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Příloha 5 – Polostrukturovaný rozhovor s žáky  

 

V = Výzkumník  

 

Žák 1 – 10 = žák respondent  

 

 

Rozhovor s žáky 1 a 2  

V: Tak ahoj, první věc, na kterou bych se Vás chtěl zeptat je použití diktafonu, na který budu 

nahrávat Vaše odpovědi při dnešním rozhovoru. Se záznamem budu pracovat jen já a vy budete 

vystupovat anonymně. Souhlasíte tedy s tím, že si nás budu nahrávat?  

Žák1: Ano, souhlasím.  

Žák2: Ano.   

V: Tak půjdeme tedy na první otázku. Můžete se vzájemně doplňovat, ale vždy budu chtít 

odpověď od obou dvou, ano?  

Žák1: Dobře. (Žák2 přikyvuje.) 

V: Baví Vás předmět Přírodní vědy?  

Žák1: Ano, baví.  

V: Proč?  

Žák1: Protože děláme pokusy, ale občas mě nebaví, protože si zapisujeme do sešitu.  

V: A co tebe, baví tě Přírodní vědy?  

Žák2: Mě v podstatě baví obojí, jak už řekl X. Ty pokusy jsou zajímavý, že si to člověk 

představí v hlavě a zápisy jsou důležité, protože když si to člověk aspoň napíše, tak si to 

snadněji zapamatuje.  

Žák1: Tak jako já vím, že je to pro nás důležitý, ale nebaví mě to (smích). 

V: Dobře, a když se zamyslíte třeba nad tím, že to jsou spojené tři nebo dvě hodiny do 

vyučovacích bloků, jak tuhle věc vnímáte? 

Žák1: No je to dobrý, protože za tu jednu hodinu by se určitě nestihlo to, co děláme. Je lepší, 

že máme ty tři hodiny dohromady a vlastně, že si ty přestávky můžeme dávat, kdy chceme a 

nekouskuje se to tolik. 



Žák2: Jojo, přesně, že jsme třeba uprostřed pokusů a nemusíme řešit, jestli jsme něco přetáhli 

a podobně. Takže se nemusíme strachovat, že bychom přišli o přestávku.  

Žák1: Souhlasím, přestávku si můžeme prostě udělat jindy.  

V: Vnímáte v předmětu, že se spojily přírodovědné předměty dohromady? 

Žák2: Nevím, jak to mám vysvětlit, ale já to nijak nevnímám. Mně spíš přijde dobrý, že je to 

takhle sloučený, protože se člověk nemusí soustředit, jako na tohle mám z fyziky, tohle 

z chemie, že to člověk v podstatě nepomíchá, ale že to je pohromadě. Mně se to lépe pamatuje.  

Žák1: Pro mě je to taky lepší, protože když je potom třeba v chemii něco trošku z fyziky, tak 

vlastně si to řekneme tady jednou a nemusíme si to říkat zase jinde.  

V: Uvědomujete si, že byste měli chemii až v osmé třídě?  

Žák1: Ne, tohle je právě lepší. 

Žák2: Ne, tohle je fakt dobrý.  

V: Třeba ty kyseliny, zásady a pH probírají až osmáci a některá témata tam jsou vícekrát 

zmíněna. Třeba atmosféra se probírá v zeměpise, přírodopise, v chemii i ve fyzice.  

Žák1: Tohle je fakt lepší. Právě, že když je od jednoho tématu takhle víc, tak je lepší si to 

můžeme říct jednou a ne si od každého trochu říkat ve fyzice nebo na chemii a tak no.  

Žák2: Jo, třeba že by učitel v chemii řekl jinou věc, ve fyzice taky jinou, nebo klidně od těch 

všech učitelů něco, tak potom člověk by třeba nevěděl, jako jestli je tohle to správně nebo tohle 

to správně.  

Žák1: No, právě.  

V: Dobře.  

V: Co říkáte na to, že Vás učí dva učitelé v jednom předmětu? 

Žák1: No myslím si, že je to lepší. Že když se chceme na něco zeptat, tak ten jeden třeba něco 

dělá, tak se ale můžu zeptat toho druhého.  

Žák2: A hlavně na naší třídu, kde neustále kluci vykřikují a podobně (smích). Tak je lepší mít 

dva učitelé, protože je i to přehlednější. Že třeba jeden učitel dělá nějakou věc, tak se můžete 

obrátit na toho druhého.  

V: To zní jako hezká pozitiva. A napadají Vás s tím i nějaká negativa?  



Žák1: Ani moc ne, ale spíš mě napadlo další pozitivum. Třeba když se připravují pokusy, tak 

to netrvá tak dlouho, protože kdyby ty pokusy připravoval jenom jeden učitel, tak by nám to 

zabralo více času.  

Žák2: Jojo.  

Žák1: Takže negativa mě k tomu moc nenapadají.  

Žák2: Mě taky ne.  

V: Přivítali byste třeba nějaké změny v hodinách?  

Žák2: Záleží jaký změny. Jestli by to byly třeba změny, jako že by to bylo snadnější, ale mně 

se to líbí.  

Žák1: Mně se to docela líbí, protože děláme všechno. Zapisujeme si do sešitu, děláme různý 

pokusy a zkoušíme si ty věci.  

Žák2: Podle mě je to takový vybalancovaný, v pohodě. 

Žák1: Pro mě taky. 

V: Takže když to shrneme, co se všechno dělá v těch hodinách? 

Žák1: Zkoumáme něco, experimentujeme, zapisujeme, zjišťujeme. 

Žák2: Potom ještě třeba, když děláme na pracovních listech ve skupince, takže si můžeme 

prohodit různý názory.  

Žák1: Jojo, skupinové práce a diskuze jsou dobrý.  

V: Jaký je podle Vás obsah učiva? Protože přece je tam nějak rozděleno učivo ze zeměpisu, 

přírodopisu, chemie a fyziky. Jaký to pro Vás je?  

Žák1: Zatím jsem tam nepostřehl tolik zeměpisu třeba. Trošku mi tam schází.  

V: Můžu Vám nastínit to, že zeměpisná témata jsou například v rámci té atmosféry a některá 

témata, která jsme měli dělat, tak časově jsme kvůli covidu něco nestihli a tam by se zrovna ten 

zeměpis projevil více. A ještě Vám můžu říct, že v příštím roce je naplánováno více témat 

souvisejících se zeměpisem a méně třeba té chemie. Ale o to vlastně ani tak nejde, protože my 

popisujeme vlastně jenom ten jeden sloučený předmět a neměli bychom tam už tolik vnímat 

ten rozdíl. Samozřejmě ze začátku je to těžké i pro nás, oprostit se od jednotlivých předmětů.  

V: Takže v rámci obsahu učiva Vám to přijde vyhovující nebo nevyhovující? 



Žák1: Pro mě ano, je to přínosný. Dost jsem se toho dozvěděl za ten rok, i přes to, že to bylo 

přes distanční způsob.  

Žák2: Taky mi to přijde vyhovující.  

V: Pokud byste si mohli vybrat mezi pokračováním jednoho přírodovědného předmětu, nebo 

byste naopak chtěli od 7. ročníku rozdělené předměty? 

Žák1: Určitě pokračovali! 

Žák2: Pokračovali (smích). 

V: A dokážete říct důvod, proč byste chtěli pokračovat? 

Žák2: Pro mě je to přehledné. 

Žák1: Pro mě je to taky přehledné, v podstatě už jsme to tak nějak i řekli ne? 

Žák2: Jo, v podstatě je dobrý i to, že člověk má mít jen jeden předmět a že si nemusí kupovat 

více sešitů, do kterých by si vlastně člověk zapisoval to stejné několikrát.  

Žák1: Já bych si to možná i pletl, protože bych například do testu z fyziky psal něco z chemie 

a učitel by mi to nemusel ani uznat.  

V: Pokud byste měli předmět oznámkovat od 1 nejlepší do 5 nejhorší, jako ve škole, jak byste 

předmět Přírodní vědy oznámkovali a zeptám se i na důvod, proč jste třeba dali trojku, jestli 

Vám něco schází nebo jestli by mohl být předmět lepší z nějakého důvodu.  

Žák2: Pro mě je to stoprocentně jednička, mě to opravdu takhle baví.  

Žák1: Pro mě taky za jedna, mám pocit, že to splnilo moje očekávání a dozvěděl jsem se spoustu 

věcí. 

Žák2: No, jako třeba někdo si může říct, hele to nikdy nepoužiju a podobně, ale třeba si někdo 

někdy něco bude číst a řekne si hm, to mě celkem zajímá, to jsme se vlastně učili, to se mi hodí. 

Přijde mi to hodně zajímavý, ten předmět.  

V: Zdálo se Vám tedy vyučování prakticky zaměřené?  

Žák1: Jojo, vlastně jsme dělali hodně věcí, které jsou užitečné.  

Žák2: Souhlasím, hlavně ty praktické věci.  

V: Máte nějaké vy otázky? 

Žák1: Jen jednu, koho vlastně napadlo to takhle vytvořit? 



V: Kolegu X, to by byl trošku delší příběh. Nejedná se o jednoduchou věc, kterou doprovází 

řada faktorů. Zavést takovou novinku vyžaduje čas, odhodlání a učitelé, kteří by byli ochotni 

Vás učit tímto způsobem. Ale o tom si můžeme popovídat někdy příště.  

Žák1: Dobře, děkuji. 

V: To já vám děkuji, za Váš čas a chuť podílet se na něčem novém!  

 

Rozhovor s žáky 3 a 4 

V: Zdravím Vás, než se pustíme do samotného rozhovoru, chci se Vás zeptat, zda můžu 

rozhovor nahrávat na mobil? Veškeré informace, které si spolu řekneme, slouží mně a vy jste 

anonymní. Takže ještě jednou, můžu rozhovor nahrávat?  

Žák3: Ano, můžete. 

Žák 4: Jojo.  

V: Děkuji a jdeme rovnou na věc. Budu rád, když budete odpovídat každý sám za sebe a můžete 

se vzájemně doplňovat v odpovědích. Co by mě prvně zajímalo, zda Vás baví předmět Přírodní 

vědy a pokud možno, můžete rovnou říct proč ano, proč ne?  

Žák3: No tak, ty Přírodní vědy mě baví hlavně proto, že děláme pokusy. Teď budeme brát půdu 

a vlastně než jsme si o tom začali něco říkat a dělat zápisky, tak jsme šli ven a tam jsme si 

vyzkoušeli vzorky půd a už o tom dokážeme říct základní informace a lépe se v tom orientovat. 

Žák4: Mě na tom nejvíce baví, že děláme často ty pokusy, přes které se snažíme si ty věci 

zapamatovat a poté zápisky, abychom to z toho mohli pochopit. Lépe se tak naučíme a je to 

hlavně zábavný.  

V: Dobře, a vnímáte v tom našem předmětu fakt, že jsou spojeny ze 4 různých předmětů?  

Žák3: Asi jo (odmlka), i když možná ne. Já to vnímám, že prostě se nemusím chystat na více 

jiných předmětu, ale vnímám to spíš jako takový neutrální, že předtím na 1. stupni jsme si říkali 

spíš takové základy a teď je to takový, že to ani nevnímám, že by ten předmět měl být nějak 

rozdělen. Takže vím, že je jsou tady předměty, který měl brácha a já teď mám jen jeden a 

nevidím v tom rozdíl.  

Žák4: Já to nevnímám vůbec. Taky vím od ségry, co se všechno učila třeba ve fyzice nebo 

chemii, ale já to vnímám jako jeden zaměřený na přírodu. Občas si všimnu, že je tam asi něco 

chemického nebo zeměpisného.  



V: Napadá tě nějaký příklad, kde sis toho všimla? 

Žák4: Tak třeba ty vnitřní geologické děje, tam jsme si říkali o jádru a tu spojitost s tím 

magnetickým polem si myslím, že je spíš fyzika, ale stavba Země patří spíš do přírodopisu ne?  

V: Ano, můžeme říct, že to tak je. Máš nějaké porovnání se ségrou, která se dřív učila zvlášť ty 

předměty? 

Žák4: No něco jsme určitě slyšela, jak je třeba fyzika hrozná, ale neumím to asi úplně porovnat, 

když teď máme my něco nového.  

V: A ty jsi něco postřehl od bratra, který by se zmiňoval třeba o příroďáku nebo zeměpise? 

Žák3: No, tak něco říkal, většinou říkal, že příroďák je těžkej a že je tam toho hodně. Ale já to 

teď tak nevnímám, my prostě máme jeden předmět. 

V: Jak vnímáte to, že tam jsme dva učitelé? 

Žák4: Vnímám to dobře, protože jeden učitel říká, co máme dělat a druhý zatím připravuje 

materiály. Nebo třeba když něco nechápe jedna skupina, může k ní jít jeden nebo druhý učitel, 

ale ten druhý zatím může pomoct další skupině.  

Žák3: Já to beru pozitivně, můžeme tu věc pochopit jinak, když to každý učitel řekne jinými 

slovy. Jeden učitel může taky zatím říkat prezentaci a druhý může něco připravit nebo opravit 

testy a asi to i ušetří čas, je to dobrý.  

V: Dobře, a jaký je pro Vás ten obsah učiva a náplň vyučovacích bloků? Co se všechno dělá? 

Žák3: Hodně těch pokusů, občas si něco zapisujeme, někdy pracujeme s učebnicemi, atlasem a 

tak no. 

Žák4: Dobrý je to, že děláme pokusy a zápisy na střídačku. Chodíme taky ven, abychom si to 

vyzkoušeli a líp vysvětlili, určitě to pak lépe pochopíme.  

V: A změnili byste na těch vyučovacích hodinách něco?  

Žák4: No asi ne.  

V: Takže takhle je ten průběh hodin vyhovující? 

Žák3: No možná, nevím, jestli by to bylo dobrý, ale třeba vždycky začít těmi pokusy a až poté 

zápis. Někomu by se pak mohly ty pojmy z prezentací psát lépe, že už by to chápal.  

Žák4: Za mě je to opravdu dobré.  



V: Pokud byste se měli zamyslet nad tím, zda v příštím roce pokračovat takto v jednom 

přírodovědném předmětu nebo mít 4 oddělené předměty, co byste si vybrali? 

Žák4: Asi bych už tak chtěla pokračovat do devátého ročníku, protože je to takhle lepší, 

zajímavější a lepší.  

Žák3: Pro mě je to o dost logičtější, takže bych chtěl pokračovat s jedním předmětem.  

V: Vnímáte nějaká pozitiva nebo negativa v tom, že máte 3 hodiny za sebou v bloku?  

Žák3: Já v tom vidím pozitivum, že si můžeme udělat přestávku tak, jak se nám to bude hodit. 

Je hlavně snazší se v tom orientovat, protože máme méně předmětů.  

V: Ano, chtěla bys něco dodat? 

Žák4: Já s ním v podstatě souhlasím, i s tím, že si můžeme udělat přestávku, kdy chceme, podle 

práce.  

V: Pokud byste měli oznámkovat předmět od 1 nejlepší až po 5 nejhorší, řekněte mi, jak byste 

předmět oznámkovali a proč mu dáváte takovou známku. Až budete mít rozmyšleno, tak 

můžete mluvit.  

Žák3: Já bych předmět oznámkoval jedničkou, protože je to hodně různorodé a zábavné. Hodně 

jsem viděl u bratra, jak píše ve fyzice. Jako, že ta fyzika není třeba moc zábavná, ale když se 

jakoby spojí s tou chemií, tak to může být zábavnější.  

Žák4: No já bych tomu taky dala jedničku, protože moc neděláme ty zápisky a hlavně děláme 

pokusy a chodíme ven. Hlavně se většinou ve skupině zasmějeme, jak pracujeme a můžeme si 

i pomoct navzájem.  

V: Děkuji. Máte nějaké otázky Vy? Něco na nás? 

Žák4: Asi ne, já si počkám, co bude v sedmičce. Těším se.  

Žák3: Mě by zajímalo, jestli budou furt nějaké ty pokusy, protože na některé věci se dají udělat 

pokusy, třeba ta půda, ale jestli na něco vůbec půjde udělat ten pokus?  

V: To je dobrá otázka! Možná ne ve všem se dají udělat pokusy, ale my se vždy snažíme, aby 

pokud v daném tématu nepůjde udělat pokus, abyste měli prostor zpracovat třeba nějaký větší 

projekt ve skupině. Spousta projektů se dá udělat na jakékoliv téma a za tu otázku děkuji. Občas 

je problematické něco smysluplně vymyslet, ale my se budeme vždy s kolegy snažit, aby to 

nebyl pouze tři nebo dvě hodiny pouhého zapisování z tabule.  

V: Ještě nějaký dotaz? 



Žák3: Ne ne, děkuji.  

Žák4: Ne.  

V: Já Vám ještě jednou moc děkuji a užijte si odpoledne!  

 

Rozhovor s žáky 5 a 6 

V: Ještě jednou Vás zdravím a chci se zeptat, zda je pro Vás v pořádku, že si náš rozhovor 

nahraju?  

Žák5: Ano, pro mě je to v pořádku. 

Žák: Jo, je to v poho.  

V: Tak pojďme na první otázku. Zajímá mě, zda Vás baví předmět Přírodní vědy? A zkuste říct 

důvody, proč ano nebo proč ne. 

Žák5: Můžu první? 

V: Ano, můžeš.  

Žák5: Mně se to líbí a baví mě to, ale někdy je to hodně těžký. Jako netušila jsem, že to bude 

takhle těžký, ale ono je to asi tou distanční výukou. Prostě, že to bylo takto divný, ale jinak je 

to dobrý předmět. Je to lepší, než kdybychom měli více předmětů, protože kámoška na jiné 

škole má o dost více předmětů. Pamatujete si na X? Ta šla na gympl a teď nám závidí, že máme 

tenhle předmět. Protože oni mají od každého předmětu 2 hodiny týdně a my takhle máme 5 

hodin a oni mají o dost více a spíš si jen píšou do sešitu.  

Žák6: Mě to taky baví, sice to asi není úplně můj nejoblíbenější předmět, ale líbí se mi, jak jen 

nepíšeme do sešitu, ale i něco děláme, třeba venku nebo tak. Občas je to ale trošku těžší.  

V: Řekla jsi, že má kámoška více předmětů než vy. Víš, které předměty má oproti naším 

Přírodním vědám?  

Žák5: Tak to je ten přírodopis, zeměpis, chemie a fyzika ne? Fyzika je prý dost těžká a furt jen 

počítají. 

V: No a jak vnímáte to, že se Vám spojily 4 předměty do jednoho?  

Žák5: No je toho podle mě málo, že to jsou 4 spojený předměty, ale zároveň se to zdá, že je 

toho hodně, protože to je jen jeden předmět. Víte jak to myslím, je to různý a asi i záleží, jaké 

téma zrovna probíráme.  



Žák6: No kdybychom zas měli každý ten předmět zvlášť, tak toho asi bude ještě víc.  

Žák5: Já vím, já nenadávám, já vím od holek z jiný školy, kolik toho mají a X rodiče mojí mámě 

říkali, že se tam učí zbytečný věci, co nebudou potřebovat a říkali, že mi to máme prý super.  

V: A když se vrátíme k Vám, jaké z toho máte pocity?  

Žák5: Musím si pamatovat ze všech těch různých hledisek, jako že předmětů, učivo, které je 

zajímavé a občas si říkám, kde je ta fyzika nebo přírodopis. Ale vlastně ono je to jedno, protože 

jak je to spojený, tak v tom předměty hledat nemusíme a ani to není poznat.  

Žák6: Je zvláštní jak se tolik předmětů vmáčklo do těch hodin, co máme. Třeba děda se mě ptal 

jednou, jak mi jde přírodopis nebo zeměpis a já mu řekla, že to nemáme, že máme Přírodní 

vědy a říkal, že to je hodně zajímavý, že o tom nikdy neslyšel, ale že mi závidí, že nebudu mít 

fyziku, protože ta mu prý nešla a je těžká. Ale taky říkal, že je dobře, že máme nějaké změny a 

není to furt stejný.  

Žák5: A mně se líbí, že to je ve více hodinách za sebou. 

V: Dobře. Co říkáte tedy na vyučovací bloky? 

Žák5: No podle mě toho stihneme za tu dobu hodně, než kdybychom měli každý den hodinu, 

tak toho moc neuděláme, že jo.  

Žák6: Mně se líbí, že můžeme mít přestávky, kdy chceme a podle práce. Prostě podle práce si 

to můžeme nějak lépe rozvrhnout a můžeme se i ve skupině vystřídat. 

V: Super, co říkáte na skupinové práce?  

Žák5: To je dobrý! Protože si můžeme radit. (smích)  

Žák6: A taky pomáhat. A s klukama ve skupině je sranda. Každému jde něco jinýho a radíme 

si tak navzájem.  

V: A to co děláte v těch hodinách, ať už je to náplň vyučovacích předmětů nebo obsah učiva, 

jaké to podle Vás je? Už jste nastínily, že je to někdy těžké, ale pojďme to trochu rozebrat.  

Žák5: Tak při tý prezenční mě to fakt baví. Já jsem ty pokusy doma moc nedávala, nebo se mi 

spíš nechtělo, nevím. Takhle je to lepší, že se můžeme toho učitele zeptat a nemusíme si s ním 

psát 350 e-mailů o tom, co tam mám vlastně jako dělat.  

Žák6: Jako něco je občas hodně těžkého, ale pak se to vyváží těmi pokusy a možná to pak někdy 

i lépe pochopím.  



Žák5: Právě, mě vyhovuje, když děláme nejdřív ty pokusy a pak zaznamenáme výsledky nebo 

na co jsme přišli a pak to projdeme s učitelem. Je to takový jasnější, když s tím pak pracujeme 

dál. Jako nejdřív si to projdeme z toho praktického hlediska, a pak až z toho teoretického, a to 

je dost lepší.  

V: Máš na tohle odlišný názor? 

Žák6: Ne, mám ho hodně podobný. Nejdřív ty experimenty nebo pokusy a pak zápis do sešitu.  

Žák5: A mně by nevadilo ani, že by nejdřív byla teorie a pak pokus, ale prostě tam musí být ten 

pokus! (smích)  

V: Máte pocit, že ty pokusy, co se dělají, by se stíhaly, pokud by nebyly ty vyučovací bloky? 

Žák6: No rozhodně ne, vždyť někdy si ty věci jenom půl hodiny připravujeme. (smích)  

Žák5: Ne, a asi by jich bylo méně a hlavně jsou tam dva učitelé, takže to je taky rychlejší.  

V: Ano, tím mi nadbíháš na moji další otázku. Co říkáte na to, že Vás tam učí dva učitelé?  

Žák5: To je hrozně v pohodě.  

Žák6: Podle mě je to o dost lepší.  

Žák5: Mě baví, že se střídají. Někdy je to lepší s paní učitelkou a někdy s panem učitelem.  

V: A v čem je to podle Vás lepší? 

Žák5: No každý nám to vysvětlí ze svého pohledu. Nebo takhle, i když je to stejná látka, tak 

my to můžeme slyšet dvakrát odlišně, třeba při opakování a to se nám lépe zapamatuje. Mě to 

tak pomáhá. 

Žák6: A máme víc možností se zeptat, když jeden pomáhá jedné skupině, tak může přijít ten 

druhý a pomoct nám. Stíháme to o dost líp.  

V: Dobře. Změnily byste něco v těch hodinách? Přivítaly byste změny v něčem?  

Žák5: (odmlka) Ne, asi mě to baví tak, jak to je. Hlavně v porovnání s kámoškami, které jsou 

na tom gymplu. Možná bychom ještě mohli víc chodit ven, ale zase záleží na počasí a na tom, 

co zrovna děláme.  

Žák6: Mně to taky přijde dobrý, tak akorát prezentace, zápisy, pokusy. Co ještě děláme?  

Žák5: Ty skupinový práce jsou taky dobrý prostě, většinou to i dost utíká a ty přístroje, 

s kterými měříme, to je taky dobrý.  



Žák6: Vlastně je fajn i to, že používáme notebooky a můžeme si dělat různý tabulky s výsledky. 

Máma mi říkala, že nám taky dost závidí, protože prý na chemii a jiných předmětech umírala, 

že nikdy žádný pokusy nedělali.  

V: A pokračovaly byste takto v těch Přírodních vědách nebo byste chtěly 4 samostatně oddělené 

předměty, pokud by rozhodnutí bylo na Vás.  

Žák5: Já bych to nechtěla rozdělovat, v tom porovnání s těmi holkami, co mám. Sice jsem to 

nezažila, ale stačí mi to slyšet od nich a od mamky. Mě baví i to, že to je jiný a nový a že jsme 

ti první, co si to takhle zkusí. (smích)  

Žák6: Takhle jak to je, je to jednodušší. Z těch víc předmětů se učíme jednu věc najednou, když 

to spolu nějak souvisí. A taky si myslím, že je to zajímavý takhle, protože, když mi závidí i 

děda, tak to je co říct. V podstatě mi ani nepřipadá, že by ve třídě někdo na ten předmět nadával, 

že ho nebaví.  

V: A mám poslední otázku, nebo spíš takové shrnutí. Oznámkujte předmět od 1 nejlepší po 5 

nejhorší a řekněte, proč byste daly právě tu známku.  

Žák6: Já asi spíš něco mezi jedničkou a dvojkou, protože mi to přijde občas těžké, ale to asi 

není problém v předmětu, ale spíše ve mě.  

Žák5: Taky bych tomu dala 1 až 2, protože občas něčemu nerozumím, ale taky vím, že bych se 

mohla víc učit. Zase mám ale radost, že vím na rozdíl od holek na gymplu, co jsou kyseliny. 

(smích) Ne vážně, i když je to občas těžký, tak si myslím, že to máme dobrý a hlavně lepší než 

jinde. 

Žák6: No v 5. třídě jsme s paní učitelkou X dostali vždycky strašně moc informací z vlastivědy 

a přírodovědy a měli jsme se to naučit nazpaměť a nepamatuji si už vůbec nic. Takhle mi přijde, 

že si pamatuji i to, co jsme brali na začátku roku, třeba tu bezpečnost nebo ty kyseliny a jiný 

věci.  

Žák5: Já taky, vždycky jsem na to po testu zapomněla, ale teď mi přijde, že si toho pamatuji 

dost, až mě to samotnou překvapuje.  

V: A jak je to možné? 

Žák5: No není to tím, že je to právě spojené? 

Žák6: A taky tím, že plno věcí děláme sami. Ale fakt si toho pamatuji dost, kupodivu.  



Žák5: Na prd je, že jsme to dostali nově a byla ta distanční výuka, jinak si myslím, že by to 

bylo ještě lepší.  

V: Tak budeme doufat, že v té 7. třídě to bude mnohem lepší. Že tu distanční výuku už mít 

nebudeme, i když jste se také mnohé naučili. Tak máte ještě Vy na mě nějakou otázku, která by 

se týkala Přírodní věd? 

Žák5: Jsou nějaké učebnice na tenhle předmět? 

V: Učebnice pro tento předmět není, ale existují některé učebnice, ve kterých bychom našli 

spojené informace o přírodě z hledisek fyzikálních nebo chemických faktorů třeba, ale nejsou 

pro to naše učení a pro tento předmět úplně vhodné. Každopádně co není, může jednou být. 

Prozatím se musíte spokojit s našimi prezentacemi. Tak ještě nějaká otázka? 

Žák5: Ne, ne.  

Žák6: Asi taky ne. 

V: Dobře, tak já Vám ještě jednou moc děkuji a užijte si odpoledne.  

 

Rozhovor s žáky 7 a 8 

V: Tak já Vás tu vítám a prvně se chci zeptat, zda by Vám nevadilo, že náš rozhovor budu 

natáčet na diktafon, protože poté budu Vaše odpovědi sice přepisovat, ale nikdo nebude vědět, 

že jste to právě Vy. Připomínám, že budu rád, když každý za sebe něco řeknete a případně se 

můžete doplňovat. Tak co, jdeme na to?  

Žák7: Ano, můžeme.  

Žák8: Ne, nevadí a jdeme na to.  

V: Baví Vás předmět Přírodní vědy? 

Žák7: Tak mě to baví, protože děláme hodně pokusy a není to jenom nuda. 

Žák8: Mě to taky baví, protože je to spojený. Já se o tom bavil s tátou a už na začátku roku mi 

říkal, že to bude super a ono to fakt je. Hlavně nemáme různé předměty, které jsou zaměřeny 

na přírodu, ale jenom jeden, ve kterým se učíme všechno dohromady a je to taková úspora času.  

V: Fajn, a jakým způsobem vnímáte to, že se Vám spojily 4 předměty do jednoho předmětu? 

Žák7: No, tak spojila se biologie, potom fyzika, chemie a zeměpis. Občas si říkám, jestli tam 

vysleduju nějaký rozdělení, ale v podstatě moc ne. Teda jako, když jsme se bavili třeba o těch 



vnitřních geologických dějích, tak tam třeba to magnetické pole bylo vidět, že je fyzika, ale že 

to souvisí s jádrem, tak to bylo spíše hodně biologické, takže je to sice trošku vidět, ale 

v podstatě to spolu souvisí, takže tak nějak to vnímám. Že mi ani nepřijde, že bychom to měli 

nějak takhle rozdělovat. 

Žák8: V podstatě řekl to, co si myslím i já a teď přemýšlím, proč to do teď bylo rozděleně. To 

se bude teď dělat i na jiných školách? 

V: No, to je asi na delší debatu, ale my jsme jedna z mála škol, která zkouší vyučovat 

přírodovědné předměty tímto způsobem a třeba se to někdy zavede i na jiných školách.  

Žák8: No, ale to je jako že dobře, ne? Že to je třeba u nás.  

V: Proto děláme tento rozhovor, abychom zjistili, jak se Vám to líbí a jaký na daný předmět 

máte názor a třeba Vašimi odpověďmi budete inspirovat i jiné školy.  

Žák7: Jasně, ale je to fakt dobrý.  

V: Co říkáte na to, že Vás učí dva učitelé na jeden předmět? 

Žák7: Je to dobrý v tom, že pokud třeba chybí jeden, tak nás může mít ten druhý a ten ví, co 

bereme. Není to tak zmatečné a taky můžou více pomoct nebo si nějak rozdělit tu práci na 

pokusech a tak no.  

Žák8: Lépe to zvládají, když tam jsou dva. Hlavně se doplňují. Ten jeden by to taky zvládal, 

ale tím, že tam jsou v ty čtvrtky dva, tak se nám více věnují a pomáhají.  

Žák7: Je to dobrý taky v tom, že v té třídě není takový bordel, jako při jiných předmětech, když 

tam jsou dva a práce se zvládá rychleji. 

V: A i když je to pro Vás nově zavedený předmět, jaký je podle Vás jednak obsah učiva a 

zadruhé náplň vyučovacích hodin? 

Žák7: Většinou mi to přijde srozumitelné a je toho akorát. Říkám si, kolik bychom toho měli, 

když bychom to měli rozděleně. Ale bavil jsem se s kámošem a máme toho asi tak nějak stejně, 

ale nemají ještě Chemii, tak zase víme i něco navíc, nebo napřed. A děláme asi víc pokusů. 

Žák8: Řekl bych, že děláme dost pokusů. Naši říkali, že moc pokusů na základce a ani na střední 

nedělali, že nám závidí. Při distančce jsem jim řekl, ať si za mě udělají úkoly. (smích)  

V: A udělali? 

Žák8: Ne, musel jsem to udělat, ale pak si to taky zkusili. Třeba to pH.  



Žák7: Já si pamatuji, jak jsme dělali tu modrou skalici nebo rozpustnost, to bylo dobrý. Teď ty 

vzorky půd byly taky zajímavý.  

V: Máte tedy rádi pokusy? 

Žák7: Jo! Ty hodiny pak rychle utíkají a dost se v té skupině s klukama bavíme. 

Žák8: No může jich být ještě více. Ne, sranda, je to takový akorát, to by se pak nestíhaly ty 

prezentace. Každopádně bez pokusů by to nebylo ono.  

Žák7: A třeba ségra na jiné škole to má zvlášť a naši to porovnávali a třeba v té fyzice moc 

nedělají, jen počítají a o zemětřesení nic nevěděla. Zase dělali hodně v zeměpisu, tam ale brali 

myslím ty ekosystémy. (odmlka) Ne! Biomy, ale ty jsme brali v pětce, tak nevím proč bychom 

je měli brát znovu.  

Žák8: No aby sis to zopakoval ne.  

Žák7: Tak to si zrovna pamatuju, ale vím, že měla to samý v přírodopise a v zeměpisu, ty sféry 

Země. My teď nedávno dělali tu atmosféru a to si pamatuji, že naši říkali, že to má v obou 

předmětech.  

Žák8: Je fakt, že je dobrý, že když probíráme nějaký téma, tak tam je zeměpis, biologii a fyziku 

a prostě je to všechno dohromady.  

V: A je to ještě v něčem u nás rozdílné, když teda porovnáme předměty, které má ségra a to co 

máme my? 

Žák7: Tak my třeba uděláme nějaký krátký zápis, nebo si něco napíšeme, pak to máme zjišťovat 

a potom ještě ověřit, třeba s tím pokusem.  

V: Dobře. Kdyby bylo na Vás, změnili byste něco na tom našem předmětu, především ve 

vyučovacích hodinách? 

Žák7: Ne, mně to takhle vyhovuje. Množství pokusů, prezentací a úkolů. 

Žák8: Jo, takhle je to v pohodě, jak jsme jeli.  

V: A kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste pokračovat v Přírodních vědách nebo byste dali 

přednost 4 odděleným předmětům?  

Žák7: Já bych rozhodně pokračoval. Přijde mi lepší, že když je to dohromady, tak se nemusíme 

učit zvlášť to a zvlášť to a máme to spojený. Mě to přijde o dost lepší.  



Žák8: Jo, já to vidím stejně. Šlo sice o špatný rok, ale zvykli jsme si. Nechtěl bych si zvykat na 

ty rozdělený předměty a doufám, že to nebude. Nebo ano? 

V: Ne, nebude. Budete mít pokračování v 7. ročníku. 

Žák8: Uf, ale jako nebránil bych se tomu zkusit ty oddělený předměty. 

Žák7: Já teda určitě ne, když to vidím u ségry.  

V: Poslední věc, kterou po Vás chci, abyste mi sdělili. Oznámkujte předmět Přírodní vědy od 1 

do 5, s tím, že 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Zároveň mi prosím řekněte, proč jste dali takovou 

známku. 

Žák8: Tak já začnu. Dal bych jedna mínus, protože nic nemůže být hned perfektní.  

Žák7: Ano, něco takového. Přemýšlel jsem, jestli jedničku nebo dvojku, ale jedna mínus také, 

protože mi přijde, že to je prostě takový dobrý a zabírá to méně času. Musel bys mít zvlášť 

chemii a zvlášť biologii, pak zase fyziku a v každém bys bral něco jiného. Ale to už se opakuji.  

V: A zajímal by mě co ten mínus? 

Žák8: No, někdy je špatné, že v těch skupinách někteří tolik nepracují a nemusí to být tak 

poznat. 

V: A jaký máte názor na skupinové práce? 

Žák7: Jo, je to dobrý a srandovní.  

Žák8: Ale jo, je to zábava. Někdy je to ale hrozný, když chci dávat pozor, ale nemůžu, protože 

se zrovna X rozhodl otravovat. To ale bývá u nějaký prezentace, když zrovna učitel mluví. 

V: Jinak je to v pohodě? Já se ptám, protože Vás neučím, ale zajímá mě to. 

Žák8: Jo, jakmile máme zadanou práci, tak začne něco dělat. 

V: A vyhovují Vám ty skupinové práce? V podstatě neustále jste v těch skupinách, tak jestli 

byste někdy nechtěli být třeba sami.  

Žák7: Mně vyhovují. Už jsem si zvykl, že si tu práci můžeme nějak rozdělit. 

Žák8: Mně taky jako vyhovují, protože se u toho můžeme více bavit a i tom tématu. V podstatě 

ten mínus ani tak nepatří předmětu, jako spíš chování některým z nás. (smích)  

Žák7: Já ten mínus dal proto, že někdy je hodně informací v těch prezentací, ale na druhou 

stranu chápu, že to tak jen vypadá. Jinak by toho bylo asi ještě víc, takže to je takový mínus 

nemínus. Ale plus bych zase dal za ty přestávky, že nejsou nastaveny podle školního rozvrhu. 



Žák8: Jo, jo, přesně. A ještě taky to, že vždy dopředu víme, kdy bude test a žádný přepadovky.  

V: Děkuji. Máte Vy na mě nějakou otázku?  

Žák7: Ne, já myslím, že jsme si narámně popovídali. 

Žák8: Já asi žádnou otázku nemám. 

V: Tak se mějte hezky a ještě jednou, děkuji za Váš čas.  

 

Rozhovor s žáky 9 a 10  

V: Já Vás zdravím ještě jednou a než přejdeme na samotný rozhovor, chci se Vás zeptat, zda 

souhlasíte s nahráváním na mobil? Vaše odpovědi budu poté přepisovat do své práce, ale v té 

práci budete vystupovat anonymně a nikdo nebude vědět, že jste odpovědi na otázky řekli právě 

Vy. Tak co, můžeme? 

Žák9: Ano, můžeme.  

Žák10: Souhlasím, nevadí mi to. 

V: Děkuji a pojďme na první otázku, která se týká předmětu Přírodní vědy. Baví Vás tento 

předmět? A zkuste prosím uvést důvod, proč ano nebo ne. 

Žák10: Můžu začít já? 

V: Ano, jistě. 

Žák10: Tak jelikož je to můj nejoblíbenější předmět, tak ano, baví a moc. 

V: A dokážeš to nějak rozvést? 

Žák10: Tak já celkově mám rád přírodu a tyhle předměty, co se týkají té přírody. A tu se nedá 

poznávat jinak než prakticky a mně se líbí, že se v tomhle předmětu učíme hodně prakticky. 

Takže asi proto. Jo a ještě to, že nemáme jen jednu hodinu třeba v pondělí, ale máme více hodin 

za sebou. To je super.  

V: Dobře. A co ty? Jaký máš názor? 

Žák9: Já ho mám hodně podobný, protože na to, že jsem přírodovědu moc nemusela nebo 

zeměpis ve vlastivědě, tak tohle je o dost lepší. Mně se na tom asi líbí nejvíc to, že pracujeme 

ve skupinách a že si můžeme radit a přicházet na ty pokusy sami. A taky jsem ráda, že to mám 

lepší než ségra. 



V: Jak to myslíš? 

Žák9: No protože ségra měla fyziku zvlášť a chemii taky zvlášť. A teď mi závidí, že máme 

něco nového, co ona neměla.  

V: Aha. A my ten náš nový předmět máme složený z těch dvou předmětů? 

Žák:10: Ne, ještě přírodopis a zeměpis.  

V: A jak vnímáte skutečnost, že se Vám spojily 4 předměty do jednoho? Dokážete říct nějaké 

své pocity? 

Žák10: Jak už jsem řekl, mně se to hrozně líbí, protože ty předměty, ze kterých se dřív učilo, 

nebo vlastně asi ještě na hodně školách učí, tak jsou spolu nějak propojeny. A myslím, že se to 

vidí třeba při těch tématech, která probíráme. Není asi důvod se to učit odděleně.  

Žák9: No já třeba viděla starý sešity od ségry a tam se mi ta její fyzika opravdu nelíbila, takže 

i o tom co jsme se doma bavili, si myslím, že je to takhle dobře, že se to u nás učí takhle spojeně. 

A i když si občas říkám, kdy přijde ta fyzika, tak ona vlastně nepřijde, protože ji mít nebudeme. 

Ale zase je pravda, že třeba ty fyzikální veličiny a převody byly těžký a pak třeba ty děje, jako 

co se dějí uvnitř Země, byly o dost zajímavější a lepší. A taky jsme tam probírali třeba něco 

z fyziky, ale v tom tématu se to tak nějak ztratilo. Takže jsem tím chtěla říct, že když by třebě 

někdo neměl rád fyziku nebo něco jinýho, tak se to v tom tak nějak schová a třeba to někdo ani 

nepozná.  

V: To byla dlouhá odpověď, ale děkuji. Kolik je vlastně ségře?, 

Žák9: Teď jí bude 18.  

V: A ona chodila taky sem na školu? 

Žák9: Ne, ta chodila na X, sem nechodila vůbec. My jsme se sem do Strašnic přistěhovali. 

V: Takže náš nový způsob výuky se ségře líbí? 

Žák9: Jo, hrozně! Říkala, že to asi pak líp pochopíme, že by to teď na střední taky potřebovala. 

V: Aha, aha, fajn. No a co říkáte na to, že Vás učí dva učitelé na jeden předmět? 

Žák10: Je to fajn, nejdřív jsme si asi říkali ze začátku proč, ale pak to bylo jasnější. Když jeden 

něco vykládá, tak druhý učitel zatím může připravit ty věci na pokusy. Nebo když si některá 

skupina neví rady, tak tam jde jeden učitel, ale když něco neví druhá skupina, tak tam může jít 

ten druhý učitel pomoct a nezdržuje to tolik, jako kdyby tam byl jen jeden učitel.  



Žák9: No a je to takový zábavnější, tak nějak se taky doplňujou, každý nám může říct něco, 

třeba i jinými slovy. Možná by bylo fajn, kdyby dva učitelé byli i na jiných předmětech, protože 

pak by ve třídě bylo méně hluku.  

Žák10: A je asi důležité, aby byli sehraní. Což pan učitel s paní učitelkou jsou.  

Žák9: Je pravda, že mě třeba někdy baví více hodiny s panem učitelem a někdy zas s paní 

učitelkou, ale to asi není nimi, ale látkou, co se zrovna probírá.  

V: No a jaký je podle Vás obsah učiva a náplň vyučovacích hodin? Dokážete říct, jak probíhají 

hodiny a něco o těch tématech třeba? 

Žák10: Fakt super je těch více hodin za sebou, protože se dá stihnout spousta věcí, jako různý 

pokusy, někdy i více pokusů za den, nebo nějaká skupinová práce, nebo diskuze, někdy jsou 

zas zápisy do sešitu z prezentace. Ale nikdy to není jen o tom, že bychom seděli u stolů a 3 

hodiny psali zápisky do sešitu jako v jiných předmětech.  

Žák9: Souhlasím, nebýt tam těch pokusů nebo těch úkolů, co máme dělat ve skupinách, tak by 

to asi bylo hrozný. To by ty hodiny tak neutíkaly, jako utíkají teď. Ale třeba je to i tou distanční 

výukou.  

V: A teď kdybychom se zaměřili na ten obsah učiva v prezentacích, všechny ty témata, když si 

tak nějak vzpomenete, co jsme probírali od začátku školního roku, co tomu říkáte? 

Žák10: Pro mě je to dobrý, možná by toho mohlo být i více, ale to by asi bylo na úkor těch 

jiných činností v hodinách, takže za mě je to ok. A jak řekla X, kdyby nebyla distanční výuka, 

asi bychom stihli mnohem více.  

V: A ty máš jaký názor na dané učivo? 

Žák9: No v porovnání třeba s tou ségrou jsem určitě spokojená. Protože kdybychom měli 

rozdělené ty předměty, tak je toho víc a asi i víc hodin. Takhle je to akorát a i ty zápisky jsou 

v pohodě, občas je toho více, ale zase na jeden předmět je to tak akorát. Nemusím navíc tahat 

různý sešity, ale jenom jeden. A ty témata, která jsme probírali, byly zajímavý. Hodně mě bavily 

ty vnitřní geologický děje a teď třeba ta atmosféra, dobrá byla ta skupinová práce, jak jsme tam 

byli jako, že jeden politik, druhý eko aktivista a tak dále a měli jsme domluvit na tom projektu 

a pak to přednést. To bylo skvělý.  

Žák10: Taky souhlasím, na to, že to je předmět o přírodě, tak se v tom najdou i takovýhle 

aktivity, díky kterým se můžeme dozvědět i něco nového, takže ty různý aktivity, který máme 

v Přírodních vědách, tak jsou strašně super.  



V: Dobře, děkuji. A přivítali byste změny ve vyučovacích hodinách? Můžete říct cokoliv, co 

Vás napadne.  

Žák9: Mně to takhle vyhovuje. Možná méně distanční výuky? Já mám ráda, že téměř vždy u 

nějakého tématu začneme aktivitou, co už o tématu víme. A pak třeba, že začínáme těmi 

experimenty, a až pak si zapisujeme do sešitu. To je taky takový zajímavý, já bych nic neměnila 

zatím. Mně to přijde oproti jiným předmětům hodně vyvážený a zajímavý, a to připomínám, že 

jsem předměty o přírodě na prvním stupni nemusela! 

Žák10: Já mám rád knížky a nevadí mi se z nich učit, takže mi třeba schází učebnice na tenhle 

předmět. Jako chápu, že je to něco nového a moc toho v knihovnách nebo knihkupectví není a 

informace hledáme na internetu nebo v těch učebnicích, který jsou stále rozdělený. Ale bylo by 

fajn, kdyby nějaká učebnice na Přírodní vědy byla. Takže to je jako změna, kterou asi nemůžete 

úplně ovlivnit, ale nějaká knížka by byla fajn. Jinak v hodinách bych toho moc neměnil, občas 

by bylo fajn, kdyby se někdy pracovalo samostatně, aby se někteří jen nevezli, ale asi jim to 

zase pomáhá. Jiný změny asi nejsou zatím potřeba, stejně jsme skoro rok byli doma a uvidíme, 

co bude v dalším roce. Takový rozhovory by byly fajn každý rok. 

V: Že bychom vždy na konci školního roku udělali hodnocení předmětu? 

Žák10: Ano, to by bylo fajn.  

V: Budu na to myslet a proberu to s kolegy, ale myslím si, že jsme Vám dali prostor na nějaké 

hodnocení předmětu všem i při hodině ne? 

Žák10: To ano, ale nebylo to takhle osobní.  

V: Je pravda, že takhle je to lepší a dozvím se od Vás hodně informací. A když bych se Vás 

zeptal, pokud byste si sami mohli vybrat, zda pokračovat v tomto předmětu, pokračovali byste? 

Nebo byste dali přednost 4 odděleným předmětům – přírodopis, chemie, fyzika a zeměpis.  

Žák10: Určitě pokračovat dohromady, v tom jednom spojitém předmětu. Je to celkově 

srozumitelnější a myslím si, že se to chápe víc. Jelikož jsme se nezažili ty oddělené předměty, 

tak to asi nemůžeme tolik hodnotit, ale s ohledem na první stupeň si myslím, že spojeně je to 

prostě důležitější pro pochopení.  

Žák9: Já bych taky pokračovala spojeně.  

V: A najdeš důvod? 



Žák9: Nechtěla bych mít více oddělených předmětů, děsila by mě fyzika samostatně, takhle mě 

to víc baví, je to zajímavější a jak říkáš ty (spolužák), myslím, že je to lepší pro pochopení.  

V: A poslední otázka, kdybyste měli předmět oznámkovat jako ve škole, od 1 do 5, jakou 

známku byste dali a zkuste říct proč. Berte v potaz všechny faktory a vše co Vás zrovna 

napadne.  

Žák10: Dal bych známku jedna mínus. Tu známku dávám hlavně proto, že je to něco nového u 

nás a vím, že bratránek v Anglii má taky něco spojenýho v těch přírodních vědách a že je to o 

dost zajímavější. A mínus bych dal proto, že není k dispozici nějaká ta učebnice. 

V: Ty máš bratránka v Anglii? To jsem netušil, tak to si asi o škole píšete ne? 

Žák10: Ano dost a posílali jsme si rozvrhy, on je asi v 8. třídě, ale nejsem si jist, jak to tam mají 

rozdělené do ročníku a tak no. 

V: Ty jo, tak to je zase na jinou diskuzi. A jakou známku bys dala předmětu Přírodní vědy ty? 

Žák9: Já určitě čistě za jedna, protože už jen to, že mě to nadchlo oproti prvnímu stupni je fakt 

skvělý. A taky proto, že ty hodiny jsou zajímavý a že v nich děláme dost věcí, že jsme v hezký 

laboratoři a že máme tak super učitele.  

V: My moc děkujeme. Máte třeba otázku nějakou Vy na mě? Něco co by se týkalo předmětu? 

Žák9: Asi ne, vždyť já se ptám furt v průběhu školy. 

Žák10: Já také ne, když něco budu potřebovat vědět, tak Vám napíšu.  

V: Ok, určitě. Kdybyste něco potřebovali, můžete napsat i mně. Jinak Vám ještě jednou moc 

děkuji! Byl to fajn rozhovor a vlastně jste byli i poslední, tak já se budu těšit někdy příště.  

  



Příloha 6 – Polostrukturovaný rozhovor se zákonnými zástupci 

 

V = Výzkumník 

 

ZZ 1 – 10 = zákonný zástupce respondent  

 

Rozhovor se zákonným zástupcem 1  

V: Dobrý den, ještě jednou za Váš čas a mám na Vás otázku ohledně zaznamenání našeho 

rozhovoru na mobil, pouze pro moje účely a v mé diplomové práci budete anonymní 

respondent. Můžu tedy zapnout diktafon?  

ZZ1: Dobrý den, ano můžete. Nevadí mi to.  

V: Začněme první otázkou a tou je, co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací 

předmět? Potřebujete nějak vysvětlit pojem integrovaná výuka?  

ZZ1: Ne, asi tomu rozumím. Pod pojmem integrovaný si představím prostě propojený a to se 

mi líbí. Myslím si, že obecně v tom českým školství chybí takový to, aby to nebylo každý 

zvlášť, ale aby se to prostě prolínalo. Pak to ty děti pochopí rozhodně lépe. Když si vzpomenu 

na sebe, fyzika mně přišla příšerná a nešlo mi to, ale byly tam vlastně věci, které mě bavily. Ale 

tím, že to nebylo dohromady, tak jsem si vždycky říkala, ježiši fyzika. Vždy jsem se podvědomě 

nastavila, že mě to nebaví a byl to pro mě těžký předmět. Vždycky to byly jenom vzorečky, 

takže si myslím, že když se to takto prolne, že to může být pro naše děti výhodnější.  

V: Takže si myslíte, že nebude vnímaná taková ta nechuť k fyzice, případně k jiným 

přírodovědným předmětům? 

ZZ1: Přesně, nemusí se to tak rozdělovat podle předmětu, který zrovna nemají rádi. Třeba ta 

chemie se do toho schová, kdo by jinak normálně řekl, chemie je blbá.  

V: Trochu nám to navazuje na tu otázku číslo 2. Jaký máte názor na daný koncept výuky?  

ZZ1: Mně se to moc líbí. Ze začátku jsem měla trošku strach, jestli ti šesťáci už jsou schopní 

v tomto systému pracovat. Přijde mi, že na středoškoláky super, na vysokou určitě, ale furt jsem 

si jako říkala, no zvládnou to? Umí to? Na druhou stranu mám pocit, že je dobře, když se začnou 

učit tímto způsobem hned. Protože do toho života a pak i do běžného života v zaměstnání se 

jim to bude hrozně hodit. Ještě se mi na tom hrozně líbí ta zážitkovost, protože když si 

vzpomenu na tu fyziku a jednou za dlouhý čas se řeklo, že se bude dělat pokus, tak jsme byli 



všichni natěšení. A pak zase dlouho nuda a nic. Zároveň se mi hrozně líbí, že pracují 

v kolektivu. 

V: Ano, děkuji za názor, já osobně mám také skupinové práce rád.  

ZZ1: Je pravda, že se občas v té skupince ale někdo může schovat, ale to se schová i v té celé 

třídě. Ti průbojnější to mají lepší v tomhle tom, ale zase můžou motivovat ve skupince ty 

ostatní. Opravdu mi přijde, že s tímto konceptem by měli pracovat do budoucna a čím dřív s tím 

začnou, tím lépe.  

V: Je Vám tedy doma sdělováno, co se na těch hodinách děje? 

ZZ1: Ano, velmi pozitivně a taky jsem se sama o to spojení předmětů zajímala. Slýchávám taky 

dost často, že kluci ve třídě jsou z těch experimentů nadšení. Teď díky covidu se taky spousta 

věcí dělala u nás doma, tak taky toho spoustu vím.  

V: Ano, ta distanční výuka nám celkově narušila plán prvního roku, ale myslím si, že z toho 

taky můžeme do dalších let částečně vycházet. Teď jsem si vzpomněl na naše vyučovací bloky, 

jaký na ně máte názor?  

ZZ1: Mně se to líbí, samozřejmě i díky tomu, že tam právě slyším tu zpětnou vazbu na to, že 

to lepší. Když něco začnou, tak z toho nejsou vytržení, protože tu práci můžou v klidu dodělat. 

Kdyby to bylo rozdělené třeba po jedné hodině každý den, tak by se vždycky museli zpátky 

nastartovat, co vlastně dělali, kde skončili a to by byla zbytečná ztráta času. Možná, pokud by 

zas měli více hodin, hnalo by více si opakovat na ten daný předmět. Ale spíše bych 

upřednostnila ten vyučovací blok. 

V: My máme zpětnou vazbu od dětí takovou, že jim vyhovuje, že přestávku si můžou udělat 

kdykoliv na základě jejich rozdělané práce. Že nemusí při skončení hodiny něco sklízet a další 

den by to museli opět připravovat. Ze začátku jsme si říkali, jestli to pro ně nebude náhodou 

náročný, ale ve výsledku sami říkají, že jim to rychle ubíhá.  

ZZ1: Určitě taky dělá hodně to, že se tam prokládají různé způsoby výuky a není to jen 

opisování z tabule 3 hodiny za sebou.  

V: Teď jsme se bavili celkem o nějakých pozitivech, ale pokud bychom se měli zaměřit na 

negativa, našla byste tam dle sebe nějaké negativní faktory při tomto způsobu výuky? 

ZZ1: Tak pozitivum velké je, že mají učivo v souvislostech, a jak už jsem jednou řekla, v našem 

školství obecně spojitost chybí. Měli by se učit více v souvislostech.  



V: A ty negativa? 

ZZ1: V rámci těch negativ mě napadá, že tam trošku může chybět ten dril se něco naučit. Pokud 

si představím třeba Hejného matematiku, tak tam to chce trošku více drilu. To stejné vnímám 

u toho badatelského způsobu výuky, která se hodně v Přírodních vědách vyskytuje. Nedovedu 

posoudit, pokud půjde žák na zkoušku, jestli mu to tak rychle naskočí ty odpovědi. S tímto ale 

nemám žádné zkušenosti, tak moc netuším.  

V: I my samozřejmě můžeme spatřovat nějaká negativa, která v průběhu let můžeme 

reflektovat. V badatelské výuce zaberou aktivity více času a počet znalostí může být třeba nižší, 

ale je ukotven na delší časový úsek. Zkráceně menší obsah učiva, který se zapamatuje na delší 

časový úsek. Větší množství učiva může zůstat v hlavě v kratším časovém úseku.  

ZZ1: Ano, něco málo, to co říkáte, jsem už slyšela, děkuji. 

V: Co mě zajímá dalšího je možnost výběru přírodovědného vzdělávání pro Vaše děti. Pokud 

byste měli možnost volby, dali byste přednost pokračování jednoho spojeného předmětu nebo 

byste dala přednost 4 rozděleným předmětům přírodopis, chemie, fyzika a zeměpis?  

ZZ1: Určitě bych byla pro, aby tenhle koncept pokračoval. Učí se v něm i zodpovědnosti za 

skupinovou práci.  

V: A uvítala byste tam nějakou změnu?  

ZZ1: Ne, mně se i líbí to, že tam jste dva učitelé. A mám dojem, že tam v každé té třídě je žena 

a muž jako učitel a to taky dělá hodně. Každý to řekne jinak, má jiné zkušenosti a vysvětlí to i 

jinak.  

V: Že tam jsme dva učitelé, vnímáte jako plus?  

ZZ1: Ano, ale přemýšlím taky, že pokud v nějakém tématu každý řekne něco jiného, to by 

mohlo podnítit diskuzi, která vlastně není špatná, takže to asi není ani negativum (smích).  

V: Jak jste řekla, že každý vycházíme ze svých zkušeností, tak vlastně se navzájem doplňujeme. 

Což je důležité, aby se sešla parta učitelů, která si svým způsobem sedne a snadno se domluví.  

ZZ1: Jako že, starý a mladý učitel? 

V: Třeba, na to máte nějaký názor? 

ZZ1: No možná by to právě mohlo být dobré, aby se spojili. Ne vždy to může být špatné. Jako 

ještě mě napadá, že ti starší už na tento způsob výuky nemusí hledět úplně růžově a vždycky 

tam bude někdo, kdo do toho bude rejpat. Na změně je nejhorší ta změna.  



V: Ano, vždy ty změny trvají déle. A moje poslední otázka, má možnost tento koncept 

celoplošného ukotvení ve vzdělávacím systému naší republiky v budoucnu? A prosím se 

zdůvodněním.  

ZZ1: Já si myslím, že jo a moc bych to naší zemi přála. Chtěla bych, aby se to tam opravdu 

zakotvilo. I v rámci toho, jak si to teď tady říkáme, tak tím víc nad tím přemýšlím a uvědomuji 

si, že by byla škoda se do toho nepustit. Chce to změnu.  

V: Domníváte se, že jsou taky nějaké překážky nebo že je to snadná cesta?  

ZZ1: Překážky? Překážky jsou vždy jen lidi (smích). Když to bude dobře naplánovaný koncept 

a předhozen, tak pak už je to jen o tom, zda se to schválí nebo ne. Nepřijde mi, že by tam byla 

překážka, že by obyčejní lidi tento koncept nevzali. Myslím si, že by lidé měli věřit tomu, že 

když školství přijde s nějakou změnou, tak by to mělo být dobré. To samé s Hejného metodou, 

genetickým čtením a taky si lidi říkali, půjde to nebo nepůjde. Dneska už to ale snad není takový 

problém. Takže si myslím, že pokud by to prošlo veškerým papírováním, tak nevidím důvod, 

proč by to nemohlo vyjít.  

V: Děkuji za odpověď. Máte Vy nějakou otázku v jakémkoliv směru ohledně integrace 

přírodovědných předmětů? 

ZZ1: Ne, nemám.  

V: Dobře, tak já Vám ještě jednou moc děkuji za rozhovor a přeji hezký den.  

ZZ1: Vám taky a hlavně hodně štěstí! 
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V: Dobrý den, předtím než přejdeme na samotný rozhovor, chci se Vás zeptat ještě jednou, zda 

je v pořádku, že nás budu nahrávat na mobil?  

ZZ2: Ano, je to v pořádku. 

V: První otázka zní, co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací předmět? Pokud 

budete chtít pojem vysvětlit, tak mi prosím řekněte.  

ZZ2: Tak spojuji slovo integrovaný s výukou, to znamená propojení určitých oblastí nebo tak. 

Integrovanou výuku si představuji jako pojem, že spojíte určité předměty a budete je nějakým 

způsobem propojovat a následně vyučovat. To si myslím, že je to podstata toho integrovaného 

vyučovacího předmětu, který Vy letos vyučujete.  

V: Ano. A víte, jaké předměty jsou v našem integrovaném předmětu Přírodní vědy sloučeny?  

ZZ2: Přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika a chemie? 

V: Přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Dějepis ne, ale tento předmět se v některých zemích 

propojuje například s občanskou výchovou.  

ZZ2: Aha, takže vyjma toho dějepisu jsou to zeměpis, přírodopis, fyzika a chemie.  

V: Ano. Jaké se Vám vybaví vzpomínky na tyto předměty? 

ZZ2: (smích) Tak já jsem humanitně zaměřený člověk, takže chemie a fyzika mi šly na základní 

škole. Dokonce jsem v deváté třídě na základce dělala chemickou olympiádu, a i když jsem v ní 

uspěla na okresní úrovni, tak mi na gymnáziu dělala velké problémy. Veliké, na rozdíl od 

ostatních předmětů. Ale možná mi to prostě jen ujelo, protože jsem se na gymplu zaměřovala 

na dějepis, zeměpis a literaturu a další předměty.  

V: Myslíte si, že ty problémy v chemii mohly být kvůli metodám ve výuce?  

ZZ2: To ne, my měli na gymnáziu úžasného profesora, takže to bylo spíš proto, že jsem se 

zaměřovala na tu literaturu a on to ten profesor vzal, že jsem se na to vykašlala. (smích)  

V: Dobře, dobře. A pokud bych se měl zeptat na Váš názor na ten náš integrovaný koncept 

výuky, jaký je?  

ZZ2: Já si upřímně myslím, že je to hrozně dobrý. Právě proto, že v těchto předmětech, lidé, 

kteří se tomu nechtějí věnovat do hloubky, tak jim to dá maximum. Protože, co si budeme 

povídat, ve spoustě předmětů se učí opravdu balast, navíc co ty děti vůbec nepoužijí. A tím, že 

se to spojí, tak pozoruji, že jsou vytaženy ty nejdůležitější a nejzákladnější věci a ty děti o tom 



můžou diskutovat. Mají tam ten prostor. Když to byly jedna nebo dvě hodiny týdně fyziky nebo 

chemie, tak se tam z mého pohledu učilo něco, co už pak nikdy neuslyší.  

V: Takže jste zpozorovala v rozvrhu naše vyučovací bloky? 

ZZ2: Ano. 

V: A ty se Vám líbí nebo nelíbí? 

ZZ2: Právě, že líbí. Určitě líbí. A i teda po konzultaci s vnukem si myslím, že jim ty bloky 

hodně dávají, včetně hodně toho jádra. To je z mého pohledu veliké plus.  

V: Domníváte se, že je to vhodný koncept výuky na základní škole? 

ZZ2: Jak říkám, pokud se někdo bude chtít učivu věnovat hlouběji, třeba té fyzice nebo chemii, 

tak to si rozmyslí až při studiu na střední škole. Tam si myslím, že je vhodnější ty předměty mít 

separované. Na základce spojené.  

Teď jde o to, jestli třeba těm lidem, kteří budou chtít do budoucna ať chemii nebo fyziku, teď 

beru tyhle dav předměty z těch čtyř, a nějak se tím více věnovat, jestli jim nebude něco takzvaně 

chybět. Ale to nedokážu asi posoudit.  

V: Může to být velký otazník, protože v rámci národních vzdělávacích programů by si žáci se 

základním vzděláním měli odnést něco z každého rozčleněného předmětu. My samozřejmě 

vycházíme z těch programů a snažíme se do našeho jednoto předmětu nacpat vše a ještě nad 

rámec vzdělávacího dokumentu. Zkráceně, to co by si měli odnést ze základního vzdělávání, 

tak budou mít v našem předmětu vše.  

ZZ2: A to je důležité. Protože jak říkám, já ze svých zkušeností dávno zpět, vím, že jsme 

spoustu věcí v reálném životě vůbec nevyužili. A pro změnu ve výukových programech si 

myslím, že je to velmi progresivní koncept a spoustě lidí to přinese plus.  

V: Děkuji. V další otázce se nabízí, zda spatřujete nějaká pozitiva a negativa při tomto způsobu 

výuky, která by s vyučováním mohla být spojena? 

ZZ2: Ty negativa mě napadají jen ta, co jsem řekla. Že to někomu může chybět do hloubky 

třeba, ale pozitiva jsou určitě ty, že můžou konfrontovat. Předměty se v určitých věcech 

prolínají, takže ta konfrontace, která je během těch hodin, že si z té fyziky do té chemie můžou 

ověřit určité partie, nebo zas obráceně ten přírodopis s tím zeměpisem, ty také spolu dost souvisí 

v hodně věcech, takže tohle je velký plus.  



V: Děkuji. Je Vám doma sdělováno, jakým způsobem probíhají vyučovací bloky, co se v nich 

děje? Ať už to bylo přes distanční nebo prezenční formu studia. 

ZZ2: Je mi to sdělováno tak, že se sama pídím, protože mě to dost zajímá. Zajímá mě nejen 

tento integrovaný předmět, ale u vnuka se pídím co se ve škole děje celkově. Takže v rámci 

jeho sdělovacích možností se dozvídám, ale jeho převážně v těch hodinách baví pokusy. Doma 

máme knihu Mladý vědec a pracujeme na různých pokusech, které ne vždy dopadnou úplně 

optimálně. (smích)  

V: Takže v tom vidí zálibu i mimo vyučovací předmět? 

ZZ2: Ano, vidí v tom zálibu, baví ho to a každé výzvy přijímá hrozně rád. Takže po této stránce 

se dozvídám co se v hodinách děje.  

V: Dobře, a pokud byste měla vybrat mezi integrovaným přírodovědným předmětem a 

klasickým rozčleněním přírodovědných předmětů, kterému byste dala přednost? 

ZZ2: Já po té roční zkušenosti bych se určitě přikláněla k tomu, aby už v tom takto děti 

pokračovaly. Nevím, co bude za rok nebo dva, ale po této roční zkušenosti bych tomuhle dala 

přednost.  

V: A máte ještě nějaký jiný důvod, proč byste dala právě té integraci přednost? 

ZZ2: Pro ty děti je to určitě zajímavější forma výuky. Celkově to shrnuji jako zajímavější a 

poučnější, právě díky tomu, že se prolínají přírodovědné předměty a můžou se navzájem 

doplňovat.  

V: A když přejdu k té poslední otázce, myslíte si, že má tento koncept výuky možnost 

celoplošného zakotvení ve vzdělávacím systému České republiky?  

ZZ2: (odmlka) Když o tom tak přemýšlím, tak si myslím, že to bude prioritou velkých měst. 

Škol takových, které jsou více progresivní, u škol, kde hledají něco nového. Možná se pletu, 

ale nechci říct, že ty venkovské, ale ty menší školy s takovým tím letitým zažitým stereotypem 

k tomu možná budou přistupovat shovívavě. To je ale čistě můj osobní názor. To mě napadá, 

protože mám hodně známých, nad hodně věcmi diskutuji ohledně školních věcí, takže si 

myslím, že k tomuto způsobu výuky se přikloní spíše v těch zajímavějších školách.  

V: Vysvětlíte mi, prosím, co myslíte tím zajímavější školy? 

ZZ2: Tato škola je velice zajímavá a progresivní, i co mám ohlasy mezi známými.  

V: Myslíte tím třeba i věk učitelů?  



ZZ2: Ano, myslím si, že ano. Protože vy mladí máte úplně jiný přístup k dětem, výuce, ale i ke 

změnám. To ale nese doba a to je normální. Než třeba na těch menších školách, kde převažuje 

ten větší věkový průměr učitelů, jako dejme tomu, i nad 50 let. Takže tohle je velký plus pro 

školy, to mladší pedagogické složení školy.  

V: Napadá mě ještě otázka, jestli napříč republikou jsou ještě nějaké faktory, které by mohly 

mít vliv na prolomení konceptu v naší zemi.  

ZZ2: Já se obávám, že je to především ten věk pedagogů z mého pohledu, protože i při té 

distanční výuce to bylo znát, co jsem četla a slyšela ohledně těch starších učitelů. Ti jsou v těch 

menších školách v menších městech.  

V: Na druhou stranu i tam někdo musí učit ne? 

ZZ2: No to učí, ale tam bude problém, nebo mohli byste mít problém v zavádění těch nových 

metod. V těch větších městech je už dost znát, že se mění ta věková struktura učitelů, ale ten 

venkov ještě zdaleka ne. Vůbec, dostat tam mladé lidi je velký problém i v jiných profesích. 

Takto to vnímám, protože ta starší generace nemá takovou technickou gramotnost a s tím je 

spojeno i zavádění nových metod. Všechno je dnes v digitalizované podobě, takže v té starší 

generaci převládá stále to zkostnatělé vyučování.  

V: A pokud byste měla říct, zda tyto inovativní metody jsou dobré pro budoucí generaci nebo 

ne, čemu byste dala přednost? 

ZZ2: Já těm novým inovacím dávám plně zelenou. Aby se šlo s dobou a byli připraveni na 

nový, ne vždy dobrý, svět. Co se ale týká výuky, tam si myslím, že to má hodně velký plus. 

Oproti tomu, co jsme mívali my za učebnice nebo způsoby výuky.  

V: Děkuji moc. Poslední otázka je, zda nemáte Vy na mě nějakou otázku ohledně našeho 

konceptu? Něco na co bych Vám mohl odpovědět? 

ZZ2: Já si myslím, že jsme to probrali dobře a aspoň tak, kam můj obzor sahá, pane učiteli. 

Další rok se ta Vaše výuka ukáže ještě více a mně nezbývá nic jiného, než Vám popřát, aby se 

Vám výuka stále dařila a aby se Vám to povedlo i rozšířit, kam to jen půjde.  

V: Já Vám moc děkuji! I Vám přeji, aby se dařilo, mějte se hezky.  

  



 

Rozhovor se zákonným zástupcem 3  

V: Dobrý den, předtím než se Vás začnu ptát, se Vás chci zeptat, zda můžu rozhovor nahrávat 

pro následnou analýzu dat pro moji diplomovou práci?  

ZZ3: Určitě, nahrávejte co je potřeba.  

V: Děkuji a pojďme na první otázku. Co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací 

předmět? Pokud budete potřebovat, můžu Vám přiblížit pojem více.  

ZZ3: Tak já Vám řeknu, co si pod tím představuji a Vy mi to poté když tak nějak upřesníte?  

V: Ano, určitě. 

ZZ3: Tak integrovaný vyučovací předmět si představuji, že spojuje víc oblastí do sebe, do 

jednoho předmětu. Laicky si představím třeba přírodopis, chemii nebo fyziku dohromady. Když 

se nad tím zamyslím, tak vzpomínám na své spolužáky z gymplu, kteří šli na medicínu. Jeden 

šel na 1. lékařskou fakultu a druhý šel na 3. lékařskou fakultu a já jsem se jich ptala, jaký je tam 

rozdíl v té výuce. Oni mi to vysvětlili tak, že na té 1. lékařské se to učíte postupně jako 

histologie, anatomie nebo fyziologie a tak dál, a na té 3. lékařské se učí například ruka. Ta se 

učí jako ze všech těch směrů jako celek, fyziologického, anatomického a tak dál. Takže já si ty 

Přírodní vědy představuji jako tu ruku. (smích) Nevím, jestli to říkám správně, ale doufám, že 

ano.  

V: Ano, říkáte to správně. Integrace znamená spojení. Ať už to jsou přírodovědní předměty, jak 

jste již řekla, ale i zeměpis. Ta míra integrace předmětů může být napříč zahraničím různá. 

V některých státech spojují třeba jen chemii a fyziku, někde zase přírodopis se zeměpisem a 

tak dále. V některých zemích najdeme spojení výchovných předmětů nebo i jiné kombinace. 

My jsme se na naší škole s kolegy rozhodli spojit tyto čtyři předměty a zkusit tuto vzdělávací 

alternativu. Sdělili Vám ti spolužáci z lékařských fakult třeba nějaké výhody nebo nevýhody?  

ZZ3: Ono, když si nezkusíte to druhé, tak nepoznáte jaké to je. V momentě kdy jste napasovaný 

do nějakých osnov, tak to berete jako normu. Jako asi jsem to brala taky jako normál, ale když 

jsem se dozvěděla, že se to učí někde dohromady, třeba ta ruka a další části těla, tak mě to 

hrozně zaujalo. Přišlo mi to i trošku zvláštní, ale do detailů jsme nijak nezabrouzdali. Ta ruka 

mi však přišla zajímavější, komplexní a možná i více souvislá. Chápu to tak, že to funguje jako 

celek, a to stejné je asi i v těch Vašich předmětech, ta souvislost.  

V: Ano, tu souvislost vyhledáváme a snažíme se o ni ve vyučovacích hodinách.  



ZZ3: Jak říkáte, ta integrace umožňuje dát informace do souvislostí a ne rozdrobeně. Ten 

student nebo žák si to pak i lépe představí.  

V: A jaký máte osobní názor na tento náš koncept výuky? 

ZZ3: Mně se to líbí, ale přijde mi to hodně nový, ještě ne tolik neozkoušené. Já jsem stará škola, 

žádnou integraci jsem nezažila ani na vysoké škole, všechno to učivo bylo zvlášť. Postupně 

časem se mi ty poznatky začaly propojovat až tou praxí. Nemám teda zkušenost s integrovanou 

výukou, a přijde mi to opravdu jako něco nového.  

V: Je Vám doma sdělováno, co se ve výuce odehrává?  

ZZ3: Přiznám se, že moc mi sdělováno není, ale doma mi X říkala, že se jí předmět moc líbí a 

že do školy kvůli tomuto předmětu chodí moc ráda. Ale detaily mi moc nesděluje, možná to je 

tím, že vztah k těm přírodovědným předmětům já moc nemám. Jsem ekonom. (smích) Myslím 

si, že X taky asi nebude, protože se nejspíše vydá uměleckou dráhou, ale jsem ráda, že jí 

Přírodní vědy baví.  

V: I přes to, že Vám není moc sdělováno, jak probíhají hodiny, nebylo zmíněno třeba to, že žáci 

pracují ve skupinách?  

ZZ3: Ano, to jsem slyšela. Ty skupiny jsou asi složené tak všelijak, že? Třeba slabší a silnější 

žáci?  

V: Ano, je tomu tak. Máte na to nějaký názor? 

ZZ3: Je to určitě dobré, ale může to mít i negativa, že naopak někdo, koho to tolik nezajímá, 

může tu skupinu stahovat dolů. Je asi důležité ty skupiny vyvážit, což třeba nemusí být ani 

jednoduché.  

V: Při prezenční výuce si všímáme, že občas nějaké trable ve skupinkách můžou být, ale co 

jsme tak vypozorovali, tak ti silnější žáci pomáhají těm slabším, citlivějším a zatím jsme 

nezaregistrovali velké problémy. Naopak, ty slabší to pak může i více namotivovat ke 

spolupráci. 

ZZ3: To souhlasím, že ta spolupráce je velmi důležitá do budoucna, protože pak je vlastně i ten 

život postaven na spolupráci. Člověk není sólista, takže se musí naučit pracovat v týmech, 

horších i lepších a musíte si umět poradit s lidmi v týmu, takže to je vlastně dobře, že se učí 

pracovat v týmech.  

V: Pokud bych se Vás měl zeptat, vnímáte možná negativa a pozitiva při tomto způsobu výuky? 



ZZ3: Já myslím, že pozitiva jsou ty souvislosti, ta propojenost. V rámci těch negativ mě nic 

moc nenapadá. (odmlka) Možná, kdyby toho v jednu chvíli bylo třeba moc. Moc informací 

najednou, protože jak spojujete více oblastí, tak najednou pro někoho to může být strašně věcí 

dohromady a teď než se v tom třeba zorientuje, v těch souvislostech, tak někdo pomalejší, nebo 

komu to moc nejde, může trpět.  

V: My se samozřejmě budeme snažit porozumění učiva a snad ne ve velkém množství. Ano, 

vždy by tam měl být zápis, ale budeme se snažit, aby nebyli přesyceni obrovským počtem 

informací.  

V: Co říkáte na to, že tento předmět vyučujeme v jedné třídě dva vyučující?  

ZZ3: Ježiši, to ani nevím! (smích) Opravdu? 

V: Ano, je to tak.  

ZZ3: Aha, tak to jsem velmi překvapena. To je asi potřeba sladit přístup a styl výuky ne? 

V: A nejen to. Musíme se vždy dohodnout co a jak, ale naším cílem učit takto ve dvou je to, že 

můžeme být nápomocni více žákům v jednom čase a můžeme se zaměřovat na rozvoj 

dovedností, což jeden učitel mnohdy nemůže ani stíhat.  

ZZ3: To je super, že je tam větší kapacita věnovat se dětem. Individuální přístup je velmi dobrý.  

V: Zpětná vazba od dětí je dobrá, že jim to vyhovuje a celkově pomáhá. To bylo tak bokem.  

ZZ3: Naopak, jsem ráda, že jsem se to dozvěděla.  

V: Tak je dobře, že se ode mě dozvíte také něco nového. A pokud bych se Vás měl zeptat, čemu 

byste dala přednost pro své děti. Nechala byste pokračovat integrované vyučování 

přírodovědných předmětů nebo byste naopak dala přednost klasickému rozčlenění 

přírodovědných předmětů? Budu rád, pokud svoji odpověď zdůvodníte.  

ZZ3: Ne, mně se stoprocentně líbí ten integrovaný způsob. Je to takové pokrokové, bych řekla. 

Pokud to ty děti naučí přemýšlet v souvislostech, tak to je jedině dobře. Napadá mě ještě jedna 

věc a to je kritické myšlení. Některé děti ho třeba nemají, protože ho nemají ani ti rodiče, 

protože je to taky nikdo nenaučil. Nebo ne nenaučil, ale nebyli k tomu prostě vedeni a na svých 

rodičích vidím, že ho nemají vůbec. Děda, jako táta, dělá to, co mu řeknou v televizi.  

ZZ3: A ještě jedna věc, pokud by ta výuka byla nastavena tak, aby ty děti si samy víc hledaly 

ty informace, protože když jim je člověk jen servíruje, tak je to nikam moc neposouvá. To co 



jsem si vždy našla sama, nebo potřebovala vyřešit, tak jsem si zapamatovala déle a umím to. 

Pokud Vám to někdo takto dá jen tak, tak ty informace asi zapomenete.  

V: Souhlasím s Vámi, hlavně kritické myšlení.  

ZZ3: Tahle generace už ho jako má, Vaše už taky.  

V: Také si to myslím, protože společnost se mění a je to velmi znatelné. Můžu Vám vlastně i 

říct, že hodně informací si opravdu žáci vyhledávají sami. Vždy po nich chceme, aby se podívali 

třeba na 2, 3 nebo více zdrojů, odkud můžou čerpat.  

V: Jako poslední mě zajímá, zda se domníváte, že má tento koncept výuky potenciál ukotvit se 

ve vzdělávacích programech naší republiky v celoplošném měřítku?  

ZZ3: Potenciál to rozhodně má. Ono se to pak bude odrážet v úspěšnosti přijetí dětí na různé 

školy. To je první co mě napadá. Vaše škola dělá matematiku Hejného, což je svým způsobem 

také alternativa a hodně se to řešilo mezi rodiči. A když jsou přijímačky na šestileté a osmileté 

gymply a ty děti, které dělají Hejného matematiku, to fakt umějí malinko jinak, ale u těch 

přijímaček nejsou horší, jak je různě prokázáno. Pak to ukotvení bude asi záležet na úspěšnosti 

potom, jak ty děti budou pokračovat.  

V: Přesně tak, to uvidíme v takové první etapě, až budou šesťáci v devítce, což je dlouhodobý 

horizont. Každopádně jste tedy řekla, že to potenciál má. Vidíte tam i nějaké překážky, které 

by tomuto vzdělávání mohly bránit? Myslím teď na té národní úrovni.  

ZZ3: Překážky, které se obecně týkají ve vzdělávání, tak je to velmi citlivá oblast. Pokud máte 

třeba nějaký talent ve třídě, tak ho můžete zabít už v zárodku. Když je nějaké dítě talentované, 

tak ten způsob výuky, který máte je, zda se mi, odhalí lépe, než jen slepé opisování z tabule. I 

když to asi není úplně překážka.  

ZZ3: Není to samozřejmě jednoduché, věnovat se všem dětem stejnou měrou, ale překážka je 

ta, že nemáte dostatek času, nebo není toho času tolik.  

V: To co říkáte, je samozřejmě zajímavé, ale mě spíš zajímaly překážky jiného typu. Jinými 

slovy, myslíte si, že při vzniku tohoto způsobu výuky stačí, že si přijde parta učitelů a řekne si, 

chceme takto učit od příštího školního roku.  

ZZ3: Ne, to určitě lehké není. Prorazit cokoliv co je jinak, je těžké. Zvlášť ve státním sektoru, 

kde máte nějakého nadřízeného a je s tím papírování, polování, žádosti o granty a tak. Dokážu 

si představit to zbytečné papírování a ne každý ředitel by to tak chtěl. Vaše ředitelka je strašně 



super, je tady druhým rokem a ta škola se strašně mění a my to všichni cítíme. Škola jde svojí 

cestou a to je správný.  

V: Ano, podpora vedení je velmi důležitá. Nad tím vznikem bylo hodně práce a hodně ještě 

bude, samozřejmě vycházíme z národních dokumentů pro vzdělávání. V neposlední řadě záleží 

na seskupení pedagogů, protože všem se do toho chtít ani nemusí.  

ZZ3: Já si myslím, že ty změny vzhledem k dnešní době jsou prostě důležité a je prostě dobře, 

že se toho někteří nebojí a zkouší něco nového a já Vám jenom přeji, aby se Vám dařilo.  

V: Děkuji. Máte ještě Vy na mě nějakou otázku? Něco co byste chtěla vědět? 

ZZ3: Asi mě teď nic nenapadá.  

V: Dobře, já Vám ještě jednou děkuji a přeji příjemný zbytek dne.  
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V: Dobrý den, předem Vám chci poděkovat za čas, který mi věnujete pro uskutečnění rozhovoru 

pro moje téma diplomové práce. Než začneme, chci se Vás zeptat, zda si Vaše odpovědi můžu 

nahrát na mobil? Jedná se čistě nahrávání pro mé účely a ve výsledcích práce budete jako 

anonym. Je to v pořádku?  

ZZ4: Dobrý den, ano můžete. Nemám s tím problém.  

V: Děkuji a pojďme rovnou na první otázku. Co si představíte pod pojmem integrovaný 

vyučovací předmět? Pokud budete potřebovat pojem vysvětlit, s radostí jej udělám.  

ZZ4: Tak já myslím, že si pod tím dokážu něco představit (smích). Pro mě slovo integrovaný 

znamená spojený, což pokud dobře chápu, máte právě Přírodní vědy jako jeden předmět 

spojený z několika předmětů. Je to tak? 

V: Ano, můžu se zeptat, zda víte, o jaké předměty se jedná? 

ZZ4: Tak určitě je to přírodopis, chemie a fyzika. Možná něco dalšího? Teď si nejsem jistá.  

V: Přesně tak. Ještě tam přidáme zeměpis a je to komplet.  

ZZ4: I zeměpis jo?  

V: Ano, i zeměpis. Jedná se tedy o spojení 4 přírodovědných předmětů to jednoho.  

ZZ4: To je teď u Vás novinka vlastně, že jo? 



V: Máte pravdu, prvně tento integrovaný předmět učíme od tohoto školního roku.  

ZZ4: Já jsem teď překvapená, že tam patří i ten zeměpis. Ten jsem měla vždycky ráda, teda 

radši než ty zbylé zmíněné. Z těch mám hrůzu doteď.  

V: Takže nevzpomínáte na tyto předměty v dobrém? 

ZZ4: No jak se to vezme, šlo o neustálé biflování z učebnic a bylo toho strašně moc a to mě 

nebavilo. Dneska už se to trošku posunulo, teda mám dojem z toho, co občas slyším od X.  

V: Slyšíte něco doma o našem předmětu Přírodní vědy? 

ZZ4: Ano, ano. 

V: A můžu se zeptat co konkrétně? 

ZZ4: Tak, že děláte pokusy, které děti baví a že chodíte ven, kde děláte různé úkoly. Jako slyším 

samá pozitiva, takže vlastně to tak neřeším, jako ostatní předměty. Když je spokojené dítě, je 

spokojený i rodič, ne? (smích)  

V: Tak doufám, že jsou to opravdu pozitiva, čímž mi nadbíháte na další otázku. Jaký máte názor 

na tento koncept výuky?  

ZZ4: Tak za mě je to rozhodně strašně super. Jak už jsem řekla, pokud se jedná o nějakou větší 

spojitost, ať už v čemkoliv, tak je to rozhodně pro ně (děti) jenom dobře. Určitě z toho co jsem 

slyšela doma a od dalších rodičů, tak je to vlastně strašně fajn, že děti nesedí 3 hodiny někde 

v učebně a jen opisují obrovské množství faktů, které stejně v životě třeba ani neuplatní. Teda 

já si rozhodně nepamatuji všechno a k čemu to vlastně dnes je, že? Když si můžete všechno 

během chvíle najít na internetu. Proto jsem ráda, že ve výuce využíváte i jiné metody, které děti 

baví, a já plně tento koncept podporuji. Pro tu budoucí práci je to opravdu důležité, aby chápali 

souvislosti a pokud se to naučí v tomhle věku, budou to mít lehčí i jindy.  

V: Děkuji za odpověď. Říkala jste, že je dobře, že děti nesedí 3 hodiny v učebně, myslíte tím 

naše vyučovací bloky?  

ZZ4: Přesně tak, z počátku jsem si říkala, jestli to není nějaké dlouhé, ale jak jsem řekla, X říká, 

že to strašně utíká a že je to fajn předmět, že si i přestávky můžou dělat dle své potřeby a to se 

mi hrozně líbí, dáváte jim tím nějakou částečnou svobodu a myslím si, že to je i o důvěře.  

V: Připadá mi, že slyším tak nějak samá pozitiva. Napadají Vás i nějaká negativa při tomto 

způsobu výuky? 



ZZ4: Jako moc asi ne (odmlka). Možná jen jestli, pokud se pak dále rozhodnou jít děti na střední 

školu, kde ty předměty budou rozdělené, nebudou se trošku ztrácet? 

V: Zajímavá otázka, my samozřejmě vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu, což je 

závazný dokument pro celou naší republiky a jsou v něm definovány tzv. očekávané výstupy 

žáků různých stupňů vzdělávání ve všech předmětech a vlastně v něm není psáno, jestli se musí 

předměty učit zvlášť nebo dohromady, když to řeknu zjednodušeně, učitel má volnou ruku při 

výběru metod a forem výuky, svým způsobem si může učit, jak chce, ale důležité je co bude 

učit.  

ZZ4: Aha, takže se vlastně na všech školách mají naučit to stejné?  

V: V podstatě ano, jsou zde minimální požadavky, které se musí ve vzdělávání žáků a studentů 

naplnit a je jedno, jakým to bude způsobem. Samozřejmě to není tak jednoduché, jak se zdá. 

Stojí za tím čas a práce.  

ZZ4: Ano, rozumím. To jsem se dozvěděla i něco navíc. (smích)  

V: Takže pokud bych se zeptal na ty pozitiva a negativa ještě jednou, spatřujete je? 

ZZ4: Tak ty pozitiva jsou jasný, děti se v těch hodinách nenudí, nemusí se učit obrovské 

množství informací a vlastně, já nesnášela fyziku, takže v tomhle se to trošku může i schovat, 

což je dobře. Zároveň jsem slyšela, že dělají skupinové práce, což je také velmi super.  

A v rámci těch negativ mě opravdu nic jako lajka nenapadá. Je to samozřejmě novinka, takže 

výsledky této výuky budou, až když třeba budou v devítce. Jde o velkou změnu, kterou já 

osobně vítám v českém školství a vyžaduje to podle mě i odvahu nejít s davem a zkusit něco 

nového. Negativa bych tam proto teď hned nehledala. Kdo nic nezkusí, nic nezažije.  

V: Dobře, děkuji. A pokud byste měla možnost vybrat mezi integrovaným přírodovědným 

předmětem a klasickým rozdělením přírodovědných předmětů, fyzika, chemie, přírodopis a 

zeměpis, kterému byste dala přednost. Zdůvodněte to prosím.  

ZZ4: Jen ať v tom pokračují, změna je důležitá a sama nepřijde. Staré předměty jsou fajn a byly 

tu asi dost dlouho, vlastně jde jen o nějaké pojmenování, ale obsah učiva je důležitější a ten je 

teda i v tom Vašem jednom předmětu. Nejde jen přeci o to, jak se předmět jmenuje, ale jak 

v něm pracujete. Taková změna by měla přijít ale z vrchu ne a rozhodně by se to mělo zkusit i 

na ostatních školách, pokud se chceme jako společnost někam hnout.  

V: Tím mi opět nadbíháte na další a zároveň poslední otázku. Myslíte si, že má tento koncept 

výuky potenciál celoplošného zakotvení ve vzdělávacím systému České republiky? 



ZZ4: Nechte mě přemýšlet. (odmlka) Bylo by to fajn. Já spíš přemýšlím, kde je chyba, že to 

takhle dávno nezkusily už na jiných školách? Já si samozřejmě uvědomuji, že jde o nějaký 

administrativní postup, ale na jednu stranu, to je jen další byrokracie. Ta společnost už dneska 

není jako před 50 a více lety, proč se tedy učit nazpaměť chemické vzorce nebo skupiny rostlin, 

to už by tak dneska být nemělo. Často něco slýchávám od kamarádek, které mají dcery na jiných 

školách a tam jedou tu starou klasiku. Teď jak o tom více mluvíme a přemýšlím o tom, ty 

předměty o přírodě musí být strašně fajn, ale musejí je mít strašně znechucené. Teda to je i to, 

co si já pamatuji ze svých dob a v podstatě se nic nezměnilo, až na tenhle Váš předmět. Je to 

velmi odvážné, že jste do toho šli, což asi souvisí i s nějakou podporou vedení, ale je to jedině 

dobře. Asi můžeme jen doufat, že to budoucna opravdu bude ve větším měřítku.  

V: Pokud bychom to měli nějak shrnout, domníváte se tedy, že to šanci má nebo nemá?  

ZZ4: Má, ale není to otázka jen nás, ale celé společnosti, nebo více učitelů, že tak začnou učit 

a že to povede správným směrem, tak jako u Vás. Jak říkám, nevím, jak se to řeší moc papírově, 

ale je to fajn nápad, velká změna a že už to nebude jen o biflování, ale taky o nácviku přemýšlení 

nad věcmi trošku hlouběji.  

V: Tak to byla moje poslední otázka. Máte Vy nějakou otázku ohledně výuky Přírodních věd 

nebo něco na mě? 

ZZ4: Asi ne, já doufám, že jsem pomohla.  

V: Ano, cením si Vašeho času a odpovědí. Ještě jednou moc děkuji a přeji hezký zbytek dne.  
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V: Dobrý den, ještě jednou, prvně Vás chci požádat o možnost nahrávání na diktafon. Výsledky 

pak budou přepsány do mé diplomové práce, ve které budete vystupovat jako anonymní. Můžu 

tedy nahrávat? 

ZZ5: Dobrý den, ano, jistě, že můžete.  

V: Pojďme tedy na první otázku a ta je, co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací 

předmět? Pokud budete chtít nějak pojem vysvětlit, není problém.  

ZZ5: Já si pod tím představím výuku, ve které se propojují všechny poznatky do jednoho oboru. 

Ve které se děti neučí předměty zvlášť, jak tomu bylo doposud, ale řekněme, jeden velký obor 



se děti učí dohromady a ve Vašem případě je to ta přírodověda. Nebo Přírodní vědy se jmenuje 

ten předmět, že?  

V: Ano, Přírodní vědy. Jaký máte názor na daný koncept výuky? Jinými slovy, co říkáte na to, 

že děti učí tímto způsobem? 

ZZ5: Mně se to moc líbí. Ať už z důvodu, že všechno ve světě je nějak propojené, tak i ten svět 

přírody funguje dohromady, ne rozděleně a je dobře, že jste se tímto způsobem vydali. Protože 

pro tu další generaci je to něco nového, důležitého a to co poslouchám doma, tak je to hlavně i 

baví. Když si vzpomenu na svoji základku a střední, nikdy jsme nedělali tolik pokusů, jako Vy 

za celý školní rok. A to byli ke všemu ještě převážnou část doma. (smích)  

Víte co, já nevím, zda jsem schopná nebo kompetentní se vyjadřovat ke způsobu výuky, na to 

jsou přece odborníci na různých stránkách internetu, že. (smích) Ale pokud bych to měla 

porovnat se svojí výukou na základce i střední, tak jsem nadšena, že moje dítě se už jinak a 

hlavně tyhle zajímavý předměty. Protože to je něco, se dá učit jinak než za lavicí. Do dneška 

nezapomenu, jak nás v přírodopise nutili znát nazpaměť nějaký skupiny rostlin. Neříkám, že 

nejsem ráda, když dnes poznám nějakou kytku na procházce, ale proč by se to měli učit dnešní 

děti, když existují aplikace, které Vám rovnou řeknou, co je to za rostlinu? Proto si myslím, že 

je i důležité, aby se v dnešních školách učilo i něco navíc, nějaká ta gramotnost skrze různé 

programy, nebo třeba i ta finanční. Ten svět se mění a podle mě Vy jste na dobré cestě, jak těm 

dětem dát i něco víc než jen znalosti. Myslím tím, i ty schopnosti.  

V: Můžete rozvést třeba ty schopnosti? Co tím myslíte? 

ZZ5: (odmlka) Tak právě třeba to využívání různých aplikací nebo nějakých přístrojů, které 

jsou propojeny s počítačem. To jsme doma slyšela. Jo a zároveň skupinové práce, protože to je 

třeba něco to navíc a myslím, že my to už dokážeme nějak poznat, že v té práci, až budou 

dospělí, taky musí pracovat ve skupinách a někdy to na té skupině stojí. Tím se aspoň připraví 

na leckdy nelehkou práci, která vyžaduje nějakou nápomoc kolegům.  

V: Děkuji za odpověď. Vnímáte nějaká pozitiva nebo negativa při tomto způsobu výuky? 

ZZ5: Tak ty pozitiva jsem asi tak nějak řekla, ne? Naučit je znalostem ale i schopnostem, 

používat modernější pomůcky, nechat je pracovat ve skupinách. (odmlka) Učí se propojeně a 

v souvislostech a podle mě mají i méně hodin, co taky není úplně od věci. Tím myslím, že mají 

nějakým způsobem více času třeba na svoje kroužky, můžou se tak věnovat i něčemu, co je 

baví. Tím nemyslím, že by je nebavila ta příroda, ale nějaký tancování a podobně.  



V: A když se zamyslíte nad těmi negativy? Máte k tomu něco? 

ZZ5: No možná to, že pokud půjdou někteří po sedmičce třeba na gympl nebo pak po devítce 

na střední školy, kde budou mít zase odděleně ty předměty, jestli to není práce, která pak zase 

bude zaražena, a budou se vracet ke kořenům toho zapamatovávání si tisíce zbytečných věcí. 

To je co mě napadá a trochu i mrzí. Každopádně, zase jsou ve věku, když se učí nejvíc a nejlépe, 

takže i tak doufám, že jim to do života hodně dá a pak už se s tím případně nějak poperou. Ne 

ve smyslu, že jim bude něco chybět, třeba jo, ale to se doučí. Přeci jsme se na střední tak jako 

tak museli učit, že jo. To, že se naučí nějak fungovat, je větší plus, který převažuje nad těmi 

negativy.  

V: No, a pokud byste měla možnost volby, byla byste pro pokračování spojeného 

přírodovědného předmětu nebo byste dala přednost klasice, tedy rozděleným předmětům.  

ZZ5: Teď si říkám vlastně, co tam všechno patří. Přírodopis, chemie, fyzika a zeměpis? Nebo 

ještě něco? 

V: Řekla jste to správně.  

ZZ5: Fajn. No určitě bych si přála, aby tak pokračovali a doufám, že tomu tak bude. Je to fajn 

a ono stejně, nějaké větší výsledky to přinese až na konci deváté třídy ne. Bez zkoušky se nic 

nezjistí, a pokud tam bude nějaký zádrhel, tak se vrátit můžete vždycky. Což bych samozřejmě 

momentálně nebyla pro. 

V: A našla byste nějaký důvod, který by utvrdil, že chcete pokračovat v té spojitosti? 

ZZ5: No já myslím už na ty děti. Nikdy mě nebavila chemie. Nevím, jestli to bylo mnou, 

učitelem nebo čím, ale prostě mě nebavila. Možná X by na tom byl jinak, možná stejně, nevím. 

Každopádně, kdyby mu to nešlo, tak tady se to nějak schová a nebude domů chodit s nechutí 

ze školy. Naopak, to bylo nějak na pomezí prezenční a distanční výuky, jak jste brali kyseliny 

a třeba to měření pH, jak si měli doma připravit, bylo super. Ale to by nemusela být jenom ta 

chemie, vlastně jakýkoliv jiný předmět, který by některému děcku nešel. No a jinak mi líbí i ty 

vyučovací hodiny, jak jich je více za sebou, tak toho v podstatě více stihnout, si teda já myslím.  

V: Děkuji a poslední otázka, máte pocit, že tento koncept výuky má potenciál nějakého 

celoplošného ukotvení ve vzdělávacím systému naší republiky?  

ZZ5: Přála bych si, aby tam ten potenciál byl, ale reálně si myslím, že to bude ještě dlouho trvat, 

než něco takového bude někde zcela běžné. Ale pokud jste na to přešli Vy sami, tak 

předpokládám, že tu možnost mají i na jiných školách, a kdyby chtěli, tak se tím budou chtít 



třeba taky zabývat. Bohužel si, ale myslím, a to se vší úctou, že až na výjimky, je naše školství 

zastaralé i co se věku učitelů týká a ti starší se nějakým novinkám nebudou chtít věnovat. Nechci 

házet všechny do jednoho pytle, ale v drtivé většině tomu tak prostě je. A taky si myslím, že to 

může být i trošku ze shora. Neznám samozřejmě veškerou dokumentaci o školství, ale pokud 

bych se někomu nahoře chtělo, tak ty novinky ve školství budou rozvíjeny svižněji. Trochu 

pozitivní na tom je to, že Vám dali zelenou, abyste si Vy tak mohli učit.  

V: Děkuji za odpověď a opravdu poslední otázka. Máte Vy něco na mě? Nějakou otázku? 

ZZ5: Asi ne, pokud bych měla, tak se Vás můžu kdykoliv zeptat, ne? 

V: No samozřejmě. Tak já Vám ještě jednou moc děkuji a přeji hezký den.  

ZZ5: Vám taky a hlavně hodně štěstí.  
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V: Dobrý den, než přejdeme na samotný rozhovor, chci Vás požádat o povolení rozhovor 

nahrávat na diktafon.  

ZZ6: S tím nemám žádný problém.  

V: Děkuji. Moje první otázka zní, co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací 

předmět? 

ZZ6: Pro mě integrovaný znamená spojený, takže spojený vyučovací předmět ve smyslu více 

předmětů dohromady. Pokud to tak není, tak asi prosím o dovysvětlení.  

V: Máte pravdu, a víte, z kterých předmětů se skládá námi vyučovaný předmět Přírodní vědy? 

ZZ6: Tak chemie, fyzika a přírodopis. Možná ještě něco? 

V: Chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis. 

ZZ6: Aha, zeměpis. Ten jsem měl rád, no jo, to taky asi souvisí s přírodou.  

V: Ano, přesně tak. Ten zeměpis je ale na pomezí přírodovědných předmětů a 

společenskovědních.  

ZZ6: To jsem netušil, ale dává to smysl. Takže se vlastně učí tyto 4 předměty spojené 

dohromady v jeden.  

V: Je tomu tak.  



ZZ6: No, i když jsem se snažil zajímat, tak tenhle rok byl divokej a já tak nějak vím jen zběžně, 

co se ve škole dělo. Ale zní to dost zajímavě a inovativně.  

V: A na to se Vás rovnou zeptám, jaký máte názor na daný koncept výuky? Odpověď klidně 

můžete rozvinout.  

ZZ6: Tak můj názor je takový, že ačkoliv do toho úplně nevidím, tak z toho co slyším doma, si 

myslím, že je to hodně dobrý, hodně prakticky zaměřený a je to taková změna.  

V: Změna k lepšímu, horšímu?  

ZZ6: No asi k lepšímu. Prý pracujete s notebooky, s nějakými měřícími nástroji a dost dělají 

děti samy. Takže pokud doma slyším, že je to baví, tak je to asi rozhodně změna k lepšímu. 

(odmlka) Protože pokud si vzpomínám na svoje léta na škole, tak my nic takového nedělali a 

ani jsme neměli k dispozici takovýto moderní materiál a vůbec přístup učitelů. Maximálně tak 

nějaký starý váhy, kterými jsme měřili na fyzice, ale to je tak nějak všechno. Jinak jsme jen 

počítali a počítali, to tak nějak vím, že jsem to nemusel. I když nejhorší jsem v tom nebyl, ale 

reálně si dneska už moc tak nepamatuji. Takže i když mi to tenkrát šlo, k čemu mi to dneska je. 

Tím chci říct, že pokud se učí novým způsobem, tak snad to přinese užitek do jejich životů, až 

budou dospělí, protože ti už budou žít v úplně jiném světě.  

V: A vnímáte zde nějaká pozitiva a negativa při tomto způsobu výuky? 

ZZ6: Tak pozitiva jsou taková, že se ve škole nenudí a že dělají hodně těch užitečných věcí, 

které si myslím, že se jim jednou budou opravdu hodit. Dál si myslím, že pozitivum je to, že 

když se učí takhle o přírodě pospolu, že se jim učivo bude lépe chápat a více tomu budou 

rozumět.  

No a negativa, já nevím. Je to nový, nikdo to asi moc nezná. Já to teda slyšel na začátku roku 

prvně, že se to budou učit takhle dohromady. Takže mě tak napadá, jestli jeden učitel umí učit 

všechny tyhle předměty? Dřív to bylo tak, že se učitelé učili nějakým dvěma předmětům ne? 

To už se dneska asi taky změnilo. 

V: Máte pravdu, dřív i dnes budoucí učitelé studují aprobaci 2 předmětů. My ale pracujeme 

v rámci kabinetu, ve kterém tu aprobovanost sdílíme a spolupracujeme nad všemi materiály. 

Takže jsme samozřejmě na sobě závislí, ale přeci se tu bavíme o přírodovědných předmětech, 

takže nějaký ten vztah bychom si našli ke všem předmětům.  



ZZ6: Jo tak já myslel, že už to takhle dneska není. Takže vše při starém. (smích) Tak to je dobře, 

že jste se nebáli změny a že se podílíte na svých zkušenostech. To je takový jediný negativum, 

které mě napadá. Budou takto pokračovat i v dalších letech?  

V: Ano. Jaký na to máte názor? Pokud byste mohl pro děti vybrat klasické rozdělení těch 4 

předmětů nebo integrovaný vyučovací předmět, čemu byste dal přednost a proč? 

ZZ6: Té spojitosti. Vždyť v přírodě je to taky spojené a existují nějaké fyzikální a biologické 

vlastnosti, které spolu souvisí. Tak nač se to učit rozděleně. Netuším, do jaké míry se dá všechno 

nějak propojit a jak moc třeba budete počítat příklady, ale i tak si myslím a pevně v to doufám, 

že už tolik ne a že i s tím novým způsobem se vydáte jiným směrem, co se v těch hodinách 

bude dít. Takže za mě ano, určitě je rozumné v tom pokračovat a nedělit. Škoda, že pokud někdo 

někam bude třeba přecházet, tak nepředpokládám, že takto jedou na většině škol, tak to bude 

hrozná škoda, že tam to bude mít zas rozděleně a snad jim pak něco nebude chybět. Nebo ne 

chybět, ale aby se jim to pak spíše nezhnusilo.  

V: Domníváte se, že je možnost, že se takto bude učit po celé České republice?  

ZZ6: Jako někdy teď? 

V: V horizontu let třeba. 

ZZ6: No tak to bude asi pěkně dlouhý horizont. Pokud to někdo nenařídí tam nahoře, tak to asi 

nebude jen tak rychlé. Asi taky závisí na hodně faktorech, ale pokud se budeme bavit o té 

možnosti, tak tady je. Minimálně by bylo fajn, aby se to zkusilo na všech školách a uvidělo by 

se, co to přinese. Ale k tomu by museli být svolní i ostatní učitelé a právě proto, to bude ještě 

dlouhá cesta. (smích) Vám ale přeji, ať to jde zlehka a ať jsou děti stále tak nadšené.  

V: Děkuji. Máte třeba vy nějakou otázku ohledně tohoto předmětu? 

ZZ6: No jen jestli máte plán, podle kterého jedete. Nebo odkud víte, že děti máte naučit to, co 

se mají naučit.  

V: Stěžejní je pro nás Rámcový vzdělávací program, což je vlastně národní dokument, který 

učitelům sděluje, co se mají žáci ve škole naučit. A my z tohoto dokumentu vycházíme a 

musíme tedy propojit určité výstupy žáků, aby to bylo v souladu s tímto programem. Jinak plán, 

podle kterého jedeme, tak si tvoříme napříč ročníky sami. Ale to už si každá škola může zvolit 

sama. Co, kdy a jak učit.  

ZZ6: Děkuji za odpověď. 



V: Já děkuji za Váš čas.  
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V: Ještě jednou Vás chci přivítat. Než se pustíme do nejdůležitější fáze rozhovoru, chci se Vás 

zeptat, zda si můžu rozhovor nahrávat na mobil? Jinak všude budete vystupovat anonymně, 

takže se nemusíte bát, že byste někde figurovala pod jménem.  

ZZ7: Dobře, děkuji. A ano, souhlasím, nevadí mi to.  

V: Prvně bych se Vás chtěl zeptat, jaké máte vzpomínky na školní léta, třeba na základce nebo 

střední a na výuku některých přírodovědných předmětů?  

ZZ7: No je je, to byla jedna větší paráda za druhou. Milovala jsem přírodopis a v lásce jsem 

moc neměla chemii a fyziku.  

V: A co zeměpis? 

ZZ7: Ten mi nevadil. Ten také patří do přírodovědných předmětů? 

V: Ano, ale částečně je na pomezí společenských věd.  

ZZ7. To jsem netušila. 

V: Já se tedy zeptám, co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací předmět? 

ZZ7: Tak teď jsme si vyjmenovali ty tři, teda čtyři předměty a představím si pod tím to, že se 

třeba tyhle předměty vyučují dohromady a myslím si, že to může být velmi zajímavé. Vlastně 

si to nedokážu ani představit, ale z toho co jsem slyšela je to dobrý předmět. Integrací tedy 

rozumím provázanost učiva přes některé předměty. Dává mi to i větší logičnost.  

V: Jaký máte názor na daný koncept výuky? 

ZZ7: Já to beru jako velmi pozitivní změnu ve výuce, která už byla potřebná. Neříkám, že by 

se školství někam neposouvalo, ale jde to hrozně pomalu. Pokud se bavím se známými ze 

zahraničí, tak jsou ve vzdělávání o dost napřed a ono je to pak dost znát. Nemyslím si, že by 

české školství patřilo k nějaký hrůze, ale obměnu to potřebuje. A to co Vy s dětmi ve výuce 

děláte, je velká obměna a obsah látky vypadá podobně, jako jsem se učila já, ale pohromadě a 

samotnou mě některé věci ani nenapadly, když jsem viděla ve Vašich prezentacích.  

V: Vnímáte nějaká pozitiva nebo negativa při tomto způsobu výuky? 

ZZ7: Jako pro žáky? 



V: Ano, třeba. Nebo nějak komplexně, limitována nejste.  

ZZ7: Tak pro žáky se najde hodně pozitiv. Třeba to jak pracují ve skupinkách, to je obrovské 

pozitivum. Můžou si tak pomáhat a naučí se tak pomáhat druhým i v dospělosti. Další 

pozitivum je třeba to propojení znalostí a lépe tak pochopí učivo. Vyzkouší si plno laboratorních 

prací, protože mi je doma pak řečeno, co se ve škole dělo. Mají těch víc hodin za sebou a to je 

taky dobře, protože se naučí nějaké hlubší práci a trpělivosti, víte jak to myslím. Nejsou 

limitováni časem standardní vyučovací hodiny.  

V: A když popřemýšlíte nad negativy? Vnímáte tam nějaká? 

ZZ7: Mně napadá negativum, že pro Vás to musí být strašně těžké připravit a provázat to. U 

těch dětí to může být to, že vypadnou z toho, že se musí naučit hodně informací za sebou, ale 

teď jak to říkám, tak to je blbost. Není důvod se učit všechno nazpaměť, když má téměř každý 

po ruce mobil. Spíš, když se pak budou hlásit na střední školy a tam to budou mít zase rozdělené, 

jestli to nebude špatně a nebudou po nich dupat, že by to měli umět ze základky. To jediný mě 

tak přijde, že by mohl být problém. A tím pádem nemusí být po chuti některým vyučujícím 

tento styl výuky, což je negativum pro Vás, kteří se snaží přijít s něčím jiným a novým. 

Nemyslím to zle, ale určitě se najdou tací, kteří budou chtít zůstat u klasiky a učit po staru. Ono 

by to asi souviselo s uplatněním, těžko říct. Věřím ale, že to by se dalo promyslet. Učitelé budou 

vždy potřeba.  

V: Pokud byste měla možnost vybrat pro žáky způsob výuky, dala byste i nadále přednost 

integrovanému přírodovědnému předmětu nebo byste zvolila klasické rozčlenění fyzika, 

chemie, přírodopis a zeměpis?  

ZZ7: Možná, že kdyby se dělaly pokusy nebo zajímavé skupinové práce ve všech těch 

předmětech a děti by se učily tím způsobem, co teď s Vámi, tak bych třeba nechala tu klasiku. 

Ale na druhou stranu, změna je život a to spojení učiva není špatné. Takže nemám úplně 

vyhraněnost, ale nevadí mi ani jedno. Pokud by ta klasika vypadala jako už 40 let, tak to fakt 

ne. To bych raději dala přednost integraci.  

V: Myslíte si, že má tento koncept potenciál zakotvit se v našem vzdělávacím systému? 

Poprosím případně o zdůvodnění.  

ZZ7: Tak určitě si myslím, že potenciál to má. Naše školství patřilo vždy k těm lepším, ale teď 

poslední dobou to vypadá, že je potřebná změna. Ani by nebyla potřeba té integrace, i když to 

samozřejmě má smysl. Ale spíše celkově to množství zbytečného učiva, vidíme to všichni 

dospělí, že to co jsme se učili my dřív, tak se to od té doby nezměnilo téměř vůbec. Navíc dnes 



si téměř všechno můžeme najít na internetu, takže je spíše důležité, jak s těmi informacemi 

naložit. Věřím, že zatím bylo a je hodně práce pro přípravu Vašeho předmětu, takže určitě bych 

to nezahazovala, ale naopak bych se od toho inspirovala. A tím pádem, ano má to tu možnost, 

aby to bylo na vícero školách, ale musí se chtít také jinde, že.  

V: Velice děkuji za odpovědi. Máte třeba Vy na mě nějakou otázku?  

ZZ7: Asi ne. Děkuji za pozvání a držím palce.  
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V: Děkuji, že jste přišel a mám na Vás prosbu. Nebude Vám vadit, pokud si náš rozhovor nahraji 

na mobil? Následně pak data budu používat a Vy ve výsledcích budete zcela pod anonymitou.  

ZZ8: Nemáte zač a ne, nevadí mi to. Budu rád, když pomůžu.  

V: Dobře tedy. Moje první otázka je, co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací 

předmět. Klidně to můžete rozvinout, jak chcete.  

ZZ8: Pod pojmem integrace si představím jakousi propojenost. V případě předmětů to bude 

sloučení obsahů z různých předmětů třeba do jednoho. Na střední se nám dost snažili propojit 

matematiku s informatikou a i když jsme tenkrát na to koukali, teď zpětně chápu, o co šlo a 

bylo to vlastně dobrý. Takže u Vás je to integrace těch Přírodních věd a předpokládám, že v tom 

jsou informace z přírodopisu a chemie. Možná ještě ta fyzika? Jo a prý i zeměpis, je to tak? 

V: Ano, je.  

ZZ8: Takže jste vlastně sloučili tyhle 4 předměty do jednoho a teď ho vyučuje v těch více 

hodinách za sebou, že? 

V: Ano, je to tak.  

ZZ8: Zní to strašně fajn, protože, jak říkám, na té střední to bylo fajn. Měli jsme to tak nějak 

různě po dva roky, ale pak se od toho nějak upustilo. Občas jsem doma při online výuce něco 

málo slyšel od Vašich kolegů a bylo to celkem zajímavé a nebyly to takové ty tradiční předměty, 

kde se mají naučit jen něco nazpaměť, ale že je to nutilo nad věcmi přemýšlet a vyzkoušet si je 

sami.  

V: Takže Váš názor na tento koncept výuky je jaký? 

ZZ8: No rozhodně pozitivní, asi ve všech směrech. Trošku to porovnávám s tou střední a i se 

zbytkem těch předmětů a líbí se mi, jak to je teď takový jinačí a lepší v tom smyslu, že pracují 

ve skupinách a nad něčím přemýšlí, baví se o tom a tak no. Jako já jsem všema pro, aby se něco 



s tím školstvím dělo, protože si nemyslím, že by se takhle děti učily na více školách, ale jsem 

rád, že zrovna tady se to zkusilo a doufám, že to do budoucna bude i jinde. Asi nemůže jen tak 

sloučit co se Vám zrovna zachce a musíte to mít promyšlený, ale chce to tu odvahu vyjít z davu, 

jak já říkám.  

V: Dobře. Je Vám doma tak nějak sdělováno, co děti ve výuce dělají?  

ZZ8: Jo jo, poslouchám to s ženou celkem často, nebo jasně, že se zeptáme občas i sami. 

Nejvíce je podle mě baví ta práce ve skupinách, že si můžou pomáhat. Určitě je baví i to, že 

nepracují jenom s učebnicí, ale i s jinými pomůckami, prý nějaké přístroje, co propojujou 

s počítačem a vidí pak různé grafy. To je podle mě to, co se mají naučit. Práce s různými 

programy a spolupráce. Občas to nevidíme ani u těch dospělých, tak je jasné, že je to potřeba 

šlechtit už od mladého věku. (smích)  

V: Vnímáte v tom způsobu výuky i nějaká pozitiva nebo negativa? 

ZZ8: Nechte mě chvilku přemýšlet.  

V: Nechám.  

ZZ8: Mně osobně přijde obrovský pozitivum ta spolupráce, rozvíjení myšlení, údajně po nich 

chcete i sebehodnocení, to je také obrovské plus. Pokud se jim propojí poznatky, tak jak jsem 

to viděl v některých těch prezentacích, tak jedině dobře. Dále mě napadá pozitivum na Vás, že 

nespíte a jdete s dobou. (smích) Škoda, že není třeba nějaká učebnice, ale s tou se dneska spíše 

učí děti na prvním stupni a na druhým už je to spíše nějaká ta literatura a podobně.  

V: Mám tu nedostupnost učebnice brát jako negativum? 

ZZ8: Ne, to rozhodně ne. Já to řekl špatně, je lepší, že se neučí jen s tou knížkou, ale i se zdroji 

z internetu, nebo jakékoliv jiné encyklopedie třeba. Možná je to i plus, že tu učebnici nemají, 

ale zase pokud se někomu z toho učí lépe, tak mu asi schází. Porozumět nějakýmu článku ale 

nemusíte jen z učebnice, takže negativum to není. Co mě přijde, jako negativum, je to, že se to 

nejede i na jiných školách a pokud se třeba stane to, že se někdo musí přestěhovat, tak se mu 

kompletně rozhodí ten způsob myšlení. Buď na to bude koukat jako blázen, nebo to naopak 

uškodí tomu, který se učí takhle spojitě a přejde někam, kde bude mít zvlášť to a to. To je pak 

hrozná škoda pro něj. Ta orientace v obsahu učiva by pak mohla být náročnější. Jinak mi přijde 

negativum to, že se nějaká inovace nerozjela už dávno a přijde mi směšné, že to přichází opět 

zezdola, než ze shora. Ale to je taková klasika poddaného lidu, že.  



V: Dobře. Teď si představte, že máte osud dětí ve Vašich rukou. Dal byste přednost 

integrovanému vyučovacímu předmětu nebo jste zastáncem klasického rozdělení? 

ZZ8: Kdyby bylo na mě, tak změním komplet celé školství. (smích) Ne, vážně. Pokud bych se 

měl rozhodnout, tak je to jasná spojitost, protože tak, jak to vidím na Vaší škole, je to super. 

Opravdu krok vpřed. Zase si ale říkám, že ta svoboda tady je a je potřeba. Takže bych to nechtěl 

měnit třeba učitelům, kteří už jedou dvacet třicet let v zajetých kolejích, to ne. Ale tu změnu 

bych částečně udělal na vysokých školách, pak už to bude jednodušší a třeba i více chtěné. 

Nevím, jak moc by se do toho chtěli pouštět teď hned na ostatních školách, ale chce to čas, to 

je fakt. Zase kdy ale začít, no je to těžké a nezávidím Vám to. Závidím dětem, že mají možnost 

učit se jinak.  

V: Tím mi trochu jdete naproti s poslední otázkou. Domníváte se, že má tento koncept výuky 

potenciál celoplošného rozšíření ve vzdělávacím systému České republiky? 

ZZ8: No jak už jsem řekl, chce to čas a trpělivost. Ono to nějak půjde. Furt si říkám, že jsme na 

tom dobře. Nejsme hloupí a budeme muset zareagovat na ty změny, které jsou nevyhnutelné. 

Takže ano, ta možnost tady je, ale bude to chvíli trvat. Nedokážu si to teď moc představit na 

menších školách, kde jsou spojené třeba i některé ročníky. Tam asi takové možnosti, ani po 

materiální stránce, mnohdy nemají. Strašně si přeju, aby se postupně začaly měnit všechny 

předměty. Věřím, že půjdete příkladem pro ostatní učitelé a že se nebudou bát zkusit to změnit.  

V: Máte třeba Vy na mě otázku, která by se týkala Přírodních věd? 

ZZ8: Asi jen, zda ty přípravy, které děláte, s někým konzultujete.  

V: Ano, vlastně všichni z kabinetu se podílí na přípravách do hodin. Je to občas náročné, ale 

redukujeme také obsah učiva, a jelikož jsme na to čtyři, tak to jde. Každý máme nějaké 

zkušenosti a aprobovanost, takže hodně spolupracujeme a vyměňujeme si názory a sdílíme 

materiály.  

ZZ8: Děkuji.  

V: Já také děkuji, za to, že jste přišel a mějte se hezky. 
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V: Dobrý den, mám na Vás dotaz, zda by Vám nevadilo, že budu nahrávat náš rozhovor, který 

následně budu přepisovat, ale Vámi zaznamenané odpovědi budou zcela anonymní.  

ZZ9: Určitě nevadilo, nahrávejte si, co uznáte za vhodné.  

V: Dobře, děkuji. Pokud nebudete nějaké otázce rozumět nebo budete potřebovat danou otázku 

dovysvětlit, tak mi určitě řekněte. Moje první otázka zní, co si představíte pod pojmem 

integrovaný vyučovací předmět?  

ZZ9: Představím si něco jako, že když něco integruju, tak to propojuju a pokud propojuji 

vyučovací předměty, tak spojuji více předmětů do jednoho obsahu. Si teda myslím já.  

V: Ano, máte pravdu. 

ZZ9: No, a pokud se bavíme o té integraci na Vaší škole, tak to je to propojení přírodopisu, 

zeměpisu, chemie a fyziky do předmětu Přírodní vědy.  

V: Co na to říkáte, jaký máte názor na tento způsob výuky? 

ZZ9: Pro mě je to hrozně něco nového a zajímavého. Vůbec jsem o tom předtím nikdy 

neslyšela, že je možné takhle propojovat různé předměty, ale když to jsou předměty o přírodě, 

tak to je docela přínosné. Já na tyhle předměty nikdy nebyla a dřív nebyl ani X, ale nevím, zda 

se něco přes distanční výuku nezměnilo, ale jeho tenhle předmět teď strašně baví, takže si 

myslím, že je to super. Mám takový pocit, že ta propojenost znalostí dětem chybí, ale že mají 

možnost se té propojenosti někde věnovat, je dobře.  

V: Pokud chodí X domů s pocitem, že ho předmět baví, je Vám doma sdělováno, jak probíhají 

hodiny? 

ZZ9: Je pravda, že přes distanční výuku jsem měla větší přehled, ale ano, je mi doma řečeno, 

že děláte pokusy, a mluví i dost o skupinových pracích, které ho většinou baví. Taky jsem si 

všimla, ale to už na začátku roku, že máte více hodin za sebou a říkala jsem si, jak to takhle 

zvládnou. Ve výsledku by mu asi nevadilo mít třeba 6 hodin za sebou. (smích)  

V: Vnímáte třeba nějaká pozitiva nebo negativa, která by souvisela s tímto způsobem výuky? 

ZZ9: V pozitivech spatřuji hlavně to, že si přichází na věci sami a pak je můžou ve skupině 

probrat a vyzkoušet. Taky jsem slyšela, že si přestávku můžou vzít, jak potřebují podle 

rozdělané práce. Tím se učí zodpovědnosti za svěřený čas. Taky mám pocit, že se toho nemusí 



učit tolik nazpaměť, jako my dřív. Prý tam jste dva učitelé nějak na střídačku, tak to je taky dost 

plusový pro děti, jelikož jim můžete třeba pomoct, poradit a tak.  

V: A když se zaměříme na ta negativa?  

ZZ9: Nejdřív jsem si myslela, že toho bude právě moc, ale ono tak není, možná i kvůli té 

distanční výuce. Právě naopak, je toho méně a to je dobře. (odmlka) No pokud jsou nějaká 

negativa, tak je asi nevidím, protože mě nic nenapadá. (smích) Myslím si, že je brzo mluvit o 

negativech, protože v tomto roce jste to měli velmi náročné, zvlášť učit novým způsobem. Ale 

ty negativa se třeba teprve ukáží postupem času. Jako co si tak představuji, tak negativum bude 

možná to, že některé věci půjdou propojit těžším způsobem a bude to pro děti zmatečné. Zatím 

jsem si toho nevšimla, ale třeba v dalším roce to třeba nastane. Ale nepřeju Vám to samozřejmě. 

(smích) Nechci hned hledat negativa na něčem novém, až v dalších letech se ukáže, jestli to má 

nějaké mouchy.  

V: Děkujeme za důvěru. Pokud byste měla možnost rozhodnout pro své děti mezi integrovaným 

vyučovacím předmětem nebo mezi klasickým rozčleněním přírodovědných předmětů, čemu 

byste dala přednost a proč? 

ZZ9: Tomu propojení, protože propojovat poznatky, zvlášť de facto z jednoho oboru, je 

přijatelné a zajímavé. Říkám si také, zda by nebylo vhodné spojit třeba dva předměty po dvou. 

Třeba chemie a fyzika a druhý předmět by byl spojen zeměpis s přírodopisem. To je jen nápad, 

nevím, zda by to bylo dobré. Furt bych ale byla zastáncem, aby se v dnešní době neučilo tolik 

věcí nazpaměť, ale naopak dát přednost praktickému vyučování, kterého je celkem hodně ve 

Vašem předmětu.  

V: No a myslíte si, že má tento koncept výuky potenciál se celoplošně zakotvit ve vzdělávacím 

systému po celé České republice?  

ZZ9: Za mě rozhodně ano, protože takovéto změny jsou žádoucí, důležité a musíme jít s dobou 

i se zbytkem světa. Předpokládám, že to dokumenty umožňují, jinak byste nemohli ty předměty 

spojit, ale do jaké míry jsou nějaké hranice, to netuším. V Praze tyhle změny půjdou rychleji, a 

to i vzhledem k věku Vás učitelů, ale jinde to bude ještě trošku trvat. Chce to odvahu udělat 

první kroky, mít podporu a nebýt pohodlný, to je něco, co je v naší společnosti běžné. Navíc, 

jak už jsem řekla, ta integrace předmětů o přírodě se asi nabízí sama o sobě, takže to je taky 

důvod, proč by bylo v pořádku, aby se učilo všude alespoň podobným způsobem. Mohly by 

pak vznikat obrovské rozdíly, ale ty už jsou tady i teď, nehledě na tak významné vzdělávací 

novinky.  



V: Děkuji za poslední odpověď. Máte Vy na mě nějakou otázku?  

ZZ9: Já myslím, že už jsme se pobavili celkem hodně, ne? (smích) Ne, nemám žádnou. 

V: Tak děkuji za Váš čas a mějte se hezky.  
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V: Dobrý den, velice děkuji, že jste se se mnou spojil touto formou a než začnu pokládat otázky, 

chci se zeptat, zda Vám nebude vadit, když si náš rozhovor nahraju na mobil?  

ZZ 10: Nevadí, souhlasím s nahráváním.  

V: Takže jdeme na to. Co si představíte pod pojmem integrovaný vyučovací předmět? 

ZZ10: Tak to jsou vlastně ty Vaše Přírodní vědy, které letos vyučujete nově. Spojili jste několik 

předmětů do jednoho, ve kterém vyučujte obsah z těch předmětů a snažíte se propojit patřičné 

poznatky tak, aby to dávalo hlavu a patu a dětem se ty znalosti propojili, to je to, co já si pod 

tím představím.  

V: A víte, jaké předměty jsme propojili?  

ZZ10: Tak jsou to Přírodní vědy, takže přírodopis, fyzika, chemie a i zeměpis, je to tak? 

V: Ano, je. Jaký máte názor na tento koncept výuky? 

ZZ10: Nevím, do jaké míry bych tomu měl rozumět, ale ten nápad se mi líbí a já ho považuji 

za velmi žádoucí. Možná je to o tom, co v těch hodinách děláte a taky jsme měli možnost při 

distanční výuce doma občas sledovat některé ty zadané úkoly a zdály se mi takové užitečné do 

života. Já to asi porovnávám s tím, když jsem já chodil do školy. Sice byla jiná doba, ale i tak 

se tam dalo vytěžit z těch předmětů. Zdá se mi, že jsme hrozně zaspali dobu. To nemyslím jen 

ve školství, ale všeobecně a teď se snažíme dohnat ostatní státy, abychom drželi alespoň 

částečně krok, i když tak jako všechno rychle, ale nekvalitně. A to stejné je i ve škole, tím 

nechci říct, že byste to měli nekvalitní, ale je to něco nového, ne moc známého. Máte můj obdiv 

za to, že jste se do něčeho nového pustili a divím se, že Vám to někdo nahoře vůbec povolil. 

(smích) Přece to není jen tak, že se rozhodnete jednoho dne, tak dnes budeme učit spojeně. Musí 

to být těžké na přípravu i na to samotné sloučení a propojení, ale má to cenu a význam. Takže 

Vám v tomhle držím palce.  

V: Vnímáte nějaké pozitiva nebo negativa při tomto způsobu výuky? 



ZZ10: V pozitivech vnímám to, že v těch hodinách děti přemýšlí a snaží se pracovat ve 

skupinách. To je víc než důležité a myslím si, že možná i nejdůležitější. Není to jen o tom, že 

by si opisovali do sešitu to, co říká učitel. Je to hlavně o té jejich aktivitě a tím je to asi i více 

baví. Mám pocit, že je i méně toho učiva, ale zase je to asi tím, že je to provázané, takže to je 

jen takový optický klam. (smích) A taky je fajn, že tam jste dva učitelé. O to víc je to pro ně 

zajímavější.  

Ty negativa jsou asi ta, že pokud by se někomu nelíbilo to, jak učíte, tak se v tom začne šťourat 

a možná by Vám to taky mohli stáhnout, což snad nebude potřebné.  

V: A když se zamyslíte nad negativy v té samotné výuce, pro žáky? 

ZZ10: Tak možná, že by se jim to mohlo míchat? Ale zase, oni to nemají s čím porovnat, pro 

ně je to něco nového a daného, takže špatné to pro ně není. To porovnáváme maximálně tak 

my, kteří jsme prošli klasikou. Nevím, negativa tam nevidím, jen pokud někdo bude přecházet 

na jinou školu, kde bude ta klasika fyzika, chemie atd., tak jestli se to pak dotyčnému nezačne 

míchat. Na tu základku je to vhodné, ty děcka se učí fungovat a to je pro mě osobně velice 

zásadní, takže já negativa teď hledat nebudu. Proč bych taky měl, spojili jste něco, co dává 

smysl a má to logiku. Svět nefunguje podle rozdělených předmětů.  

V: No, a pokud byste měl možnost vybrat pro své děti mezi integrací těch přírodovědných 

předmětů a mezi klasickým vyučováním 4 rozdělených předmětů, čemu byste dal přednost a 

proč? 

ZZ10: Budu se opakovat, ale té integraci, protože možná je to náročné pro Vás pro přípravu, 

ale pro děti je to smysluplnější a jasnější. Asi byste tam mohli narvat více těch informací, ale 

to není třeba, na to mají dneska google a ať se naučí něco, co je praktického do života a to že 

se donekonečna budou učit něco, co je jim odporný, jako mně byla třeba chemie, tak tím se to 

nenaučí. Možná si něco málo zapamatují, ale jak to použít, to vědět nebudou.  

V: A poslední otázka, domníváte se, že má tento koncept výuky potenciál zakotvit se ve 

vzdělávacím systému České republiky? Poprosím zas o zdůvodnění.  

ZZ10: (odmlka) Zajímavá otázka, já si myslím, že teď v nějakých pár letech ne. Třeba v těch 

větších městech ano, ale ne po celém Česku. Těch faktorů, které tady hrají roli, je hodně. Já 

bych samozřejmě pro to byl a potřebujeme změnu celkově ve školství. Ale pokud i mám myslet, 

že to potenciál má, tak ano, ale ne teď, to by se asi celkově muselo překopat hodně věcí a tady 

jde všechno strašně pomalu. Předpokládám, že i ostatní školy mají možnost, tak jako Vy, se do 

toho pustit díky třeba vedení školy, ale kdyby se někomu do toho chtělo, tak už dávno začal. 



Jak už jsem řekl, věřím, že to je náročné, ale pokud by byla nějaká předloha i pro ostatní školy, 

tak by se třeba do toho pustily taky. Teď otázka, jak by se do toho chtělo ostatním učitelům, 

tam hraje roli věkový rozdíl a nějaká chuť do spolupráce. A vidíte, proto je důležité, aby 

pracovali spolu už v dětství. (smích)  

V: Děkuji za odpověď. Máte třeba Vy na mě nějakou otázku ohledně našeho předmětu? 

ZZ10: No jestli v tom budete pokračovat i nadále, nebo to bylo jen v šestce? 

V: Ano, žáci takto budou pokračovat až do 9. třídy, ale postupně pracujeme na plánech a obsahu 

učiva a ano, jak jste řekl, spolupráce je důležitá a tu my s kolegy v kabinetě máme.  

ZZ10: To je super a přeji Vám to.  

V: Jestli už nic vědět nechcete, tak já Vám ještě jednou děkuji za videohovor a mějte se moc 

hezky, na shledanou.  

 


