aby mohl probíhat integrovaný přírodovědný předmět, je potřeba v každém dílčím předmětu 

(biologie, chemie, fyzika, matematika…) najít zapáleného komunikativního učitele, který bude 

schopen pracovat v kreativním přírodovědeckém týmu. Je potřeba se vzájemně domluvit na 

CÍLECH A PRIORITÁCH! Udělat si brainstorming a vybrat nějaký základní modul. V prvé 

řadě by se měli integrovat (navzájem učit) učitelé – za každý předmět byl měl lídr svého 

předmětu být alespoň jednou moderátor schůzky, kde by nastínil a vysvětlil potenciál svého 

předmětu pro ostatní. Ostatní by pak vždy dali vlastní zpětnou vazbu. 

Má ideální představa je „vyzobat“ z každého předmětu to nejlepší pro cílový integrovaný 

předmět. Zároveň by měla neustále probíhat v čase 1-2 měsíce komunikace-diskuse mezi lídry. 

A jednou za půl roku udělat setkání všech učitelů i s aktuálními žáky v integrovaném předmětu. 

Zásadní, pro tento předmět jsou taky učebnice – de facto by si je mohli lídři psát na míru )přes 

digitální učebny a cloud). Na začátku, kdy ještě žádné typizované učebnice nejsou, bych dal 

podmínku všem nakladatelům dnešních učebnic, aby byly on-line: vyřešilo by to zásadní 

problém školáků – těžké batohy. Dále v on-line učebnicích by mohla být okamžitá zpětná vazba 

(dynamicky by se tvořila učebnice nová). Jednu učebnici by si tak mohl vytvářet učitel, a úplně 

jinou jeho žák! Skrze vytváření učebnic by byla zásadní odborná komunikace všech lídrů 

dílčích předmětů. 

Na konci bloku by měli žáci výstup: vytvořili by si týmy, které by třeba poslední 2 hodiny 

předmětu (5 týmů, každý by měl na svou výuku 15 minut) připravily vyučování na dané  téma 

tak, jak by si představovali samotní studenti, že by měla ideální hodina vypadat. 

Kdybych měl já osobně supervizi TOPU u mého integrovaného předmětu, vytvořil bych kufřík 

chemikálií forenzního detektiva – příběh vraždy, kdy by tým studentů na základě  znalostí a 

dovedností z chemie, biologie a fyziky pátral v určitém prostoru po tom, kdo je vrah – žáci by 

to určovali na základě faktických informací! Kromě mobilní chemické laboratoře (plus 

stacionární laborky ve škole jako vědecké základny) bych využil digitální techniku, která by se 

nabízela: nooteboky, vysílačky, drony, digitální „lego“ systémy ala Vernier (pH metry, 

konduktometry, zvukoměry), gps moduly, zvukoměry, videokamery, fotoaparáty… Kromě 

tradičních analytických metod bych tam přimíchal orientaci v prostoru, omezenou komunikaci 

(pouze přes vysílačku, komunikaci pouze v angličtině nebo pouze skrz foto či videosoubory, 

nebo v kombinaci…). Každý student v týmu by měl nějaký specifický úkol, na kterém by se na 

začátku hry domluvil celý tým.    

Říká se, že dobrý trenér je tak dobrý, jakou má nastavenou komunikaci s rodiči. 



On-line nástroje umožňují, aby se rodiče aktivně zúčastnili předmětu (rodič – biochemik, lékař, 

pivovarský sládek, jaderný fyzik, biolog…) 

Zjednodušeně – celý systém by byl založen na řešení nějakého přírodovědného problému, kdy 

řešení by spočívalo v komunikaci. Ať už komunikace učitel-žák, žák-žák, tak učitel učitel. A 

v neposlední řadě učitel-žák-rodič – učitel. (Učitel 6) 

Předně si myslím, že tento předmět by byl realizovatelný na základní škole (ne střední školy a 

víceletá gymnázia). Tak aby žáci, kteří nemají ambice pokračovat v přírodovědném vzdělávání 

dostali základní představu o světě kolem sebe s odpovídající terminologií a praktickými 

důkazy.  

Celkově jsem se hlubší analýzou nezabýval, ale jako zajímavý se mi jeví koncept badatelské 

výuky z komplexního hlediska. To znamená maximum poznatků odvozovat z pokusů, které 

provádí žáci ať už doma či ve škole. Troufám si říct, že by měla být povinnost v každé hodině 

provést pokus (či pracovat s doma získanými daty). Následně z něj vyvodit závěr a zasadit ho 

do širšího rámce přírodovědy. Pokusem rozumím samostatnou činnost žáků, tedy i vytvoření a 

obhájení vlastní teorie z dodaných dat. 

Jako inspirující by, podle mého, mohly být učebnice, které svého času přeložilo Nakladatelství 

Fraus z německého originálu. Či pro nižší stupeň kniha „Bádáme každý den“ nebo fyziky p. 

Macháčka (metodicky). 

Po zkušenostech se školními vzdělávacími programy bych doporučoval přesné vymezení 

znalostí, dovedností a pojmů, které musí absolvent kurzu (ZŠ) znát a umět. V návaznosti na to 

by bylo, podle mého, důležité, aby byl k dispozici závěrečný evaluační test, který by učitelům, 

školám a žákům řekl jak byly úspěšní v realizaci celého programu.  

Současně bych výrazně redukoval množství učiva, které musí žáci zvládnout. Např. z mého 

oboru je, myslím, zbytečné, aby žáci pro činnost diody či tranzistoru znali princip PN přechodu. 

V současné době si mohou zájemci o rozšíření vše najít na internetu. Penzum znalostí by, ale 

neměli určovat učitelé daných oborů (nemají základní vzdělání), ale měly by se zjistit šetřením 

u dospělé populace. Zejména rodičů a zaměstnavatelů. (Učitel 7) 

Po řekněme výchovné stránce považuju integrovanou výuku jako ideální nástroj pro rozvoj 

„vědeckého myšlení“ u žáků – v současné kvantitě a dostupnosti informací je třeba zaměřit se 

vzděláváním na „proces“ ne na obsah – ten by měl být pouze nástrojem osvojení procesu. Tomu 

by tedy měl být ten obsah přizpůsoben – výuka předmětů izolovaně z podstaty brzdí možnost 

žáků řešit i úzká témata přírodních věd z více možných pohledů – není světlo, jako světlo a při 

https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ii-stupen-integrovana-vychova/ck2sivick2s.html
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/produkt/badame-kazdy-den-a/
https://www.booktook.cz/c/ucebnice/ucebnice-2-stupen-zs/fyzika/martin-machacek/


tom JE to furt to samé světlo například. Za mě by měl být mnohem více kladen důraz na 

osvojování základních „myšlenek“ vědy – např. částicové složení hmoty, vědecká práce a sběr 

dat, práce s daty a jejich interpretace, relevance vědecké práce... Kvanta informací k „drcení“ 

jen vzrůstají a je nutné se s nimi spíše učit pracovat – vzdělávací obsah by měl být už sám o 

sobě interpretován jako nástroj k přemýšlení – ne jako fakta k naučení. „Science“ tohle za mě 

má plný potenciál podpořit – jedno téma, pojaté z hlediska B, CH, F, kde se data jednoho opírají 

o data druhého předmětu přesně ukazuje na „open minded“ přemýšlení o věcech kolem nás – 

když se vrátím například k tomu světlu: fotosyntéza, elektromagnetické vlnění, barvy, rostliny 

na Zemi, ... - zde je nesmírně široké obsahové spektrum, které umožňuje ale pochopení vlastně 

jednoho velkého konceptu. 

Tedy malé shrnutí – omezit „pojmologický obsah“ a začít ho používat jako nástroj a ne jako cíl 

– učit obsah formou „velkých myšlenek“ (ne podkapitoly různě rozfrcané v rámci tří předmětů) 

– pojímat vědu jako jednotnou – popisující svět kolem nás pomocí několika nástrojů, kterým 

říkáme fyzika, chemie, biologie (popř. zeměpis a matematika) kde každé doplňuje nutnou část 

pro pochopení celku. 

Myslím že super způsob realizace je tandemová výuka, ale i jeden učitel, ochotný se rozvíjet a 

učit to zvládne. Jen bych ráda řekla, že současné RVP toto umožňuje – jeho benevolence je 

vlastně nesmírná – chybí tu jen vůle ke změně ze stran učitelů - škol. Škoda (zatím). (Učitel 8) 

Science by měl být předmět, který představuje koncepty, na nichž je založen náš svět. Měl by 

akcentovat mezipředmětové vazby, vést žáky k tomu, aby kriticky mysleli, aby dokázali 

samostatně pracovat se zdroji informací a jejich relevancí. V ideálním případě by vzdělávací 

obsah předmětu pokrýval několik základních principů, jejichž kodifikace by měla proběhnout 

formou metodického textu pro učitele - učebnici zde spatřuji jako zbytečnou, žáci by si měli 

být schopni sami vyhledávat informace z dostupných zdrojů. 

Vidím zde velký prostor pro projektovou výuku, problémové či badatelské úlohy a další 

bohužel neobvyklé akviziční metody. Při práci se zdroji lze s výhodou využít metody CLIL a 

zpracovávat i anglicky psané zdroje, kterých je pro integrované hodiny násobně více než zdrojů 

českých. 

Učitel by měl figurovat v roli průvodce tímto světem, měl by dětem ukazovat taje jednotlivých 

přírodních zákonitostí a jejich příčiny. Ve vhodných chvílích by mohl do výuky přizvat 

relevantního odborníka z praxe. (Učitel 9) 



Promyšlené to úplně nemám, potřebovala bych o tom diskutovat. Ale asi by se mi líbilo 

vytipovat témata, která jsou pro integraci vhodná (napadají mě třeba sopky, nebo dýchání), 

samozřejmě nějak ohlídat, aby se naplnilo RVP, a pak je připravit ideálně v nějakém tandemu. 

Byť si myslím, že bych v ledasčem zvládla integrovat sama, neb už jsem učila jak přírodopis, 

tak chemii, tak teď i fyziku, ale minimálně připravit to by se mi asi dělalo v týmu. Zřejmě by 

se musely střídat nějaké projekty s něčím a lá centra aktivit, aby to vše do sebe zapadlo, i to by 

se lépe organizovalo ve dvou… Otázkou také je, zda to nedělat víc blokově, nebo aspoň na úkor 

třeba zmenšené týdenní dotace zařadit každý rok dvou, třídenní terénní exkurzi (tam je zas 

otázka, jak s financemi u sociálně slabších dětí, ale o přínosu takové akce nemám vůbec 

pochyby). (Učitel 10) 

Nesdruzovala bych. Na ZS bych urvite ponechala jednotlive vedy oddelene. Nejprve by 

jednotlivi vyucujici naucili zaklady kazde vedy, aby se pozdeji dalo lepe propojovat a 

nabalovat. (Učitel 11) 

STEAM badatelská a činnostní, empirická, haptická, problémová a projektová výuka 

ultraosvíceného učitele s aprobací F, Ch, Bio, M (nebo tandemu dvou či více učitelů) nad 

společnými překryvovými tématy, která jsou konkrétní a co nejméně akademická (např. 

„Louže“, „Ptáci“, „Svíčka“...) 

Minimum „Ný, natý…“, maximum „Proč šumí krtek, když jej nasypeme do odpadu 

umyvadla…“ (Ch - reakce, F - spojené nádoby, environmentalistika, technická výchova…). 

V prvních letech výuky (á la „Prvouka“ a dále - cca do 6 třídy) co nejméně technologií a co 

nejvyšší zapojování lidských smyslů, náznaky řemeslnosti a rukodělnosti. Od 7. ročníku naopak 

technologie v co nejvyšší míře (počítače, senzory, data, 3D tisk, náznaky automatizace a 

Industry 4.0.). 

Nutná „ročníková“ součinnost s matematikou (zejm. pro „fyzikální“ části). 

Klidně vysoká míra angličtiny. (Spolupráce s jazykáři.) 

Co nejvyšší míra „rukodělného“ (včetně 3D tisku) vytváření vlastních pomůcek a přípravků. 

(Učitel 12) 

Jsem proti jednomu předmětu. 

Důvod: šíře takového předmětu by byla příliš velké sousto – viz rozpad filozofie do vědních 

oborů. Nakonec by se věnoval jen omezenému množství témat. 

Moje vize: 



Včleňovat ELEMENTÁRNÍ ZÁKLADY přírodovědných oborů do výuky nezávisle na 

předmětu. To předpokládá zvládat ELEMENTÁRNÍ ZÁKLADY i ostatních disciplín, nejen 

své aprobace.  

Co jsou elementární základy? 

Začal bych zjištěním, co vkládají biologové do své výuky z CH a FY a co nevkládají, ale ve 

výuce svého předmětu by to přivítali. Z takového šetření by se mohlo vybrat základní penzum, 

které by se dále zpracovalo např. formou webinářů, materiálů, workshopů, změnách na PeF 

…. (Učitel 13) 

Jednotlivé odpovědi druhého kola 

Souhlas, zařadil bych opatrně i možnost redukce nesmyslného obsahu (typy okrajů listů, apod.). 

(Učitel 1) 

to bych nechal na delší diskuzi... (Učitel 2) 

Budoucnost Science vidím především na ZŠ. V případě plnohodnotného předmětu na 

gymnáziích jsem skeptičtější. (Učitel 3) 

Souhlasím. Myslím, že je třeba začít na vysokých školách přípravou budoucích učitelů na tento 

způsob výuky. A domnívám se, že je to běh na spoustu let než by se to začalo uskutečňovat a 

hlavně než by byly vidět výsledky. (Učitel 4) 

"Přirozeně zapojuje přirozené využívání cizích jazyků" - to je tolikrát přirozené a cizí, až to 

není česky Text předpokládá, že Science bude zahrnovat komplexnější úlohy. To je sice 

žádoucí, ale také se to snadno nemusí stát. Časově náročnější aktivity včetně mimoškolních 

jsou zásadní výhodou, vyžadují ale reorganizaci standardního rozvrhu. (Učitel 5) 

Už délka a odbornost textu zásadně eliminuje tento text jako silný PR. Dejte to přečíst nějakému 

youtuberovi - např KOVYMU, ať to spolu s námi přeloží, ať je to srozumitelné všem!!! Já bych 

vybral tři body: 1. Motivace (zvídavost a vášeň) 2. Komunikace 3. Týmová spolupráce. (Učitel 

6) 

Nemyslím si, že by zavedení aktivizačních metod bylo závislé na integrované výuce. (Učitel 7) 

"Integrovaná výuková témata umožňují žákům rozvíjet kompetence, pochopit a osvojit si 

všechny potřebné znalosti k vyřešení zadaných úkolů/problémů." - specifikovala bych 

kompetence, dále myslím že to už není o "osvojení" ale o umožnění "aplikace" na nových 

modelech. " Komplexnější úlohy též vybízejí k užívání nových technologií a přístrojů k měření, 



ale i vyhledávání informací v informačních zdrojích (českých i mezinárodních), což přirozeně 

zapojuje přirozené využívání cizích jazyků." - jo, clil je určitě na místě zmínit, akorát bych to 

oddělila od odlišného používání technologií - jsou to myslím dvě věci - jedna "dobrá analýza 

zdrojů" - tam clil a druhá - širší a správná interpretace naměřených dat "Realizace integrované 

výuky přírodovědných předmětů podporuje vytvoření učitelského týmu, který o provedení bude 

diskutovat a podílet se na něm. Každý účastník přispěje svou odborností i pohledem na dané 

téma." - to ano, pokud se sejde dobrý tým, vytvoří "top" - každý umí dát něco (ale není to pro 

mě zásadní argument proč zavádět integrovanou výuku - tohle by se podle mě mělo dít i když 

se učí "neintegrovaně") Pod zbytek bych se podepsala :) (Učitel 8) 

Není problém zařazovat novinky do klasického pojetí výuky (věta "Komplexnější úlohy též 

vybízejí k užívání nových technologií a přístrojů k měření, ale i vyhledávání informací v 

informačních zdrojích (českých i mezinárodních), což přirozeně zapojuje přirozené využívání 

cizích jazyků.") Problém je v tom, že konzervativní část pedagogů nebude ochotná novinky 

jako takové přijmout. Zde je to podle mě v náznacích falešná dichotomie (tradičně 

strukturovaná výuka není nutně zpátečnická v měření). (Učitel 9) 

Mně se to líbí. Možná, jestli to má být nějaké základní shrnutí, tak zmínit, že to jinde ve světe 

funguje? (Učitel 10) 

Se science nedouhlasim, vidim v nem vice zaporu nez kladu. Jako valna vetsina ucitelek zs 

nemame zadnou staz s zahranicni zs. Vetsina ucitelu zakladnich skol nikdy nebyla na zahranicni 

stazi na skolach, kde funguje science a integrace vsech deti s nejruznejsimi problemy uceni, 

chovani. Tady bojujeme s inkluzi zaku a ted to mame jeste skloubit s vedou, kdyz deti nemaji 

elementarni znalosti a zaklady jednotlivych ved. Osobne se sdruzovanim nesouhlasim.Dobry 

ucitel umi propojovat predmety a dela to vzdy, kdyz vidi, ze zaci chapou jednotlive elementarni 

poznatky. Obavam se, ze na zakladnich skolach nepolozime dobre zakladni znalosti a na 

strednich nebudou met kolegove absolutne na cem stavet. Uz leta s tom maji problem a vznikem 

teto vedy se to vse umocni. Pro nektere moje zaky bylo zakladni vzdelani poslednim vzdelanim, 

ktere se jim dostalo. Pak uz jen odchazeli z 1. rocniku na materskou dovolenou, na Urad prace 

a do chranenych dilen. (Učitel 11) 

Hezky vyjádřeno. (Učitel 12) 

Otázkou je, zda bude integrovaný blok učit jeden učitel, nebo jich bude víc. (Budou se střídat?) 

Střídaní vyučujících může vést k návratu do starých kolejí - každý si učí to svoje a kolegovi jen 

sdělí, jaké téma bylo z jeho oboru probráno. Proto, zejména na ZŠ, bych viděl perspektivnější 



cestu k polyoborovému učiteli přírodovědných předmětů. Pro časově náročnější aktivity platí, 

že je zapotřebí snížit množství probíraného učiva. Příčinou je samozřejmě procvičování a 

získávání celé řady dovedností. Tzn. množství dovedností se zvýší, ale na úkor výčtu informací. 

(To je, mimochodem, v souladu s přepokládaným trendem vývoje RVP. ) Výsledkem bude 

problém zejména na gymnáziích, kde je stále tlak od VŠ (přijímací zkoušky) na obrovské 

množství faktografických znalostí. (Učitel 13) 

Nemám, co bych dodal. (Učitel 14) 

Nejsem si jistý, zda science poskytuje větší prostor pro zařazení aktivizačních metod než u 

"klasických" předmětů. Ten prostor si tvoříme my jako učitelé, ne předmět. Z mého pohledu je 

ale výhodou, že tyto aktivizační metody výuky mohou být kvalitnější svojí komplexností. 

Pokud jde o prostor časový (delší bloky), pak ano, ale to lze do určité míry i teď (prostor tvoříme 

my, ne předmět). "....což přirozeně zapojuje přirozené využívání cizích jazyků." -> škrtl bych 

jedno přirozené. (Učitel 15) 

  



 

Příloha 5 – Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby integrované výuky 

 

První kolo 
Tabulka 2 Silné stránky 

Zatraktivňuje výuku pro žáky i učitele. Motivuje žáky. Aktivizuje žáky. 

• Ještě vyšší míra aktivizace žáků. (Pohříchu spíše jen těch, co jsou již i 

tak motivováni jinak nebo je toto téma baví...) 

• Motivace – je potřeba neubíjet základní dětskou vlastnost – zvídavost! 

Motivace – každý je v něčem lepší, než ten druhý, každý se chce 

prosadit! Práce s motivací jedince i skupiny 

• Motivace žáků 

• Zajímavější výuka pro žáky i tvůrčí učitele 

• Akviziční formy výuky 

• zapojení a samostatná práce žáků 

6 

Rozvoji spolupráci žáků 

• Komunikace. Schopnost domluvit se. Formulovat můj dílčí i celkový 

cíl. Práce v týmu je vlastně přirozeně podněcuje k sebevzdělávání! 

Učitelé nesnadno učí komunikací, nejdřív mezi sebou, pak i s žáky. 

Vysoká úroveň komunikace na všech úrovních. Týmová práce. 

Pochopení, že tým je tak silný, jak je jeho nejslabší článek řetězu. 

• ukázka spolupráce v případě tandemové výuky – pozitivní naladění na 

spolupráci v žákovském kolektivu 

2 

Rozvíjí týmovou spolupráci v kolektivu učitelů 

• mezipředmětová spolupráce v pracovním kolektivu a s ním spojené 

utužování vztahů na pracovišti  

• spolupráce učitelů 

2 

Snadná legislativní možnost realizace (RVP již nyní umožňuje tento způsob 

výuky). 

• Legislativní svoboda při implementaci takového předmětu do ŠVP 

školy.  

• Dostupné i se současným nastavením vzdělávání v ČR (současným 

RVP) 

2 

Nabízí propojení poznatků napříč obory (učivem) vede ke komplexnímu 

pohledu na problematiku, zabraňuje duplicitě témat. 

• Žáci se naučí komplexnějšímu pohledu na problematiku. Uvědomí si 

propojení předmětů. Lépe pochopí význam někdy zdánlivě nudných 

informací, které sami o sobě bez zapojení do kontextu vypadají 

zbytečně. 

• Propojené učivo více naučí. Nestane se, že se to učí víckrát jen v jiném 

předmětu (atom..) 

• Takto postavený systém výuky Science klade důraz na vědeckou 

metodu a práci s daty, čímž napomáhá širšímu pochopení nových témat, 

o kterých v době studia ještě není ani známo, že je možné je studovat a 

je tak (částečně) odolný proti zastarání vyvrácením platných teorií. Díky 

práci ve větších blocích je kladen důraz více na propojování poznatků 

jednotlivých oborů než na jejich reprodukci a brání tak rozvoji 

„fachidiotismu“ nebo falešné představy o vzájemném neovlivňování 

7 



těchto oborů (což je o to problematičtější, že v současnosti jsou vysoce 

perspektivní především hraniční a multidisciplinární obory – biochemie, 

biofyzika, materiálová věda, nanotechnologie, fyzikální chemie). 

• žáci budou mít trvalejší znalosti 

• propojení konceptů napříč obory 

• nahlížení témat z více stran 

• Jasné vysvetleni  pravidel a principu  jednotlivych ved. Procviceni, 

upevneni. 

Má oporu ve vzdělávacích systémech v zahraničí. 

• V různých formách již aplikované v zahraničí – ideální odrazový můstek 

• Opora v „C. a K.“ tradici. (Tato myšlenka není nová, je tu již 150 let. 

Teoreticky.)  

2 

Cílí na rozvoj vyšších myšlenkových operací (Bloom) i kritického myšlení. 

• Dobře nastavené kritické myšlení a zpětná vazba. Schopnost formulovat 

otázku. Využívat metodu: KDYŽ NEVÍM, TAK SE ZEPTÁM. 

Schopnost klást správné otázky. Schopnost rychle a přesně pracovat 

s informacemi. 

• Vyšší nároky na přemýšlení žáků – alias z převahy dolní poloviny 

Blooma na tu převahu té vrchní 

• rozvíjení vyšších pater Bloomovy taxonomie 

3 

Nabízí příležitost zahrnovat do výuky více aktuálních či pro žáky blízkých 

témat. 

• Integrujeme si to, co zrovna potřebujeme, co se děje ve světě… 

• možnost realizace projektové výuky, možnost vycházet z žákovských 

prožitků, zkušeností, znalostí 

• Takto strukturovaný systém výuky umožňuje zahrnovat témata podle 

aktuálního zájmu žáků a tím demokratizovat kurikulum.  

3 

Umožňuje širší propojení s praxí, tímto pojetím je výuka bližší reálné vědecké 

činnosti. 

• Setkáme se s praxí, procedurální a epistemické znalosti 

• propojení teorie s praxí napříč předměty 

• Zároveň vědecká metoda a práce s daty umožňuje přirozeně zahrnout 

výstupy průřezového tématu Mediální výchova 

• Propojení s vědou (občanská věda) 

4 

Mentální rozvoj žáka 

• Mentální stránka. Práce s vlastními emocemi, s vlastním štěstím, 

prožitkem úspěchem, ale hlavně dílčím neúspěchem, který mě formuje 

dál! Soft skills: prezentovat a obhájit si svůj názor. Mentální práce – 

umět pracovat s vlastním EGEM, které nesmí být výš, než je pozitivní 

zájem týmu. Formativní hodnocení, zpětná vazba…pořád, pořád, 

pořád!!! Zodpovědnost. Dodržování slova a termínů. Příprava!!! Žáci se 

leckdy učí, aniž by to sami věděli. Žák je partner a za jistých okolností 

může být pro pedagoga i jeho nejlepší učitel! Schopnost se přirozeně 

sebevzdělávat; Psychická odolnost; Mentální práce – problém jako 

výzva k řešení 

 

1 

Profesní růst učitele  1 



Posílení společenského konsensu ohledně vzdělávání 1 

 

Tabulka 3 Slabé stránky 

Neochota vedení škol a samotných učitelů ke změně. 

• Příliš novátorské pro naše současné rigidní a konzervativní školství, 

které vyhovuje učitelům pracujícím v systému nejmenšího odporu 

(„odučit“, „dopoledne mít pravdu a odpoledne volno“). (Ostatně školní 

systém tomu sám také spíše brání, když nutí učitele více „učitelovat“ – 

administrativa apod., nežli „učit“.) 

• nedostatek ochotných pedagogů přijmout novou podobu výuky, 

nedostatek podpory ze strany vedení školy nebo zřizovatele, neochota 

pedagogů rozšiřovat si znalosti mimo svůj konkrétní obor 

2 

Nedostatečná připravenost učitelů na výuku všech zaintegrovaných oborů 

(učitelé jsou odborníky na dva obory). 

• Lidský potenciál. Větší nároky na učitele. Učitelé musí přecházet od 

jednoduchých dogmat k odvozování, propojování a komplexnosti. 

K tomu jsou zapotřebí určité vlohy a dovednosti. Pokud tyto vlastnosti 

učitel nemá, pak nemůže učit komplexně ani podle příruček.  

• Náročné na učitele (musí zvládat tři předměty, PS: ale děti 12 

předmětů). Neučí se to na vysokých školách (zatím), odejde učitel a 

předmět se rozpadne 

• Nepřipravenost učitelů naší vzdělávací soustavy na výuku průřezem 

celých přírodních věd, učitelé mají vystudovánu jeden/dva předměty. 

Sice se důkladně vyučí v daném oboru, ale většinu načerpaných 

odborných vědomostí na ZŠ rozhodně neuplatní. Výuka Science by 

vyžadovala naprosto jinou přípravu učitelů. Méně odbornosti a větší 

průřez přírodními vědami, hledání více souvislostí. 

• nedostatek kvalifikovaných pedagogů 

• Vysoké nároky na (sebe)vzdělávání učitelů a obecně jejich kompetence 

• některé jevy mohou být chybně interpretovány díky neznalosti oboru 

 

6 

Nedostatek podpůrných materiálů (učebnice, příručky). 

• Náročnost na přípravu učebního plánu předmětu jako celku 

(neexistující nebo nerozšířené učebnice, metodiky, DVPP kurzy, 

dokonce ani vhodné kombinace aprobací), učitelé v tom budou „sami“, 

vše si budou muset vytvořit od nuly. 

• Nejsou na to učebnice (což je pro mě silná stránka, obecně slabá) 

• nedostatek učebnic, materiálů a zkušeností v českém jazyce 

• nedostatečná metodická podpora 

4 

Časová náročnost na přípravu hodin, tematických plánů (revoluce členění 

tradičních struktur, nároky na zpracování tematického plánu). 

9 



• Náročnost na přípravu jedné každé hodiny (příprava badatelny, 

pomůcek, úklid po hodině…) 

• Náročnost na přípravu a na usledování všech témat. Hrozí vynechání 

některých výstupů, je třeba s tímto rizikem tedy počítat od začátku. 

• časová náročnost příprav na tuto podobu výuky 

• Časová náročnost (naprosto nedostačujících 45 minut ve školním 

rozvrhu). 

• Problém pro rozvrháře (ideálně mít všechny předměty integr. pak by to 

šlo) 

• Obtížné sepisování takto strukturovaného předmětu do tematického 

plánu, který jakožto rigidní dokument má problém reagovat na ad hoc 

a aktualitou řízenou aplikaci jednotlivých témat. 

• Koordinace výuky ve školních rozvrzích 

• obtížnější organizace 

• nedostatek svobody během tvůrčího plánování výuky 

Odpor žáků upřednostňujících tradiční pojetí výuky 

• Nemusí to vyhovovat žákům, kteří očekávají jasnou strukturu, jasné 

předmětové hranice a nejlépe také zrcadlení probírané látky 

v kapitolách učebnic. (Prostě těm, kteří – které – se chtějí nabiflovat a 

za to dostat hezkou známku.) Nižší motivace žáků (vyšší prostor pro 

možnost „flákání se“ těch, kteří jsou bez zájmu a tento se nedaří 

vzbudit změnou metody). 

• V prostředí velmi pohodlné frontální výuky je pro žáka velmi obtížné 

„vyjet ze zavedených kolejí“ z role pasivního posluchače. Žák, který je 

neustále někým vedený – nesamostatný – pro takového žáka je velmi 

těžké se osamostatnit z vlastního rozhodnutí. Zde je potřeba vymyslet 

někdy individuální strategii motivace. Vyžadován relativně vysoký 

sebemotivační element a samostatnost 

2 

Riziko redukce obsahu a absence systematického členění (vybočení z 

klasických témat). 

• Absence systematického vzdělávání, ne vždy se bude moci postupovat 

od jednoduššího ke složitějšímu 

• může chybět určitá systematičnost znalostí, ale je otázka, do jaké míry 

je na základní škole potřeba 

• žáci nebudou mít tak velké penzum znalostí 

• nynější nastavení maturitní zkoušky 

 

4 

Nedostatečné prostředky na realizaci aktivit (problémy se začleňováním 

mimoškolních činností, kterých se někteří žáci z finančních důvodů nemohou 

zúčastnit). 

• u exkurzí problém s finančním zajištěním účasti sociálně slabších žáků 

1 

 

Tabulka 4 Příležitosti 

Podnícení spolupráce mezi žáky, učiteli i mezi žáky a učiteli navzájem 

• Žák pracuje s vlastní i týmovou strategií oproti konkurenci.  

4 



• podpora učitelského i žákovského kolektivu 

• Příležitost něčemu se naučit od kolegy z tandemu. 

• Společná debata nadšenců, výměna zkušeností 

Větší možnost rozvoje kompetencí k učení a řešení problémů (příležitost pro 

uplatnění na trhu práce 

• Žák má přiměřené sebevědomí a zpětnou vazbu a možnost nebát se 

uplatnit a jít do konkurence na trhu práce 

• Větší pružnost absolventů na pracovním trhu. 

2 

Posílení zájmu žáka o jednotlivé předměty a sebevzdělání 

• Vyučovat zajímavě nikoli jen pro žáky, ale i pro sebe. 

• Nevnímat svět jako izolované části, ale jako propojený systém. 

Dokázat holisticky uvažovat. Žáci mohou získat lepší vztah i 

k předmětům, které by je samostatně příliš nezaujaly. 

• Příležitost pomoci dětem lépe se orientovat v přetechnizovaném a 

převědečtělém světě. 

• Komplexnější pojetí přírodních věd rozvíjející primárně žáky a jejich 

přemýšlení 

• žáci si udrží chuť k vzdělávání a sebevzdělávání, aktivizace kreativity 

u učitelů, návrat k základům vzdělávání (vzdělávaný sám chce přijít 

věci na kloub)  

5 

Posílení zájmu žáků o aktuální a blízká témata 

• Flexibilní reakce na fatální systémové změny ala COVID19, Žák bude 

mít výhody – v okamžitém použití nových technologií 

• Žák sleduje politiku – informace dokáže filtrovat, pracovat s 

dezinformacemi a intuitivně vidět výzvy v politických změnách 

• vazba na region a jeho problémy a jejich reálné řešení 

 

3 

Modernizace vzdělávání 

• Příležitost pro školu profilovat se tak, jak je to dnes „trendy“ (STEAM 

škola 21. století…). 

• Změna myšlení ve školách 

• Redukce izolovaných znalostí postrádající kontextualizaci 

• Tvorba nového, kvalitního vzdělávacího materiálu (učebnice) 

4 

Přenesení zájmu o vzdělání zpět na žáka 

•  

2 

Větší prostor pro zapojení aktivizačních metod  

• Možnost projektově propojit různé vzdělávací oblasti. 

• exkurze mimo areál školy, výuka angličtiny metodou CLIL 

2 

Podpora vzdělávacích institucí (Eduin, Otevřeno) 1 

Setkání s odborníky z praxe 

• zapojení odborníků z praxe 

2 



• možnost zapojení většího počtu odborníku z praxe  

Podobným způsobem se Science již vyučuje v některých tzv. alternativních 

školách, při vhodné inspiraci je tedy možné nemuset vystavovat metodiku od 

nuly. 

1 

vhodné načasování – doba distanční výuky a možnost zavedení některých prvků 

do prezenční výuky 

 

1 

 

Tabulka 5 Hrozby 

Nepochopení ze strany rodičů a veřejnosti (kritika konzervativně smýšlejících). 

• Nepochopení ze strany rodičů (ad zkušenosti se zaváděním Hejného 

metod a jiných „alternativ“. Spektrum reakcí od nedůvěry a ostražitosti 

(Co to v té matice děláte?) až po „must have“, právě populární trendy, 

které na školním webu deklarují i školy, které ve skutečnosti nic 

takového s dětmi nerealizují… 

• Ve společnosti strach dát příležitost rozhodovat těm opravdu schopným 

a vzdělaným 

• Nepodpora ze strany rodičů 

• Politická poptávka na (ne)vzdělané lidi 

• odmítnutí ze strany rodičů a konzervativní části společnosti obecně 

• neochota rodičů přijmout nový způsob výuky 

• kritika snižování vzdělání populace 

7 

Neochota žáků pracovat v novém systému (jiným než tradičním způsobem). 

• Děti zničené systémem to nepřijmou jako dobrý nápad 

• Neochota žáků přijmout nový způsob výuky 

2 

Omítání ze stran učitelů při plošném zavedení. 

• Nutnost opustit svoji komfortní zónu a své letité přípravy, se kterými 

„to prostě v klidu odučím“. 

• Hrozba odmítání ze strany dotčených pedagogů. Metoda vyžaduje 

mnohem širší rozhled než tradiční jedno- a dvouoborový přístup. 

• Odmítavý postoj učitelů kvůli náročnosti příprav. Nedostatek učitelů 

přírodních věd 

• Nezájem stávajících učitelů 

• současní učitelé ve většině případů budou proti takovémuto uchopení 

• Nepodpora ze strany kolegů 
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Finanční náklady (pomůcky pro experimentování, laboratorní sady apod.). 

• Riziko, že to školu bude stát příliš peněz a úsilí, jejichž návratnost není 

prvoplánově viditelná (a využitelná pro marketing na další volební, 

potažmo ředitelské funkční období). Žárlivost dalších (nevědeckých) 

předmětových skupin. (Žádám o nové piano či bradla již 15 let…) 

• Dlouhodobé nedostatečné finanční zabezpečení 

• Peníze na pomůcky, laboratoř apod 
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Polovičatost předmětu, nedostatečné vymezení obsahu, miskoncepce 

• Nezvládnutí výuky určitých kapitol – ve smyslu mylné závěry, 

polopravdy, zkreslené informace, nepravdy. 

• těžké vymezení základního obsahu 

• špatná volba zdrojů, vzdělávací obsah bude nevhodně zvolen v 

kontextu dalšího studia 

• nedostatečná podpora v podobě manuálů, doporučení, proškolení 

4 

Rigidita vzdělávacího systému (Science pojetí by přineslo více byrokracie než 

pozitiv). Nedostatečná podpora od MŠMT. 

• Byrokratický a nedynamický systém MŠMT a jeho (ne)komunikace 

• Rigidnost škol – neochota měnit „fungující“ standard 

• Nepodpora vedení 

• časová náročnost přípravy 

• pomalé zavádění do výuky 
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Druhé kolo 
Tabulka 6 Silné stránky 

Motivace a aktivizace žáka 

• motivuje a aktivizuje žáky – existuje zcela jistě i taková integrovaná 

výuka, která bude žáky k smrti nudit a budou pasivní – frontální 

výuka... 

• Ono hodně záleží na přístupu učitele i na zvyklostech ve škole Takže 

bych nepsal motivuje, aktivizuje apod... ale přispívá k motivaci... nebo 

má větší možnosti pro rozvoj... 

• Aktivizace žáků a rozvoj jejich spolupráce si myslím, že jsou dány 

pojetím vyučovací jednotky spíše než tematickým záběrem. 

• "Motivaci a aktivizaci" vnímám to jako důsledek navazujících bodů – 

trošku těžko se mi na to pak odpovídá  

• Za mě ta otázka motivace, aktivizace apod. je spíš věc konkrétního 

pojetí… 
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Rozvoj spolupráce 

• Aktivizace žáků a rozvoj jejich spolupráce si myslím, že jsou dány 

pojetím vyučovací jednotky spíše než tematickým záběrem. 

• "Rozvíjí spolupráci žáků." tohle se přece týká úplně něčeho jiného " 
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Opora v zahraničí 

• Ačkoliv se o vzdělávání v zahraničí zabývám (Německo, Norsko, 

Estonsko, Slovinsko, USA a Kanada) nepovažuji můj názor na oporu 

vzdělávacích zahraničních systémech za objektivní a hodnotný. 

• ad "Má oporu ve vzdělávacích systémech v zahraničí." toto bych jako 

silnou stránku snad ani neuváděl... kolik "normálních" učitelů má čas 

na to studovat zahraniční materiály? (Spíš by to mohlo naopak přivádět 

zbytečnou pozornost k očividné ne-podpoře v našem vzděl. systému... 
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Vědecká činnost vs. komplexní pojetí 

• Nejsem si jist zejm. "Umožňuje širší propojení s praxí, tímto pojetím 

je výuka bližší reálné vědecké činnosti." Praxe vědeckého výzkumu 
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mi naopak přijde velmi "oborově" specializovaná (úzce zaměřená na 

nějaký titěrný a konkrétní detail projevu přírody pomocí konkrétní 

lupy F, Ch, Bio...). Zatímco praxe VÝUKY Science by naopak měla 

být primárně široká, holistická - tj. ukazovat dětem, že příroda (široký 

svět) se projevuje mnoha způsoby, které jsou poznatelné z mnoha úhlů 

a že různé disciplinární brýle se navzájem nevylučují, ale doplňují. 

Konkrétní přírodn fenomény jsou však pochopitelné v různých 

kontextech pomocí "nástrojů" různých věd. To reálný vědecký 

výzkum většinou neřeší. Výuka by měla... (Toto téma musím ještě 

pořádně promyslet, zatím se omlouvám za poněkud zmatečné 

vyjádření "pocitu".) 

 
Tabulka 7 Slabé stránky 

Redukce obsahu příležitostí 

• Redukce obsahu může být spíše příležitostí (O) pro nový pokled na 

kurikulum jednotlivých předmětů. 

• Z vlastní zpětné vazby na gymnáziu vidím především u humanitních 

oborů se učit přírodovědné obory frontálně – učitel něco vypráví, děti 

se to naučí nazpaměť a dostanou známku a všichni jsou spokojení. 

Tady vidím důležité redukovat obsah a zároveň se zaměřit na výuku, 

kde žák vytváří hodinu spolu s učitelem a snaží se myslet a vymyslet... 

Obecně – na ZŠ i SŠ tu je zásadní boj mezi zvídavostí a atraktivitou 

(integrované pojetí) a pohodlností a konzervatismem (frontální 

výuka). 
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Odpor žáků upřednostňujících tradiční pojetí výuky 

• "Odpor žáků upřednostňujících tradiční pojetí výuky" To je zvláštní 

otázka – myslím, že pokud se se zaváděním začne při přechodu na 2 

stupeň ZŠ (kde je téma aktuální jako první), mizí tam tahle možnost 

...a pokud by se tak dělo v průběhu 2. stupně či SŠ myslím že 

kvantitativně jich nebude více než třetina (aspoň z mé dosavadní 

zkušenosti) 
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Nedostatečná připravenost učitelů spíše ve smyslu integrované výuky než 

jednotlivých oborů 

• Pokud mezi silné stránky byla uvedena spolupráce učitelů, kteří na 

výuce participují, pak mi argument "Nedostatečná připravenost učitelů 

na výuku všech zaintegrovaných oborů" podporující slabou stránku 

přijde zcela irelevantní (za předpokladu, že učitelé mezi sebou opravdu 

spolupracují a všechna témata svými aprobacemi pokryjí tandemovou 

výukou). 

• Podpora MŠMT a vzdělávacích dokumentů, podpora VŠ a ukazování 

integrované výuky minimálně jako dobré praxe. 
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Tabulka 8 Příležitosti 

Vznik nových učebnic 

• Vznik nových učitelských platforem napříč předměty. Diskuse o 

budoucnosti vzdělávání na školách. Vznik nových učebnic (nebo 
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metodik) - nejsem přítelem učebnic. Díky integraci předmětů pak 

proběhne i diskuse o obsahu vzdělávání 

Modernizace vzdělávání 

• Modernizace vzdělávání je opět závislá spíše na vyučovací jednotce 

jako takové.  

• "Modernizace vzdělávání" - je tím míněna prostá myšlenka "je cool 

mdernizovat vzdělávání"? pak zcela irelevantní ... je tím myšleno 

"následovat prokázaně funkčnější způsoby vzdělávání, které u nás 

zatím nejsou realizovány"? pak spíše důležité " 
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Možnost zapojení odborníků z praxe 

• Možnost zapojení odborníků z praxe mi připadá spíše 

nepravděpodobná a pokud už se takové odborníky podaří využít, často 

jsou naopak velmi specializovaní. 

• "Možnost zapojení odborníků z praxe" - vůbec nevím, co tím chcete 

říci ..proto dávám střed 
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Tabulka 9 Hrozby 

Rigidita vzdělávacího systému vs. byrokracie 

• Největší problém vidím v myšlení lidí: žáků, rodičů, učitelů i MŠMT 

• Rigidita vzdělávacího systému (Science pojetí by přineslo více 

byrokracie než pozitiv) - v tom slova smyslu, že rigidita systému by 

tomu mohla bránit, ale to jak je to popsané mi to přijde jako blbost - 

není s tím spjato více byrokracie než bylo při formování předmětů 

samostatně myslím... 

• Uvedenou hrozbu "Rigidity" vzdělávacího systému bych pak vedle 

zmíněného rozměru byrokracie rozšířil také o hrozbu bojkotu ze strany 

učitelů, setrvačně jedoucích v cestě nejmenšího odporu... 
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Inkluze 

• Integrovane deti s mentálními retardacemi nemaji sanci tento komplex 

pochopit 
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Hodnocení 

• Mezi hrozbami vidím také nepřipravenost systému hodnocení žáků na 

tento způsob výuky. Tento fakt je jedním ze střípků, které budou 

zavedení Science BOV překážet. Největší bojkot pak očekávám ze 

strany masy učitelů, kteří si už dnes chtějí "odučit látku z učebnice" a 

pak ji "oznámkovat". 
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