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Abstrakt 

 

     Úkolem současné školy jiţ není vybavit ţáky pouze vědomostmi a dovednostmi, ale 

také postoji a hodnotami. To je jedním z cílů tzv. průřezových témat, jeţ přinesla před 

několika lety realizovaná reforma školství. Pro mnohé učitele je však tato oblast stejně 

nová jako  

pro jejich ţáky, a právě proto vznikla tato diplomová práce, která podává základní 

informace o průřezových tématech a nabízí moţnosti, jakým způsobem je lze do výuky 

začlenit.      

     Teoretická část se zaměřuje především na charakteristiku českých a zahraničních 

průřezových témat a na jejich vzájemné srovnání. Součástí výzkumné části jsou vytvořené 

praktické návrhy propojující průřezová témata s výukou přírodovědných předmětů, z nichţ 

byly některé ověřeny v praxi. Následovalo dotazníkové šetření, které zjišťovalo, jaký je 

postoj středoškolských studentů k průřezovým tématům a činnostem vedoucím k rozvíjení 

klíčových kompetencí. Studenti taktéţ prostřednictvím dotazníku vyjadřovali svůj názor  

na vyučování, při němţ byly praktické návrhy aplikovány. V závěru výzkumu došlo  

ke zpracování získaných výsledků, které byly následně porovnány s odbornou literaturou  

a názory autorky. 

 

Klíčová slova: průřezová témata, rámcové vzdělávací programy, klíčové kompetence, 

Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech 
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Abstract 

 

     The task of contemporary education is not only to equip pupils with skills and 

knowledge, but to give them postures and values as well. That is one of the goals of the  

so-called cross-curricular subjects, which were brought by the education reformation 

accomplished several years ago. This area is as new for many teachers as it is for pupils 

and that is the reason why this master thesis was created. It provides basic information 

about cross-curricular subjects and supplies options for their practical implementation  

in the education. 

     The theoretical section aims at the characterization of Czech and foreign cross-

curricular subjects and their mutual comparison. The research section, among others, 

contains practical suggestions interconnecting the cross-curricular subjects with natural 

sciences education, and some of them have been verified in practice. Questionnaire survey 

follows, finding out the position of high school students towards the cross-curricular 

subjects and towards key-competence developing activities. Students also expressed their 

opinion on the practical suggestions application during education in this survey.  

In conclusion of the study, the observed results were evaluated and compared with the 

literature and author´s opinions. 

 

Key words: cross curricular subjects, framework programme of education, key 

competences, Personal and social education, Environmental education, Education for 

european and global thinking 
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1.  Úvod 

 

 

     Za účelem zvýšení efektivity vzdělávání, která je nejen zárukou prosperity státu, ale  

i přirozenou obranou proti nezaměstnanosti a z ní vznikajících sociálních problémů, 

proběhla v českém vzdělávacím systému reforma školství a spolu s ní došlo k významným 

změnám. Jednou z těchto změn bylo, ţe do vzdělávacích institucí vstoupila tzv. průřezová 

témata. Jedná se o témata, která propojují vzdělávací obsahy jednotlivých oborů  

a reflektují aktuální problémy současného světa. Za jejich předchůdce bývají často 

povaţovány mezipředmětové vztahy. Smysl průřezových témat je však podstatně hlubší, 

jelikoţ se zároveň podílejí na formování osobnosti ţáků. 

     Aktuálním problémem souvisejícím s průřezovými tématy je, ţe si někteří učitelé 

nevědí rady s tím, jakým způsobem je do vyučování co nejefektivněji začlenit. V praxi 

neexistuje jednotný systém výuky průřezových témat, jednotlivé školy k nim přistupují 

individuálně, coţ je na jednu stranu sice přínosné, avšak leckdy to můţe být na úkor 

kvality. 

     Protoţe mě problematika průřezových témat zaujala a povaţují ji z mého pohledu  

za velice zajímavou, zvolila jsem ji hlavním předmětem mé diplomové práce. Vzhledem  

k rozsahu práce však nebylo moţné zaobírat se detailně všemi pěti průřezovými tématy, 

proto jsem se zaměřila pouze na tři z nich, a to na Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu 

k myšlení v Evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchovu. Tato 

témata jsem volila zejména kvůli poměrně úzké souvislosti s mými aprobačními předměty, 

kterými jsou biologie a zeměpis. 

     Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část byla zpracována s vyuţitím odborné literatury a zaměřuje se převáţně  

na charakteristiku průřezových témat v českých i zahraničních kurikulárních dokumentech 

a na jejich vzájemné srovnání.  

     Praktická část se zaobírá ověřováním praktických návrhů, které umoţňují začlenění 

vybraných okruhů průřezových témat do přírodovědných předmětů (biologie a zeměpis). 

Tyto materiály byly vytvořeny za účelem pomoci učitelům, kteří netuší, jak průřezová 

témata ve výuce realizovat. Dále jsou zde zpracovány výsledky dotazníkového šetření, 

které mapovalo postoj studentů k průřezovým tématům a k činnostem, které rozvíjí klíčové 
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kompetence. Některé poloţky navíc zjišťují, jaký je názor studentů na vyučování, během 

něhoţ byly návrhy ověřovány. 

 

K cílům mé diplomové práce tedy patří: 

- představit jednotlivá průřezová témata pro gymnázia 

- srovnat česká průřezová témata s průřezovými tématy vybraných zahraničních států 

- k vybraným okruhům průřezových témat vytvořit metodické podklady určené 

            pro výuku přírodovědných předmětů  

- vytvořit výzkumný nástroj - dotazníkové šetření 

- realizovat zavedení průřezových témat do školní praxe 

- zpracovat a vyhodnotit získané výsledky 

 

 

2. Kurikulární dokumenty  

 

     V souvislosti s proběhlou školskou reformou došlo ke změnám v kurikulárních 

dokumentech. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy zavedlo na státní úrovni  

tzv. rámcové vzdělávací programy. Na základě těchto závazných dokumentů vytváří 

jednotlivé školy své vlastní školní vzdělávací programy. 

 

  

  2.1 Rámcové vzdělávací programy 

 

     Rámcové vzdělávací programy představují hlavní kurikulární dokumenty, které je 

povinen kaţdý učitel respektovat. Jejich náplní je, ţe vymezují závazné rámce  

pro jednotlivé etapy vzdělávání (pro předškolní, základní a střední vzdělávání).  

 

Základní charakteristika rámcových vzdělávacích programů (RVP G, 2007, s.6) je: 

- „vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost 

- se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém 

životě; 

- vycházejí z koncepce celoživotního učení; 
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- formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých 

etap vzdělávání; 

- podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky 

vzdělávání“                                                                              

 

     Tyto dokumenty jsou volně přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost,  

a to na webových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického 

(http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy). K dispozici je zde RVP  

pro předškolní vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání 

ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, RVP pro gymnaziální vzdělávání, RVP pro 

základní umělecké vzdělávání a RVP pro jazykové vzdělávání. 

 

 

    2.2 Školní vzdělávací programy 

 

     Školní vzdělávací programy jsou vytvářeny jednotlivými školami dle poţadavků 

závazných rámcových vzdělávacích programů, coţ znamená posílení autonomie kaţdé 

školy a získání obrovské zodpovědnosti. Vzniklé ŠVP pak odpovídají jednotlivým školám 

i poţadavkům regionu.  

     Základní školy a niţší stupně osmiletých gymnázií jsou povinny vyučovat podle svého 

ŠVP od září roku 2007 (od 1. ročníku niţšího stupně ZŠ a 6. ročníku vyššího stupně ZŠ), 

na čtyřletých a šestiletých gymnáziích byly ŠVP zavedeny do školní praxe jako povinné  

o aţ dva roky později v roce 2009. 

 

 

3. Klíčové kompetence 

 

     Ukázalo se, ţe v souvislosti s měnícím se světem jiţ není počáteční vzdělání, kterému 

se dostává na školách, dostačující. Lidé se stále častěji setkávají se situacemi, kdy je 

potřeba i v produktivním věku své vědomosti neustále doplňovat a rozšiřovat, učit se 

novým dovednostem či dokonce měnit svou kvalifikaci. Proto se v současnosti opouští se 

od memorování encyklopedických informací, které nelze všechny pojmout. Mnohem 

důleţitější je naučit se s informacemi pracovat, umět je vyhledávat a kriticky posuzovat, 
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zařadit je a v případě potřeby vyuţít pro konkrétní účel. Z tohoto důvodu byl obsah 

vzdělávání obohacen o   tzv. klíčové kompetence (Procházková, 2006). Klíčové 

kompetence jsou v RVP G (2007, s. 8) definovány jako „soubor vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní 

zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě“. 

     V některých starších vzdělávacích programech se pojem „kompetence“ objevoval, 

avšak dříve nepatřilo mezi cíle vzdělávání, na rozdíl od současnosti, studenty těmito 

kompetencemi vybavit. Naproti tomu RVP  pokládají klíčové kompetence za jeden 

z výsledků vzdělávání a zavazují učitele, aby je u ţáků prostřednictvím výuky 

systematicky rozvíjeli (Hučínová, 2005). 

 

V RVP G (2007) jsou vymezeny tyto klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence občanská 

Kompetence k podnikavosti 

 

     Stejné klíčové kompetence jsou obsaţeny i v RVP ZV (2007), s výjimkou kompetencí 

k podnikavosti, místo ní se zde nachází kompetencí pracovní. 

 

4.  Průřezová témata 

 

     Průřezová témata byla zmíněna jiţ v úvodní části diplomové práce. V následujících 

podkapitolách jsou charakterizována nejprve česká průřezová témata, dále pak průřezová 

témata zahraničních států. V závěru kapitoly jsou pak tyto dvě skupiny vzájemně 

porovnávány. 
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4.1  Průřezová témata v českých kurikulech 

 

     V českých kurikulárních dokumentech jsou průřezová témata definována jako témata, 

„která jsou v současnosti vnímána jako aktuální. Tato témata mají především ovlivňovat 

postoje, hodnotový systém a jednání žáků. Promítají se nejen svým výchovným zaměřením, 

ale i obsahem do vzdělávacích oblastí (oborů) a pomáhají doplňovat či propojovat, co si 

žáci během studia osvojili. Pojetí a funkce průřezových témat příznivě ovlivňují i proces 

utváření a rozvíjení klíčových kompetencí“ (RVP G, 2007, s.65). Tato témata tvoří 

povinnou sloţku vzdělávání a je moţné realizovat třemi způsoby: mohou být začleněny do 

vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, aplikovány prostřednictvím 

mimopředmětových aktivit (projekty, exkurze, besedy, atd.) či samostatného předmětu. Je 

nezbytné, aby byla do výuky zavedena všechna průřezová témata, včetně veškerých jejich 

tematických okruhů, avšak hloubku, formu a rozsah realizace si volí škola sama. 

     V rámcových vzdělávacích programech jsou průřezová témata přehledně a zároveň 

poměrně podrobně rozpracována. Obsahují Charakteristiku průřezového tématu, jeţ 

zahrnuje význam a postavení průřezového tématu ve vzdělávání, rovněţ je zde vyjádřen 

vztah ke vzdělávacím oblastem. Dále je zde popsán přínos průřezového tématu k rozvoji 

osobnosti ţáka, a to jak v oblasti postojů a hodnot, tak v oblasti vědomostí, dovedností, 

schopností. Následují tematické okruhy, které vznikly rozpracováním obsahu průřezových 

témat. Tyto okruhy jsou dále rozčleněny na jednotlivá témata. 

     Průřezová témata jsou stanovena na obou stupních vzdělávání, na základním i středním. 

Na čtyřletých a vyšších stupních víceletých gymnázií je moţné setkat se s následujícími  

(RVP G, 2007): 

- Osobnostní a sociální výchova 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Multikulturní výchova 

- Environmentální výchova 

- Mediální výchova 

 

     Pro základní školy bylo vymezeno jedno průřezové téma navíc, a to Výchova 

demokratického občana. Zbytek je shodný s průřezovými tématy pro gymnázia (RVP ZV, 

2007). 
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     V následujících podkapitolách uvádím velice obecný popis jednotlivých průřezových 

témat pro gymnázia, a to proto, ţe veškeré podrobnější informace jsou k dispozici v RVP 

G (2007), který je snadno dostupný na internetu. 

 

 

4.1.1 Osobnostní a sociální výchova 

 

     Osobnostní a sociální výchova je téma velice obecné, souvisí prakticky jak se všemi 

vzdělávacími oblastmi, tak i s ostatními průřezovými tématy. V RVP G je definováno 

následujícím způsobem: „Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům vést zdravý  

a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti, poskytuje žákům příležitosti 

přemýšlet o svých zkušenostech a o vlastním vývoji. Rozvíjí u žáků sebeúctu, sebedůvěru  

a schopnost přebírat zodpovědnost za své jednání v různých životních situacích, při 

sebevzdělávání a při práci. Učí rozumět hodnotě mezilidských vztahů a respektovat názory, 

potřeby a práva ostatních“ (RVP G, 2007, s. 66). Dle Valenty (2006) je OSV specifická 

v tom, ţe učivem se stává samotný ţák, či konkrétní ţákovská skupina; mohou se jím stát i 

běţné situace kaţdodenního ţivota. Hlavním smyslem tohoto průřezového tématu  je, ţe 

pomáhá studentům najít vlastní cestu k ţivotní spokojenosti, která je zaloţená na dobrých 

vztazích  jak k sobě samému, tak i k ostatním a k okolnímu světu (Valenta, 2006). OSV 

hraje v RVP významnou  roli, „někteří učitelé či ředitelé škol považují OSV za natolik 

důležitou, že na ní zakládají svůj školní vzdělávací program“ (Srb, 2007, s. 6) a vnímají ji 

mimo jiné také „jako základní podmínku efektivního vyučování“ (tamtéţ). 

 

OSV členěna do následujících tematických okruhů, které jsou v RVP G (2007) podrobně 

rozpracovány (i u ostatních průřezových témat): 

- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

- Sociální komunikace 

- Morálka všedního dne 

- Spolupráce a soutěţ 

 

     Existuje několik organizací, které se zabývají OSV, či s touto problematikou nějakým 

způsobem souvisí. Příkladem můţe být občanské sdruţení Projekt Odyssea, které pomáhá 
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zavádět OSV do školní praxe a to tak, ţe vytváří metodické materiály, které poté ověřuje 

v praxi, navíc pořádá vzdělávací kurzy jak pro učitele, tak i pro ţáky atd. 

(http://www.odyssea.cz/o-nas.php).  Dalším občanským sdruţením je Hnutí Go!, jeţ se 

zaměřuje na rozvoj moderních metod výchovy a vzdělávání, přičemţ klade důraz zejména 

na rozvoj komunikačních schopností, týmové spolupráce a tvořivosti, v neposlední řadě se 

zabývá také rozvojem sebepoznání (http://www.hnuti-go.cz/). Za zmínku jistě také stojí 

dříve uskutečněný projekt „Dokáţu to?“, který vznikl pod záštitou občanského sdruţení 

Aisis a zaměřoval se především na rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí 

(http://www.dokazuto.cz/).  

 

 

4.1.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

     V souvislosti se vstupem do Evropské unie bylo nezbytné zavést do vzdělávání 

evropskou dimenzi, jejíţ důleţitou součástí je výchova budoucích evropských občanů 

v zodpovědné osobnosti, které budou připraveny na ţivot v čím dál více propojovaném 

světě. V RVP G představuje toto průřezové téma „kritický pohled na aktuálně chápané 

globalizační a rozvojové procesy současného světa. Rostoucí propojování aktivit ve všech 

oblastech lidského života, vnímání globálních hospodářských, sociálních, politických, 

kulturních a environmentálních příznivých prvků a jevů, ale i problémů, proniknutí do 

podstaty evropské integrace a porozumění sobě samému v tomto kontextu, to vše jsou 

hlavní přínosy daného tématu pro vzdělávání na gymnáziu“(RVP G, 2007, s.69).     

     Podle Walterové (2004) je během aplikace tohoto průřezového tématu do výuky vhodné 

vyuţít metod sociálního a kooperativního učení, neboť rozvíjení sociálních dovedností je 

potřebné pro seberealizaci, uplatnění ve skupině, přijímání rolí, řešení konfliktů atd. 

 

Tematické okruhy, jak jsou uvedeny v RVP G (2007): 

- Globalizační a rozvojové procesy 

- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

- Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

- Ţijeme v Evropě 

- Vzdělávání v Evropě a ve světě 

 

http://www.odyssea.cz/o-nas.php
http://www.hnuti-go.cz/
http://www.dokazuto.cz/
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     Na problematiku globálního rozvojového a interkulturního vzdělávání se zaměřuje 

vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Pracovníci Variant pořádají velké 

mnoţství vzdělávacích akcí (semináře, kurzy, atd), dále se zaměřují na vydávání publikací 

a tvorbu nových výukových materiálů (http://varianty.cz/index.php?id=2). 

 

 

4.1.3 Multikulturní výchova 

 

     V současné době dochází k rostoucí mobilitě osob, coţ vede ke stále častějšímu 

setkávání se lidí rozdílných ras, etnik, národností či náboţenství. Následkem je pak 

prohlubování mezikulturních kontaktů, a proto je nezbytné připravit ţáky na ţivot 

v interkulturní společnosti a předejít tak negativním jevům, jako je například xenofobie či 

rasismus. Jednou z moţností, jak se těmto aspektům vyhnout, bylo zavedení multikulturní 

výchovy. Tento termín dle Průchy „vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní. Má značný 

praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných 

národů, ras apod.“ (Průcha a kol., 2007, s. 137).  

     Za synonyma MKV jsou povaţovány pojmy: interkulturní pedagogika, interkulturní 

výchova, interkulturní vzdělávání, multikulturní vzdělávání, atd., nejblíţe je mu však 

pojem interkulturní výchova, popř. vzdělávání (Švigalová, 2007). 

     Problémem MKV je, ţe v českém prostředí je orientována především na otázky 

souvisejícími s Romy. Přestoţe je tato problematika závaţná, je potřebné zaměřit se i  

na další témata jako je například postoj české mládeţe k různým imigrantským skupinám 

atd. (Průcha, 2004). 

 

Multikulturní výchova je v RVP G (2007) členěna do následujících tematických okruhů: 

- Základní problémy sociokulturních rozdílů 

- Psychosociální aspekty interkulturality 

- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního   

           prostředí 

 

     Stejně jako u průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech se problematikou interkulturního vzdělávání zabývá program Varianty. 

http://varianty.cz/index.php?id=2
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Vzdělávání menšin dále podporuje obecně prospěšná společnost Nová škola a to 

prostřednictvím projektů, seminářů a konferencí 

(http://www.novaskola.org/pilot/?page_id=102). 

 

 

4.1.4 Environmentální výchova 

 

     S rozvojem lidské činnosti dochází k neustále se zhoršujícímu stavu ţivotního prostředí. 

Proto bylo povaţováno za nutné nastolit taková opatření, která by směrovala společnost 

k ohleduplnému a odpovědnému zacházení s přírodou. Jedním z těchto opatření bylo 

zavedení tzv. Environmentální výchovy. Dle Skýbové je Environmentální výchova 

charakterizována jako průřezové téma, které podněcuje zájem jednotlivců a skupin lidí o 

prostředí, kde ţijí, a povzbuzuje je k tomu, aby se aktivně účastnili při řešení problémů 

souvisejících se znečišťováním přírody (Skýbová, 2009). Tímto chováním významně 

přispívají k ochraně ţivotního prostředí, coţ je nesmírně důleţité pro budoucí generace.  

V RVP G představuje Environmentální výchova “nezastupitelný významný předpoklad 

udržitelného rozvoje, jenž patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základním 

předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení ekologického vědomí lidí 

a jejich odborná připravenost na kvalitativně nové přístupy v celé technicko-ekonomické  

a sociální oblasti (RVP G, 2007, s. 75). 

     Environmentální výchova bývá často povaţována za synonymum Ekologické výchovy, 

ale EV stojí výš, zahrnuje navíc veškerou ochranu ţivotního prostředí člověka. Kromě 

samotné přírody zahrnuje i ekonomický, technický a hlavně sociální aspekt ţivota na zemi. 

(Štefflová, 2003) 

 

Tematické okruhy průřezového tématu jsou (RVP G, 2007): 

- Problematika vztahů organismů a prostředí 

- Člověk a ţivotní prostředí 

- Ţivotní prostředí regionu a České republiky 

 

     Významnou organizací, která působí v oblasti environmentálního vzdělávání je 

Sdruţení Tereza. Její hlavní činností je, ţe vytváří vzdělávací programy a různé materiály, 

http://www.novaskola.org/pilot/?page_id=102
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které umoţňují učitelům základních a středních škol snadněji realizovat Environmentální 

výchovu (http://www.terezanet.cz/o-sdruzeni-tereza-ekologicka-vychova.html). 

 

 

4.1.5 Mediální výchova 

 

     Masová média jsou nedílnou součástí ţivota lidí. Mohou být uţitečnými zdroji 

informací a zábavy, ale zároveň také neţádoucími manipulátory, zprostředkovateli 

pokleslé zábavy či mít dokonce negativní vliv na postoje, city a hodnoty jedince (Verner, 

2007). K tomu, aby se studenti naučili odolávat případnému negativnímu tlaku  

a rozpoznat, která média poskytují objektivní informace, by měla slouţit mediální 

výchova. „Koncepce mediální výchovy se tedy opírá o představu mediální gramotnosti 

jako souboru dovedností a vědomostí nutných pro orientaci v nepřehledné a neprůhledně 

strukturované nabídce mediálních produktů, které vytvářejí (znakové, resp. symbolické) 

prostředí, v němž se současný člověk pohybuje“(RVP G, 2007, s. 77). 

 

Tematické okruhy mediální výchovy jsou (RVP G, 2007): 

- Média a mediální produkce 

- Mediální produkty a jejich významy 

- Uţivatelé 

- Účinky mediální produkce a vliv médií 

- Role médií v moderních dějinách 

 

     Občanské sdruţení Kritické myšlení sice není zaměřeno vyloţeně na Mediální výchovu, 

ale má ve svém programu rozvoj čtenářské gramotnosti ţáků a studentů, proto s ní alespoň 

částečně souvisí (http://www.kritickemysleni.cz/). 

 

     Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, v rámci své diplomové práce zaměřuji především  

na Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech a Environmentální výchovu, jelikoţ tato průřezová témata úzce souvisí se 

vzdělávacími obory Biologie a Zeměpis, které jsou mými aprobačními předměty. 

K vybraným tematickým okruhům těchto průřezových témat jsem vytvořila metodické 

podklady pro výuku, jeţ jsou součástí přílohy. 

http://www.terezanet.cz/o-sdruzeni-tereza-ekologicka-vychova.html
http://www.kritickemysleni.cz/
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4. 2     Průřezová témata v kurikulech zahraničních států 
 

     Tato kapitola pojednává o tom, jaká průřezová témata jsou zastoupena v kurikulech 

vybraných zahraničních států Evropské unie, jakým způsobem jsou v těchto dokumentech 

rozpracovány a charakterizovány. V další kapitole následuje jejich srovnání s průřezovými 

tématy v českých dokumentech.  

     Mezi země, které byly pro srovnání vybrány, patří Finsko a to zejména kvůli vysoké 

úrovni finského školství, dále pak Slovensko, s nímţ nás spojuje společná historie, a proto 

bylo povaţováno za účelné porovnat míru podobnosti slovenských průřezových témat  

s českými. Dále byla vybrána Anglie, kde se dalo naopak předpokládat, ţe průřezová 

témata budou pojata zcela odlišně, důvodem pro výběr byla téţ bezproblémová dostupnost 

potřebných dokumentů v anglickém jazyce.       

     Kapitola je strukturována tak, ţe v úvodu kaţdé podkapitoly je pro představu stručně 

charakterizován vzdělávací systém daného státu. Poté zde popisuji, jak jsou průřezová 

témata v kurikulu uvedena a definována, ke kaţdému průřezovému tématu uvádím vţdy  

v závorce původní název popř. anglický ekvivalent v případě, ţe jsem čerpala z anglickém 

verze národního kurikula (viz. průřezová témata ve Finsku). V závěru kaţdé podkapitoly 

jsou jednotlivá průřezová témata podrobně charakterizována, u kaţdého z nich také uvádím  

pro představu několik vybraných cílů, ke kterým by měli studenti dospět. 

     Vzhledem k tomu, ţe se má diplomová práce týká pojetí průřezových témat na střední 

škole, zaměřila jsem se pouze na vyšší stupeň sekundárního vzdělávání vybraných států. 

 

4.2.1   Charakteristika průřezových témat v anglických kurikulárních dokumentech 

 

    V Anglii probíhá povinná školní docházka od 5 do 16 let a je rozdělena do 4 klíčových 

období (tzv. key stages), kde první (od 5 do 7 let) a druhé (od 7 do 11 let) probíhá v rámci 

primárního vzdělávání, třetí (od 11 do 14) a čtvrté (od 14 do 16 let) v rámci vzdělávání 

sekundárního. Dále je moţné navázat na vyšší sekundární vzdělávání (16-18+ let), které je 

nepovinné (Eurydice, 2010a). 

     V rámci své diplomové práce se zaobírám pojetím průřezových témat na vyšším stupni 

sekundárního vzdělávání. V této podkapitole se však zaměřím na třetí a čtvrté klíčové 

období (především na čtvrté období), které odpovídá věku studentů od 11 do 16 let, a to  
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z důvodu, ţe pro vyšší sekundární vzdělávání (16-18+ let) nejsou ţádné oficiální 

kurikulární dokumenty k dispozici. 

     V národním kurikulu pro sekundární vzdělávání vydaném v roce 2007 a realizovaném  

od září roku 2008 se pojem, který by odpovídal překladu výrazu „průřezové téma“  

v ţádném klíčovém období neobjevuje. Avšak jsou zde uvedeny předměty, jeţ se 

průřezovým charakterem vyznačují. Patří mezi ně zejména:   

- Osobnostní, sociální, zdravotní a ekonomická výchova (Personal, social, health and   

           economic education)  

- Výchova k občanství (Citizenship).  

Tyto předměty jsou v kurikulu podrobně rozpracovány.  

      

     Osobnostní, sociální, zdravotní a ekonomická výchova zahrnuje dva nové studijní 

programy a to Osobní blahobyt a Ekonomický blahobyt a finanční gramotnost. Význam 

prvního programu spočívá v tom, ţe „pomáhá mladým lidem vyrovnávat se s různými 

změnami, cítit se dobře ve vlastním těle a uţívat si zdravého, bezpečného, zodpovědného  

a plnohodnotného ţivota“ (National Curriculum, 2007).  

Vybrané cíle průřezového tématu jsou: 

Studenti by měli být schopni: 

- kriticky posuzovat hodnoty své i ostatních a dle těchto hodnot případně měnit své  

  chování 

- uvědomit si své přednosti, poskytovat a přijímat konstruktivní kritiku a chválu, poučit se  

  z úspěchu a neúspěchu 

- vyuţívat svých znalostí a vědomostí k rozhodování o bezpečnosti, zdraví a kvalitním  

  ţivotě 

- vyuţívat strategie, které napomáhají odolávat negativnímu vlivu a tlaku ostatních 

- zvolit a vyuţívat strategie ke stanovení a naplnění osobních cílů a úkolů za účelem    

  zvýšení motivace 

- vyuţívat sociální dovednosti k vytvoření a udrţení pozitivních vztahů    

- prokázat respekt k rozdílům mezi lidmi; důrazně vystupovat proti hrubému chování,  

  předsudkům a diskriminaci  

- uvědomovat si pocity a emoce spojené se změnami uvnitř vztahů a rozvíjet schopnosti  

  vypořádat se se ztrátou a úmrtím 

                                                                                                    (National Curriculum, 2007)   
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     Druhý studijní program Ekonomický blahobyt a finanční gramotnost vede studenty  

k tomu, aby pochopili význam světa práce v ţivotě člověka, uvědomili si rozmanitost  

 a funkce podnikání a jak podnikání přispívá k prosperitě země, dále napomáhá k tomu, 

aby se studenti rozvíjeli ve zvídavé a informované spotřebitele a naučili se efektivně 

hospodařit s penězi. Studenti si mají navíc uvědomit, jaký je význam toho, co se naučí  

ve škole pro jejich budoucí ţivot (National Curriculum, 2007).  

 

Stejně jako u předešlého předmětu jsem pro ukázku vybrala několik cílů: 

Studenti budou schopni: 

- rozvíjet a udrţovat si své sebevědomí a uvaţovat o pozitivní budoucnosti v pracovním    

  ţivotě 

- zhodnotit své potřeby, zájmy, hodnoty, dovednosti, schopnosti a postoje vzhledem  

k volbě studia, práce či podnikání 

- analyzovat hlavní trendy v oblasti zaměstnanosti a přizpůsobit jim svůj profesní plán 

- rozpoznat své přednosti a dovednosti, jeţ jsou potřebné pro vstup do světa práce a vedou   

  k úspěchu 

- podniknout kroky k úspěšnému budovaní své kariéry 

- rozvíjet a uplatňovat vlastnosti a schopnosti potřebné pro podnikání 

- účelně hospodařit s penězi 

- určit, jak důleţitou roli hrají peníze ve vlastním ţivotě a při dosahování tuţeb 

                                                                                                    (National Curriculum, 2007) 

 

     Výchova k občanství umoţňuje studentům aktivně se zapojit do veřejného ţivota, 

podněcuje je, aby se zajímali o aktuální témata, účastnili se různých diskuzí a debat a měli 

úctu k různým národnostním, etnickým a náboţenským skupinám. Prostřednictvím tohoto 

předmětu získají základní informace o svých právech a povinnostech, o zákonech, 

spravedlnosti a demokracii (National Curriculum, 2007).  

 

Mezi vybrané ukázky cílů, ke kterým by měli studenti dospět, patří: 

Studenti budou schopni: 

- kriticky hodnotit různé myšlenky a názory, včetně těch, se kterými nesouhlasí 

- vyjádřit svůj názor, vyvozovat závěry z toho, co se naučili buď prostřednictvím výzkumu,     
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  diskuse či jiné činnosti-kriticky zhodnotit, jaké mohou být důsledky vlastních činů  

ve svém okolí i ve světě nyní v i v budoucnosti 

- naplánovat a podniknout kroky, jeţ povedou k řešení veřejných problémů; pracovat    

  samostatně i společně s ostatními 

                                                                                                   (National Curriculum, 2007) 

 

     Tyto předměty jsou v kurikulu podrobně rozpracovány, je zde uveden význam 

předmětu, klíčové pojmy, kterým musí student porozumět, klíčové procesy, jeţ odpovídají 

cílům (viz výše), dále pak rozsah a obsah předmětu a jakýsi seznam moţností, jak podpořit 

studenta k aktivnímu zapojení do předmětu. 

     Osobnostní, sociální, zdravotní a ekonomická výchova třetího i čtvrtého klíčového 

období spadá pod nezávazné předměty, kdeţto Výchova k občanství tvoří povinnou 

součást vzdělávání.   

   

     V roce 2009 vydal Kvalifikační a kurikulární úřad britského ministerstva školství 

(Qualification and Curriculum Authority, dále jen QCA) dokument – jakousi příručku pro 

školy, která se zaměřuje na začlenění sedmi průřezových témat do vzdělávání.  Tato 

průřezová témata jsou zde označována jako „cross-curricular dimensions“, vhodným 

českým ekvivalentem jsem zvolila pojem „průřezové oblasti“. Přestoţe jsou povaţovány 

za velice důleţitou sloţku vzdělávání, nejsou závazné, jsou pouze doporučené a škola si 

sama zvolí způsob, jakým je do svého kurikula začlení. V dokumentu jsou 

charakterizovány jako oblasti, jeţ „odráží některé z hlavních myšlenek a výzev, kterým čelí 

jednotlivci i společnost …“ (QCA, 2009, s. 1), jejich dalším významem je, ţe „sjednocují 

vzdělávací oblasti zahrnující učivo a pomáhají mladým lidem porozumět světu“ (tamtéţ).  

 

Mezi tyto průřezové oblasti patří:    

- Identita a kulturní různorodost (Identity and cultural diversity) 

- Zdravý ţivotní styl (Healthy lifestyles) 

- Občanská participace (Community participation) 

- Podnikání (Enterprise) 

- Technologie a média (Technology and the media)  

- Kreativita a kritické myšlení (Creativity and critical thinking) 

- Globální dimenze a udrţitelný rozvoj (Global dimension and sustainable  
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development) 

 

Charakteristika jednotlivých průřezových témat a jejich cíle (QCA, 2009): 

 

Identita a kulturní různorodost 

     Průřezová oblast Identita a kulturní různorodost napomáhá mladým lidem nejen  

k souţití a práci v nesourodé společnosti ve Velké Británii a celém světě, ale také vede 

studenty k rozvíjení své vlastní identity a pocitu sounáleţitosti. A právě to je základem pro 

dosaţení kvalitního ţivota a úspěchu v prosperující a soudrţné společnosti  

 

Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- jak lze rozvíjet pocit sebeúcty a sounáleţitosti s ostatními lidmi 

- uvědomovat si význam rozmanitosti mezi skupinami lidí i mezi jednotlivci 

- chápat význam ochrany lidských práv a uvědomí si, jaké mohou být důsledky netolerance  

  a diskriminace 

- chápat, ţe kaţdý občan demokratické společnosti, by se měl účastnit veřejných  

  rozhodování 

- jak rozpoznávat stále se měnící vztah a propojení Velké Británie se zbytkem světa 

 

Zdravý ţivotní styl 

     Naučit se ţít dle zásad zdravého ţivotního stylu přispívá ke kvalitnějšímu ţivotu lidí  

a umoţňuje jim, aby dobře se uplatnili ve svém osobním i pracovním ţivotě. Hlavním 

cílem této oblasti je vybavit studenty dovednostmi a zkušenostmi potřebnými k tomu, aby 

se řídili zásadami zdravého ţivotního stylu nyní i ve svém budoucím ţivotě. 

Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- porozumět zásadám zdravého ţivotního stylu, jako je například zdravé stravování  

  a pravidelné cvičení 

- zasvěceně diskutovat o citlivých osobních záleţitostech jako je sex, drogy a vztahy  

  a poskytovat rady ostatním 

- porozumět tomu, ţe volba zdravého ţivotního stylu přispívá k fyzické a duševní pohodě 

- rozvíjet a udrţovat pozitivní vztahy s lidmi v různém prostředí 
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Občanská participace 

     Tato oblast umoţňuje mladým lidem blíţe se seznámit se společností, jejíţ jsou součástí  

a být pro tuto společnost významní.  Tím, ţe mají moţnost spolupracovat spolu s dalšími 

členy společnosti, rozvíjí se tak u nich pocit sounáleţitosti a odpovědnosti. Jejich názorům 

je nasloucháno a podílejí se na veřejném rozhodování. 

 

Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- chápat, ţe pomocí společného působení ve společnosti lze docílit zlepšení, dochází téţ  

  k posílení společenské hrdosti 

- kriticky uvaţovat nad tím, jakým způsobem ovlivňuje lidská činnost společnost 

- zkoumat, jak se společnosti v průběhu času vyvíjí, mění a rozrůzňují  

- identifikovat jednotlivce, skupiny či organizace v rámci komunity, které mohou přinášet  

  změny či změnám nějakým způsobem bránit 

 

Podnikání 

     Výchova k podnikání podněcuje mladé lidi zvládat nejistotu, pozitivně reagovat  

na změny, vymýšlet a realizovat nové nápady, hledat nové způsoby řešení různých 

problémů a zvládat rizikové situace. Kromě tohoto také u nich vzbuzuje pocit, ţe jsou 

uţiteční a motivuje je k většímu úsilí vedoucímu k naplnění jejich myšlenek a také k tomu, 

aby se stali úspěšnějšími studenty. 

 

Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- prosazovat nové myšlenky a pracovat s ostatními tvůrčím způsobem při řešení různých  

  problémů 

- riskovat, učit se z chyb 

- rozhodnout, projevit vůdčí schopnosti, zvládat rizikové situace a přednášet ostatním 

- přijímat nové výzvy, rozvíjet samostatnost a sebevědomí, být vnímavý, přizpůsobivý,  

  flexibilní a kreativní, být vytrvalý a odhodlaný dát věci do pohybu 

- přemýšlet nad tím, co se naučili a popsat vlastní vývoj 

- podnikat a budou schopni určit, proč jsou tyto schopnosti důleţité pro budoucí ţivot 
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Technologie a média 

     Technologie a media hrají významnou roli při utváření a definování naší kultury. Tato 

oblast pomáhá mladým lidem stát se kriticky vzdělanými v oblasti medií a internetu  

a vybavit je praktickými dovednostmi vyuţívat nové technologie. Ukazuje studentům zcela 

nový přístup k informacím a podporuje komunikaci a spolupráci ve světovém měřítku. 

Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- číst, rozebrat a kriticky zhodnotit informace z různých typů médií, včetně zpráv,  

  reklamních snímků, dokumentů atd. 

- uvědomovat si, jakou mají roli média ve společnosti a jak jsou schopny tuto společnost  

  informovat, ovlivňovat a bavit  

- posuzovat vzájemný vztah mezi realitou a světem vytvořeným médii 

- přizpůsobovat se neustálému vývoji technologie a médií 

- bezpečně a zodpovědně vyuţívat technologií 

 

Kreativita a kritické myšlení 

     Tato oblast umoţňuje mladým lidem zapojit se kritickým a tvůrčím způsobem  

do okolního světa. Tvořivost a kritické myšlení uvolňuje vnitřní potenciál mladých lidí, 

coţ vede k osobnímu naplnění a zároveň přispívá k uměleckým, vědeckým a 

technologickým úspěchům, jeţ mají vliv na utváření a formování společnosti. 

 

Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- přemýšlet a jednat tvůrčím způsobem, vyuţívat své představivosti 

- myslet kriticky, rozvíjet a hodnotit své vlastní myšlenky a myšlenky ostatních 

- účelně a vytrvale prosazovat originální myšlenky, riskovat a improvizovat 

- během spolupráce s ostatními studenty dohodnout se na změnách a kompromisu 

 

Globální dimenze a udrţitelný rozvoj 

     U oblasti Globální dimenze a udrţitelný rozvoj je důleţité, aby si mladí lidé uvědomili,  

ţe stejně jako současná, tak i budoucí generace má své potřeby a práva, které je nutné 

respektovat. Proto je nutné zváţit způsoby, jakými lze vhodně řešit vzájemně související 

globální problémy, jako je změna klimatu, nerovnosti a chudoba. Studenti mohou být 

motivováni myšlenkou, ţe chtějí změnit věci k lepšímu. Cílem je vybavit je znalostmi, 

dovednostmi a postoji, které mají zásadní význam pro utváření udrţitelné budoucnosti. 
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Prostřednictvím této oblasti se mladí lidé naučí: 

- hledat své vlastní místo v neustále se měnícím světě 

- komunikovat s lidmi z různých zemí a s odlišnou kulturou 

- rozvíjet své vlastní sebevědomí a pozitivní vztah k odlišnostem 

- porozumět dlouhodobým globálním problémům, zahrnujícím změny klimatu, různé  

  konflikty a rozvojové problémy a uvědomovat si, jaký mají vliv na společnost a její  

  proměny 

- přemýšlet se nad tím, jaké mohou být důsledky vlastních činů  

- zhodnotit, co by mohl jedinec udělat pro rozvoj informovanější společnosti  

   a pro udrţitelnou budoucnost 

 

 

4.2.2   Charakteristika průřezových témat ve finských kurikulárních dokumentech 

 

     Průřezová témata jsou uvedena v národním kurikulu a jsou stanovena na úrovni 

základního i vyššího všeobecného vzdělávání. Základní vzdělávání ve Finsku probíhá  

u ţáků zpravidla od 7 do 16 let, poté následuje nepovinné sekundární vzdělávání, jeţ trvá 

obvykle 3 roky, studenti však mají moţnost ukončit studium i během 2 aţ 4 let (Education 

in Finland, 2008). 

     V národním kurikulu pro vyšší sekundární vzdělávání (National Core Curriculum for 

Upper Secondary Schools, dále jen NCCUSS) jsou průřezová témata označována pojmem 

„cross curicular themes“ a jsou definována jako „vzdělávací výzvy se společenským 

významem“ (NCCUSS, 2003, s. 26), které se podílejí na vytváření hodnotového systému 

ţáků. Dále jsou specifikována jako témata, jeţ „překračují hranice předmětů a integrují 

vzdělávací obsah“ (NCCUSS, 2003, s. 26). Průřezová témata by měla být součástí celkové 

kultury školy, vyučovacích předmětů a školních aktivit jako jsou například exkurze, školy  

v přírodě, dále pak různých krouţků a slavnostních událostí (Kupiainen et al., 2009). 

     V kurikulu je průřezovým tématům věnována samostatná podkapitola, jeţ spadá  

pod kapitolu nazvanou „Vzdělávací cíle a hlavní obsah vzdělávání“. Kaţdé průřezové téma 

je zde podrobně charakterizováno a to zejména prostřednictvím vzdělávacích cílů, které 

jsou uvedeny pro kaţdé téma zvlášť. Nechybí zde také cíle společné pro všechna průřezová 

témata a to taková, ţe studenti budou schopni: 
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- sledovat a analyzovat současné jevy a procesy v prostředí 

- vyjádřit opodstatněné představy o ţádoucí budoucnosti 

- zhodnotit svůj vlastní ţivotní styl a perspektivy do budoucna 

- rozhodovat se a činit opatření pro budoucnost, jeţ povaţují za ţádoucí  

                              (National Core Curriculum for Upper Secondary Schools, 2003) 

 

     Průřezová témata společná pro všechny střední školy jsou: 

- Aktivní občanství a podnikavost (Active citizenship and entrepreneurship) 

- Bezpečnost a blahobyt (Safety and well-being) 

- Trvale udrţitelný rozvoj (Sustainable development) 

- Kulturní identita a poznávání kultur (Cultural identity and knowledge of cultures)  

- Technologie a společnost (Technology and society) 

- Kompetence a mediální způsobilost (Communication and media competence) 

 

     U některých průřezových témat je v kurikulu navíc uvedeno, jakými způsoby by se dalo 

dané téma efektivně realizovat ve vzdělávání, popř. na co je vhodné se během výuky 

převáţně zaměřit. 

Charakteristika jednotlivých průřezových témat a jejich cíle (NCCUSS, 2003): 

 

Aktivní občanství a podnikavost 

     Průřezové téma Aktivní občanství a podnikavost má vést studenty k tomu, aby se stali 

uţitečnými, zodpovědnými a rozhodnými členy veřejnosti neboli občany, kteří se účastní  

v různých oblastech společenského ţivota – v politických, hospodářských a sociálních 

aktivitách, ale i v běţném kulturním ţivotě na úrovni lokální, národní, evropské a světové. 

  

Cíle, kterých by měli studenti dosáhnout: 

- být si vědom lidských práv a zákonů fungování demokratické společnosti 

- uplatňovat podnikání a znát jeho zásady a moţnosti     

- umět si utvořit svůj vlastní názor a být schopen tento názor diskutovat s ostatními, být  

  tolerantní k názoru ostatních 

- být připraven podílet se na vytváření kvalitního ţivota v místě, kde ţije, pomáhat jako  

  jednotlivec, ale i jako člen skupiny a zapojovat se do různých rozhodování v rámci  
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  společnosti 

- pochopit, jaký význam má zaměstnání nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost 

- rozpoznat, jaké prvky ovlivňují spotřebitele a vědět, jak tyto prvky vyuţít 

 

     Toto průřezové téma se dobře realizuje formou praktických cvičení, důleţité je klást 

důraz na získávání osobních zkušeností studentů, proto je moţné vyuţít spolupráce s 

různými orgány ve společnosti, organizacemi či firmami. 

 

Bezpečnost a blahobyt 

     Cílem průřezového tématu Bezpečnost a blahobyt je, aby si studenti uvědomili, jaké 

jsou jejich základní předpoklady pro kvalitní ţivot. Zároveň je také toto průřezové téma 

povede  

k tomu, aby jednali bezpečně a nenarušovali ţádným způsobem duševní pohodu panující 

uvnitř svých rodin a v místě, kde ţijí. 

 

Cíle, kterých by měli studenti dosáhnout: 

- vyjádřit své emoce a názory v různých situacích a také umět se vypořádat s  

  rozporuplnými záţitky, zklamáním a konflikty klidným způsobem 

- převzít zodpovědnost za kvalitu ţivota ve své komunitě a přijímat z její strany podporu 

-posoudit, zdali jsou v okolí přítomny faktory mající pozitivní či negativní vliv na  

  bezpečnost či kvalitu ţivota lidí 

- jednat v souladu s pozitivním vlivem na své okolí 

- rozpoznat váţný problém, vyhledat pomoc buď v oblasti sociálních sluţeb či zvolit jiné  

  opatření 

- vypořádat se se změnami, čelit nejistotě a vytvářet podmínky pro nové příleţitosti 

 

Udrţitelný rozvoj 

     Udrţitelný rozvoj usiluje o zajištění kvalitního ţivota pro současnou a budoucí generaci 

tak, ţe podněcuje studenty ţít v souladu s přírodou. Proto jsou ve vyšších stupních školy 

vedeni k tomu, aby naplňovali udrţitelný ţivotní styl a přijímali opatření pro udrţitelný 

rozvoj.  
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     Dalším cílem tohoto průřezového tématu je vzbudit zájem studentů o to, aby se zabývali 

dopady lidské činnosti na ţivotní prostředí a změnami, ke kterým došlo během 

přizpůsobování prostředí potřebám lidské populace, aby se zajímali o problémy spojenými  

s růstem populace, chudobou a hladem a o technologie, jeţ jsou v souladu s principy 

udrţitelného rozvoje, aby uvaţovali o moţnostech, kterými je moţné ovlivnit působení 

člověka na přírodu tak, ţe bude ohleduplnější ke kulturnímu dědictví a neohrozí 

rozmanitost přírody, atd.  

  

Cíle, kterých by měli studenti dosáhnout: 

- obeznámit se se všemi pilíři udrţitelného rozvoje a pochopit, ţe udrţitelný rozvoj spočívá  

  v jejich vyváţenosti 

- analyzovat a hodnotit změny, ke kterým došlo v přírodním, kulturním a sociálním  

  prostředí 

- uvědomit si, co vše představuje udrţitelný ţivotní styl, šetrnost k ţivotnímu prostředí  

  a eko-efektivní výroba  

- jednat v souladu s principy trvale udrţitelného rozvoje v roli středoškolských studentů,  

  spotřebitelů a aktivních občanů 

- spolupracovat na lepší budoucnosti na úrovni lokální, národní i mezinárodní 

 

     Aby bylo začlenění tohoto průřezového tématu úspěšné, mělo by být součástí nejen 

výuky, ale i kaţdodenního ţivota středoškolských studentů. Mají li být studenti pobízeni k 

aktivní propagaci udrţitelného rozvoje, potřebují zkušenosti, které dokazují, ţe jejich 

etické, praktické, ekonomické, sociální a profesní působení vede k určitým změnám, ke 

kterým lze dospět prostřednictvím široké spolupráce.  

     Kromě klasické výuky je tématika udrţitelného ţivotního stylu na středních školách 

navíc doplněna různými programy týkajícími se této problematiky. 

 

Kulturní identita a poznávání kultur    

     Škola pomáhá utvářet kulturní identitu studentů na základě rodného jazyka, minulosti, 

náboţenství a jiných aspektů, které jsou pro ně nějakým způsobem významné. Dále je vede  

k tomu, aby si uvědomili existenci společných evropských a severských hodnot, pochopili 

vývoj kulturního dědictví, zvládali interkulturní interakci a angaţovali se v mezinárodní 

spolupráci. 



28 

 

Cíle, kterých by měli studenti dosáhnout: 

- znát různé výklady pojmu kultura a popsat rozdílné vlastnosti různých kultur 

- obeznámit se s nehmotným a hmotným kulturním dědictvím 

- uvědomit si svou vlastní kulturní identitu 

- ocenit rozmanitost kultury jako součásti bohatství ţivota a jako zdroje kreativity  

- umět komunikovat rozličným způsobem s jedinci z různých kulturních prostředí  

- aktivně přispívat k budování multikulturní společnosti, zaloţené na vzájemném respektu. 

 

     Zvláštní pozornost by měla být věnována škole jako kulturnímu prostředí, dobrým 

mravům, školní tradici, různým slavnostním událostem a jiným příleţitostem. Studenti by 

měli být vedeni k tomu, aby se účastnili interkulturní komunikace a mezinárodní 

spolupráce. 

 

Technologie a společnost      

     Technologie se vyvíjí v souladu s potřebami populace zlepšit kvalitu svého ţivota  

a usnadnit si jej jak v práci, tak i v soukromí. Proto je jedním z úkolů průřezového tématu 

vést studenty k zamyšlení se nad rozvojem techniky v souvislosti se změnami  

ve společnosti v minulých, současných a v budoucích perspektivách. Studenti by měli být 

schopni porozumět technice, vyuţívat ji a vědět, jakým způsobem se ovládá. Dále také by 

se měly prostřednictvím tohoto tématu rozvíjet inovační schopnosti studentů a jejich 

dovednosti řešit problémy, jeţ vznikají v souvislosti s technologickým rozvojem.  

 

Cíle, kterých by měli studenti dosáhnout: 

- vyuţívat znalostí získaných v oblasti přírodních věd a jiných vědních oborů při uvaţování  

  nad moţnostmi rozvoje technologie 

- pochopit a zhodnotit vztah lidí k moderním technologiím a posoudit dopady technologie  

  na ţivotní styl lidí, společnosti a stav ţivotní prostředí 

- určit souvislosti mezi technologií a hospodářstvím, zhodnotit dopad výsledků rozdílných  

  technologických řešení na obsah práce 

- podnikat a zapojit se do pracovního ţivota v místě svého působení 

 

     Témata, jeţ souvisejí s tímto průřezovým tématem, se týkají především technologií 

pouţívaných v nejrůznějších oblastech. Mezi tyto oblasti patří zdraví a kvalitní ţivot, 
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informace a komunikace, design a hudba, ochrana ţivotního prostředí, výroba energie, 

doprava, zemědělství a lesnictví. 

 

Komunikace a mediální kompetence 

     Střední školy směřují studenty k pochopení klíčové role a významu médií v naší 

kultuře. Posilují jejich vztah k mediím a spolupráci s nimi. Studenti jsou dále vedeni  

k tomu, aby zhodnotili, jaký vliv mohou mít média na veřejnost. Také jsou nabádáni  

ke sledování a kritickému analyzování vztahu mezi světem popisovaným médii a realitou. 

     Mediální kompetence na středních všeobecných školách zahrnuje rozvíjení dovedností i 

znalostí. Média jsou brána jako oboje – jako cíl i jako studijní nástroj. Vzdělávání v oblasti 

médií znamená rozvíjení verbálních, vizuálních, sluchových, technických a sociálních 

schopností, stejně jako schopností studijních. 

 

Cíle, kterých by měli studenti dosáhnout: 

- vyhledávat a interpretovat informace, posuzovat média na základě vlastního uváţení 

- stát se zodpovědným při vyuţívání obsahu mediální produkce  

- získat lepší interakční a komunikační schopnosti  

- naučit se vytvářet mediální texty, přičemţ si rozšířit své vyjadřovací schopnosti  

- naučit se a zvyknout si pouţívat média jako prostředek ke vzdělávání, získávání a  

  předávání informací 

- seznámit se s ekonomickými a sociálními činiteli, jeţ ovlivňují média 

- získat informace týkající se mediální a komunikační oblasti, autorských práv a mediální  

  produkce 

 

     Toto průřezové téma vyţaduje spolupráci mezi různými subjekty a mezi odlišnými 

médii a také vzdělávání v autentickém pracovním prostředí. Různé předměty na středních 

školách by měly vymezit a vytvořit určitý vztah s médii a jejich aktivitami v oblasti 

komunikace a technologie, stejně tak jako s kulturou, která s médii souvisí. Mediální 

kompetence klade důraz na multimediální a vizuální aspekty. 
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4.2.3  Charakteristika průřezových témat ve slovenských kurikulárních dokumentech 

 

     Na Slovensku začíná povinná školní docházka zpravidla v 6 letech věku dítěte a trvá  

do 16 let. Po dokončení devítiletého základního vzdělání, které se dělí na primární (1.-4. 

třída) a niţší sekundární (5.-9. třída), je moţné navázat na vzdělání středoškolské (vyšší 

sekundární) a to na gymnáziu, střední odborné škole či konzervatoři (Eurydice, 2010b).  

     Nejvyšším kurikulárním dokumentem v oblasti vzdělávání na Slovensku je Školní 

vzdělávací program, vydaný v roce 2008. Průřezová témata (původní název „prierezové 

témy“) jsou v něm definována jako témata, „které se zpravidla prolínají skrz vzdělávací 

oblasti“ (Hauser, 2008, s.21) a objevují se jak na primárním, tak i na sekundárním stupni 

vzdělávání. Jejich implementace je povinná, „výběr způsobu a čas realizace průřezového 

tématu je v kompetenci školy“ (Hauser, 2008, s.22), avšak „nevyhnutelnou podmínkou 

účinnosti a neformální realizace tématu je používání aktivizujících, interaktivních učebních 

metod“ (tamtéţ).  

 

Průřezová témata vyššího sekundárního vzdělávání jsou: 

- Multikulturní výchova (Multikultúrna výchova) 

- Mediální výchova (Mediálna výchova) 

- Osobnostní a sociální rozvoj (Osobnostný a sociálny rozvoj) 

- Environmentální výchova (Environmentálna výchova) 

- Ochrana ţivota a zdraví (Ochrana ţivota a zdravia) 

- Tvorba projektu a prezentační schopnosti (Tvorba projektu a prezentačné zručnosti) 

 

     Na obou stupních vzdělávání je průřezovým tématům pod kapitolou „Vzdělávací 

(obsahové) oblasti a prierezové témy (tématiky)“ vyčleněna samostatná podkapitola,  

ve které jsou podrobněji rozpracovány. 

 

Charakteristika jednotlivých průřezových témat a jejich cíle (Hauser, 2008): 

 

Multikulturní výchova 

     Multikulturní výchova byla začleněná do vzdělávání v důsledku velice rozmanitého 

kulturního prostředí na Slovensku, kde vedle sebe ţijí příslušníci různého etnického, 

náboţenského a národního původu. Souţití těchto skupin obyvatel nikdy nebylo a ani  
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v současnosti není poklidné, je poznamenáno předsudky a stereotypy, které se projevují 

nesnášenlivostí, xenofobií a rasismem. Proto je důleţité připravit studenty na to, ţe se 

budou stále více dostávat do kontaktu s různorodými skupinami a umoţnit všem, aby měli 

stejnou příleţitost rozvíjet svůj potenciál. V současnosti dochází v důsledku globalizace  

k prohlubování kulturních rozdílů, z tohoto důvodu je zařazení multikulturní výchovy  

do výuky nezbytné.  

 

Cílem multikulturní výchovy je:  

- rozvíjet u studentů poznání rozličných tradičních i nových kultur a subkultur 

- rozvíjet toleranci a akceptovat kulturní rozmanitost 

- rozvíjet respekt a prosociální chování ve vztahu ke kulturním rozdílům 

 

 

Mediální výchova 

Mediální výchova si klade za cíl: 

- vyvinout u studentů tzv. mediální kompetenci (= smysluplné, kritické vyuţívání médií  

a  jejich produktů) 

- vést je, aby lépe poznali a pochopili fungování mediálního světa a orientovali se v něm 

- podněcovat je k tomu, aby vyuţívali média a jejich produkty s ohledem na jejich  

  věrohodnost 

- vychovat studenty k tomu, aby si byli schopni na základě získaných informací utvořit  

  svůj vlastní názor 

- vést studenty k tomu, aby byli schopni kriticky posuzovat media a jejich vliv, negativní  

  vliv na svou osobu eliminovat 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

     Osobnostní a sociální rozvoj je téma, které prochází všemi vzdělávacími oblastmi, jeho 

realizace se opírá o aktuální potřeby ţáků. Hlavni funkcí tématu je, ţe rozvíjí vnitřní 

potenciál studentů a poskytuje jim základy pro plnohodnotný a zodpovědný ţivot. 

Cílem je: 

- rozvíjet u studentů schopnost sebereflexe, dále pak sebepoznání, sebeúctu, sebedůvěru 

- vést studenty k zodpovědnosti za své činy, osobní ţivot a sebevzdělání 

- udrţovat kvalitní mezilidské vztahy 
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- rozvíjet sociální schopnosti, jeţ jsou potřebné pro ţivot a spolupráci 

- vést studenty k získávání a udrţování své osobní integrity 

- naučit studenty uplatňovat svá práva 

- vést studenty k respektu vůči názorům druhých, jejich potřebám a právům  

 

Environmentální výchova 

     U průřezového tématu Environmentální výchova je hlavním cílem přispět k rozvoji 

osobnosti ţáka a to tak, ţe bude schopen: 

 

- pochopit, rozebrat a zhodnotit, jaký je vztah mezi člověkem a ţivotním prostředím  

  dle zákonů pro ţivot na Zemi 

- najít souvislost mezi vývojem lidské společnosti a jeho vztahem k přírodnímu prostředí  

- cítit vlastní odpovědnost za ţivotní prostředí a podílet se na jeho ochraně na místní,      

  regionální a mezinárodní úrovni 

- pochopit souvislost mezi lokálními a globálními problémy 

- rozpoznat, zdali jsou informace týkající se stavu ţivotního prostředí objektivní, být  

  schopen tyto informace reprodukovat, obhajovat a zdůvodňovat své názory 

- vyuţívat informační a komunikační technologii při vyhledávání a zpracovávání informací 

 

Dále pak v oblasti postojů a hodnot bude schopen: 

- vnímat ţivot jako nejvyšší hodnotu 

- pochopit, jaký má udrţitelný rozvoj význam pro budoucí generaci 

- podporovat aktivní přístup k ochraně ţivotního prostředí a být zodpovědný ve vztahu  

  k ţivým organismům a jejich prostředí 

- posilňovat pocit zodpovědnosti ve vztahu ke zdravému ţivotnímu stylu  

 

Ochrana ţivota a zdraví 

     Toto průřezové téma usiluje především o to, připravit kaţdého studenta na ţivot  

v prostředí, ve kterém se nachází. Měl by se naučit zvládat extrémní podmínky, jeţ vznikly 

vlivem nepředvídatelných skutečností ohroţujících ţivot člověka, příkladem mohou být 

situace, které vznikly v důsledku ţivelné pohromy, průmyslové či ekologické havárie atd. 

Dále také by se měl naučit jednat v nepříznivých podmínkách, ke kterým došlo následkem 

terorismu či působením jiné cizí moci. 
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Cílem průřezového tématu je: 

- formovat vztah ţáků k problematice týkající se ochrany nejen svého ţivota a zdraví, ale  

i ţivota a zdraví ostatních  

- poskytnout ţákům potřebné teoretické vědomosti a praktické poznatky týkající se  

  ochrany zdraví 

- vést ţáky k osvojení vědomostí a dovedností, jeţ jsou potřebné pro vlastní ochranu a  

  poskytování pomoci druhým 

- podpořit rozvoj morálních vlastností ţáků, jeţ tvoří základ vlasteneckého a národnostního  

  cítění 

- formovat předpoklady, jeţ jsou potřeba k dosaţení vyšší tělesné zdatnosti a odolnosti  

  organismu na fyzickou a duševní zátěţ během náročných ţivotních situací 

 

     Toto průřezové téma můţe být uskutečňováno nejen prostřednictvím klasických 

předmětů, ale i během účelových cvičení a kurzu. 

 

Tvorba projektu a prezentační schopnosti 

     Průřezové téma vede k rozvoji komunikačních schopností, dovedností získávat  

a zpracovávat informace, řešit problémy, dále také směřuje studenty k tomu, aby se naučili 

pracovat samostatně, ale i ve skupině. 

 

Cíle, kterých by měli dosáhnout: 

- efektivně organizovat svou vlastní práci, získávat potřebné informace, zpracovávat je,   

  vyhledávat problémy a umět hledat řešení těchto problémů atd. 

- prezentovat svou práci písemnou i verbální formou, vyuţívat pro to informační a  

  komunikační technologii  

- sestavit a v elektronické podobě vytvořit základní písemnosti osobní agendy  

- identifikovat a popsat problém, navrhnout moţnost řešení, zpracovat algoritmus 

- umět vyhledávat informace, shromaţďovat je a třídit, na jejich základě vyvozovat závěry 

- kultivovaně prezentovat výsledky své práce, vyuţívat různé typy prezentací 

- přijímat názory ostatních a kompromisy, obhájit si svůj názor 
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4.3     Srovnání průřezových témat v českých a zahraničních kurikulech 

 

     Kapitola se, jak jiţ samotný název napovídá, zaměřuje na porovnání průřezových témat  

v českých a zahraničních vzdělávacích dokumentech. Zahraničními průřezovými tématy se 

rozumí ty, které byly charakterizovány v předchozí kapitole. Srovnání probíhá na základě 

pojetí, zastoupení a obsahu průřezových témat v jednotlivých kurikulech. 

     Pojem „průřezové téma“ se stejně jako v českém vzdělávacím dokumentu objevuje také  

ve finském a slovenském, v anglickém národním kurikulu se však tento pojem nenalézá. 

Průřezová témata jsou v Anglii známa pod pojmem, který lze přeloţit jako „průřezové 

oblasti“ a jsou obsaţeny v příručce pro školy, která zavedení průřezových témat  

do vzdělávání popisuje. Tyto průřezové oblasti nejsou závazné, pouze doporučené, kaţdá 

škola je můţe, ale nemusí do svého školního kurikula zařadit. (QCA, 2009), čímţ se liší  

od českých a zároveň i finských a slovenských. V těchto zemích jsou průřezová témata 

povinná. V Anglii je povinný pouze předmět s průřezovým charakterem Výchova  

k občanství. Průřezová témata jsou definována ve všech dokumentech velice podobně, 

jejich společná definice zní, ţe se jedná o témata, jeţ prochází napříč vzdělávacími 

oblastmi. 

     Pro přehlednější porovnání zastoupení průřezových témat v jednotlivých státech jsem 

vytvořila tabulku, v níţ jsem ke kaţdému českému průřezovému tématu přiřadila jedno čí 

více zahraničních průřezových témat, jeţ s ním alespoň částečně souvisejí. 
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Tabulka č.1: Porovnání českých průřezových témat se zahraničními 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

česká 
zahraniční 

Anglie Finsko Slovensko 

OSV 

Osobnostní, sociální, zdravotní  

a ekonomická výchova 
Bezpečnost a blahobyt 

Osobnostní  

a sociální rozvoj 

Zdravý ţivotní styl  

Ochrana ţivota  

a zdraví 

VMEGS 

Výchova k občanství 

Aktivní občanství  

a podnikavost 

                                                        

                 - 

Občanská participace                     - 

                                       

                 - 

Globální dimenze a udrţitelný 

rozvoj 

                    - 

                                    

                 - 

EV 

Trvale udrţitelný 

rozvoj 

Environmentální 

výchova 

MKV Identita a kulturní různorodost 

Kulturní identita  

a poznávání kultur 

Multikulturní 

výchova 

MV Technologie a média 

Kompetence  

a mediální způsobilost 

Mediální 

výchova 

ostatní 

Podnikání 

Kreativita a kritické myšlení 

Technologie  

a společnost 

                                 

Tvorba projektu      

a prezentační 

schopnosti 

                                  

 

     Z tabulky je patrné, ţe průřezové téma, které se alespoň částečně týká české Osobnostní 

a sociální výchovy, je přítomno u všech sledovaných států. U Anglie a Slovenska jsou 

zastoupena dokonce dvě taková průřezová témata, a to Osobnostní, sociální, zdravotní  

a ekonomické výchova (Anglie), u které však s OSV souvisí pouze část (Osobní blahobyt) 

a průřezová oblast Zdravý ţivotní styl (Anglie). Osobnostní a sociálního rozvoj 

(Slovensko)  
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s OSV úzce souvisí, jelikoţ stejně jako ona klade důraz na rozvíjení lidského potenciálu,   

u Ochrany ţivota a zdraví (Slovensko) je ale souvislost pouze okrajová, a to v tématech 

souvisejících se zdravím. Finské průřezové téma Bezpečnost a blahobyt má s OSV 

společná pouze témata, která se týkají sociálních problémů a způsobů jejich řešení či 

rozvíjení schopností studentů jednat vůči svému okolí a reagovat na změny. 

     Výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech se podobají anglická 

(Výchova k občanství, Občanská participace) a finská (Aktivní občanství a podnikavost) 

průřezová témata, avšak pouze v tématech týkajících se veřejné účasti ve společnosti  

a řešení lokálních problémů. VMEGS se orientuje především na proces globalizace a vše 

co s ním souvisí, globální problémy, humanitární pomoc a na témata související s ţivotem 

a vzděláváním v Evropě, podstatně méně pak na občanskou angaţovanost a řešení 

lokálních problémů, coţ tvoří hlavní náplň průřezových témat Výchova k občanství, 

Občanská participace a Aktivní občanství a podnikavost. 

     Průřezová oblast Globální dimenze a udrţitelný rozvoj se vzhledem ke svému zaměření 

na globální problémy vztahuje jak k průřezovému tématu VMEGS (sociální problémy), tak 

i k Environmentální výchově (environmentální problémy). 

     S Environmentální výchovou dále souvisí finské (Trvale udrţitelný rozvoj) a slovenské 

průřezové téma (Environmentální výchova), přičemţ tato témata se částečně vztahují i  

k VMEGS, avšak mnohem uţší souvislost mají s EV, proto jsou v tabulce řazeny právě  

k ní. 

     Mezi průřezová témata, jeţ jsou svým obsahem blízká Multikulturní výchově, patří 

Identita a kulturní různorodost (Anglie), Kulturní identita a poznávaní kultur (Finsko) a 

téma se shodným názvem Multikulturní výchova (Slovensko). 

     S Mediální výchovou souvisí anglická průřezová oblast Technologie a media, která je 

navíc obohacena o témata týkající se rozvoje a pouţívání technologií, dále pak finské 

průřezové téma Kompetence a mediální způsobilost a pochopitelně také slovenská 

Mediální výchova. 

 

Shrnutí: 

- Témata Osobnostní a sociální výchovy se u všech sledovaných států vyskytují, ale spíše 

neţ na rozvoj osobnosti jedince se v zahraničí klade důraz na ochranu jeho zdraví, coţ je 

neméně důleţité.  
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- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jako taková není  

ve sledovaných státech zastoupena, jsou zde pouze podobná průřezová témata, která se 

však zaměřují spíše na občanskou angaţovanost v lokálním prostředí neţ na globalizační  

a rozvojové procesy či globální problémy atp. (vyjma průřezové oblasti Globální dimenze 

a udrţitelný rozvoj). 

- Problematika ţivotního prostředí je důleţitá sloţka vzdělávání nejen u nás, ale i u všech 

sledovaných států, coţ můţe být dáno narůstajícími environmentálními problémy. 

- Témata multikulturality jsou přítomna v průřezovém tématu u všech sledovaných zemí, 

coţ je dáno tím, ţe s narůstající migrací v současné době se zvyšuje počet přistěhovalců,  

a proto je nutné připravit studenty na ţivot v multikulturní společnosti a snaţit se tak 

předejít negativním důsledkům mezikulturních kontaktů. 

- Mediální výchova je téţ prosazována u všech států, coţ je dáno tím, ţe média se stávají 

nedílnou součástí ţivota lidí v různých prostředích. Proto je nesmírně důleţité, aby se je 

studenti naučili vnímat, aby byli schopni odolávat případnému negativnímu tlaku médií  

a aby dokázali posuzovat objektivitu informací pocházejících z různých médií. 

- U průřezových témat, která se v českém kurikulu nenalézají, je moţné hledat inspiraci. 

 

     Z celkového srovnání vyplývá, ţe českému pojetí průřezových témat se nejvíce 

podobají průřezová témata ve finském a slovenském vzdělávacím dokumentu. Je to dáno 

tím, ţe průřezová témata jsou zde povinnou součástí vzdělávání a jsou, na rozdíl  

od anglických průřezových oblastí, součástí národního kurikula. V zastoupení a obsahu 

průřezových témat mají českým průřezovým tématům nejblíţe slovenská, jeţ s nimi  

z velké části nesou shodný název. 
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I. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5. Zaměření a cíle praktické části      

 

     Teoretická část mé diplomové práce byla zaměřena na charakteristiku průřezových 

témat v českých a zahraničních kurikulech. V praktické části se zaobírám vytvářením  

a ověřováním praktických návrhů, jeţ se k průřezovým tématům vztahují a také 

zpracováváním a vyhodnocováním dotazníkového šetření, které se týká vztahu studentů  

k průřezovým tématům a k činnostem, které rozvíjí klíčové kompetence, dále pak názorů 

na mnou vedenou výuku. 

K cílům praktické části mé diplomové práce tedy patří: 

 

- k vybraným okruhům průřezových témat vytvořit náměty určené pro výuku 

přírodovědných předmětů 

- vytvořit výzkumný nástroj - dotazníkové šetření 

- realizovat zavedení průřezových témat do školní praxe 

- zpracovat a vyhodnotit získané výsledky 

 

 

6.    Vlastní návrhy moţné realizace průřezových témat  

v přírodovědných předmětech 

 

     V této části diplomové práce jsou k dispozici metodické listy věnované vybraným 

okruhům průřezových témat. Tyto podklady jsem vytvořila na základě toho, ţe spousta 

učitelů si zatím neví rady s účinnou integrací průřezových témat do školních hodin. Proto 

bych ráda přispěla svými nápady a pomohla tím některým pedagogům ušetřit práci i čas. 

Materiály byly vytvořeny pouze k průřezovým tématům Environmentální výchova,    

Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech.  
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1. EV             téma: Pomozme obojţivelníkům!  

                  (tematický okruh: Člověk a ţivotní prostředí) 

 

2. OSV:          téma: Ţiju zdravě?  

                  (tematický okruh: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti) 

 

3. VMEGS:    téma: Zdravotníkem v Africe 

                  (tematický okruh: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová   

                   spolupráce) 

 

     Jednotlivé metodické poklady jsou určené především pro gymnázia, jejich obsah lze 

však v případě potřeby velice dobře zjednodušit, poté je moţná aplikace i na základní 

škole. Pokusila jsem se vyuţít různorodé vyučovací metody a zaměřila jsem se na to, aby 

vyučování mělo převáţně činnostní charakter.  

     Vzhledem k tomu, ţe bylo povaţováno za účelné některé z návrhů ověřit v praxi, 

učinila jsem tak a realizovala jsem ve výuce průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 

a Environmentální výchova. 

     Jednotlivé metodické podklady, pracovní listy včetně autorských řešení a studentská 

řešení jsou k dispozici v příloze. 

 

7.     Dotazníkové šetření 

 

7.1     Cíle dotazníkového šetření 

 

     Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký zaujímají studenti postoj k průřezovým 

tématům (EV a OSV) a zdali se jejich postoj liší u jednotlivých pohlaví či 

maturantů/nematurantů z biologie. Vzhledem k tomu, ţe průřezová témata souvisí 

s klíčovými kompetencemi, mapovala jsem také vztah respondentů k činnostem, které je 

pomáhají rozvíjet (vyhledávání informací, skupinová práce, diskuze, sebereflexe). 

Předmětem zájmu byla téţ práce studentů v průběhu vyučování a také to, zdali se jim 

vyučování líbilo, popřípadě co by ve výuce změnili, coţ slouţilo jako zpětná vazba pro mě.  
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7. 2     Metodika práce 

 

     Jak jiţ bylo zmíněno dříve, dva ze tří mnou vytvořených metodických listů jsem ověřila 

v praxi na praţských školách. Vzhledem k tomu, ţe šlo o dva rozdílné praktické návrhy, 

vytvořila jsem na základě toho také dva různé dotazníky (dotazník 1, dotazník 2 – 

k dispozici v příloze), které měli studenti za úkol vyplnit. 

     První návrh (EV: Pomozme obojţivelníkům) jsem aplikovala během svých 

pedagogických praxí, které se uskutečnily na Gymnáziu Postupická. S ověřením druhého 

návrhu (OSV: Ţiju zdravě?) mi vyšla vstříc vedoucí mé diplomové práce a umoţnila mi jej 

zrealizovat na škole, kde sama působí, a to na Gymnáziu Elišky Krásnohorské.  

     Na Gymnáziu Postupická se vyučování uskutečnilo ve dvou různých třídách čtvrtého 

ročníku šestiletého gymnázia. V jedné třídě se nacházelo 30 a ve druhé 22 studentů, 

dohromady bylo tedy přítomno 52 respondentů. Výuka proběhla formou projektu ve třech 

vyučovacích hodinách. Dotazník byl zadán studentům v závěrečné hodině po tom, co 

všichni odprezentovali výsledky své práce. 

     Na Gymnáziu Elišky Krásnohorské jsem návrh aplikovala pouze v jedné třídě v jedné 

vyučovací hodině a to v rámci biologického semináře ve čtvrtém ročníku čtyřletého 

gymnázia, kde se v tu dobu nacházelo pouze 12 studentů. Dotazník vypracovávali na konci 

vyučování. 

     Aby se zvýšila upřímnost odpovědí, byl dotazník v obou případech anonymní a na jeho 

vypracování měli studenti čas pět minut. 

 

7. 3     Struktura a obsah dotazníků 

 

     Pro lepší orientaci jsou dotazníky rozlišené na dotazník č. 1 (EV) a dotazník č. 2 (OSV), 

oba jsou k dispozici v příloze č. 4. Kaţdý dotazník se skládá z dvaceti otázek, které se, jak 

jiţ bylo podotknuto, mezi oběma dotazníky z části liší. Shodné či velice podobné jsou 

otázky týkající se názorů studentů na dané průřezové téma a sebereflexe. Dále také ty, 

které mi poskytovaly zpětnou vazbu na vytvořený návrh a způsob výuky. 

     Některé poloţky se vztahují k činnostem, které pomáhají rozvíjet klíčové kompetence. 

Příkladem jsou u dotazníku č. 1 otázky zkoumající schopnost studentů vyhledávat 

informace (kompetence k učení), spolupracovat ve skupinách či provádět sebereflexi 
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(kompetence sociální a personální). U dotazníku č. 2 jsou to například dotazy související 

s vlastním zdravím a taktéţ se sebereflexí (kompetence sociální a personální). 

      V následující kapitole jsou jednotlivé poloţky dotazníku vyhodnoceny a pro lepší 

orientaci doplněny tabulkami a grafy. 

 

 

7. 4   Výsledky dotazníkového šetření 

 

Dotazník č. 1 – Pomozme obojţivelníkům! (EV) 

 

     Veškeré tabulky a grafy byly ponechány pouze u prvních třech poloţek, jelikoţ tyto 

poloţky se týkají Environmentální výchovy, která tvoří hlavní komponentu mé diplomové 

práce. Zbylé grafy (od poloţky číslo 4) byly pro lepší přehlednost přesunuty do přílohy.  

 

1)Zajímáš se o ţivotní prostředí?   

 

Graf číslo 1: Zájem respondentů o ţivotní prostředí 

 

 

 

Tabulka číslo 1: Zájem jednotlivých pohlaví o ţivotní prostředí 

 odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 12 11 23 

dívky 21 8 29 

celkem 33 19 52 

 

13%

50%

33%

4%

ano

spíše ano

spíše ne

ne



42 

 

Tabulka číslo 2: Zájem maturantů/nematurantů z biologie o ţivotní prostředí* 

 odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 3 3 6 

ne 10 11 21 

celkem 13 14 27 

 

     Z grafu je patrné, ţe více neţ polovina dotazovaných studentů se zajímá o ţivotní 

prostředí, kladně odpovědělo celých 63% respondentů.  Z tabulky číslo 1 vyplývá, ţe mezi 

zájemci výrazně převaţují dívky, z celkového počtu 29 dívek jich 21 věnuje pozornost 

otázkám ţivotného prostředí, coţ tvoří více neţ dvě třetiny. U chlapců je poměr přibliţně 

vyrovnán. 

     Co se týče vztahu budoucích maturantů z biologie k ţivotnímu prostředí, jejich 

náklonnost k němu se příliš neliší od těch, co si zvolili jiný maturitní předmět (viz tabulka 

číslo 2).  

 

2) Ocenil jsi zařazení environmentální výchovy do výuky?   

    

Graf číslo 2: Ocenění respondentů zařazení environmentální výchovy do výuky  

 

 

  

                                                

* Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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Tabulka číslo 3: Ocenění jednotlivých pohlaví zařazení environmentální výchovy do výuky 

  odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 18 5 23 

dívky 23 6 29 

celkem 41 11 52 

 

 

Tabulka číslo 4: Ocenění maturantů/nematurantů z biologie zařazení environmentální výchovy do výuky  

  odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 5 1 6 

ne 17 4 21 

celkem 22 5 27 

 

     Zařazení environmentální výchovy do výuky ocenila naprostá většina, rovných 79%. 

Zajímavé je, ţe jej ocenila i velká část respondentů, kteří v předchozí odpovědi uvedli, ţe 

se o ţivotní prostředí nezajímají či spíše nezajímají (14 studentů). Dále je zaráţející, ţe 

téměř polovina z těch, co uvedli, ţe zařazení EV neocenili, v předchozí otázce zaškrtli, ţe 

se o ţivotní prostředí zajímají.   

     U obou pohlaví zařazení EV do výuky uvítala naprostá většina, neuvítala jej pouze 

necelá čvrtina.  

     Co se týče případných maturantů z biologie, kterých je dohromady šest, pět z nich 

zařazení EV do výuky ocenila, coţ je velice uspokojivé. 

 

  

                                                

 Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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3) Myslíš si, ţe je environmentální výchova důleţitá součást vzdělávání? 

 

Graf číslo 3: Důleţitost environmentální výchovy jako součást vzdělávání dle názoru respondentů  

 

      

 

Tabulka číslo 5: Důleţitost environmentální výchovy jako součást vzdělávání dle názoru jednotlivých 

pohlaví 

 odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 18 5 23 

dívky 27 2 29 

celkem 45 7 52 

 

Tabulka číslo 6: Důleţitost environmentální výchovy jako součást vzdělávání dle názoru 

maturantů/nematurantů z biologie  

 odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 6 0 6 

ne 18 3 21 

celkem 24 3 27 

 

 

                                                

 Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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     85% dotázaných odpovědělo, ţe EV je dle jejich názoru důleţitou sloţkou vzdělávání. 

Tento názor zastávají především dívky, z nichţ odpověděly kladně téměř všechny, aţ  

na dvě výjimky. U chlapců také podstatná část odpověděla kladně (18 studentů z 23).  

     Všichni budoucí maturanti z biologie povaţují EV téţ za významnou ve výuce, ţádný 

z nich neodpověděl záporně. Podobně uvaţují i ti, kteří zvolili jiný předmět maturitní 

zkoušky, jelikoţ pokládají EV za nedůleţitou pouze 3 studenti z 21. 

     U této otázky jsem v dotazníku poţadovala, aby svou odpověď studenti zdůvodnili, 

přesto tak 14 studentů neučinilo. Ostatní odpovídali nejčastěji, ţe EV je důleţitý zdroj 

informací o přírodě a jejímu znečištění. Podle nich se také jedná o netradiční a zajímavou 

novinku ve vzdělávání a lze ji povaţovat za jakýsi návod k tomu, jak přírodu chránit. 

Poměrně velká část respondentů pokládá EV za důleţitou z důvodu obavy o chráněné 

ţivočichy. Ti, co zastávají opačný názor, jej zdůvodnili tím, ţe záleţí na budoucí profesi 

studentů, ne pro kaţdého je dle jejich názoru uţitečné osvojit si poznatky z této oblasti. 

 

4) Vyhovovala ti práce ve skupinách?   

      

     Z grafu číslo 4 (viz příloha č.5a) lze vyčíst, ţe skupinová práce vyhovovala naprosté 

většině studentů, kteří tvořili dohromady 87 %, za neuspokojivou ji označilo pouhých 13 

% respondentů.                               

 

5) Docházelo během vaší práce k problémům (např. hádky, pasivita některých členů 

skupiny atd.)? + 6) Pokud ano, k jakým? 

      

     Vzhledem k tomu, ţe spolu otázka číslo 5 a 6 velice úzce souvisí, byly spojeny v jednu 

poloţku.  

     Zcela bezproblémová spolupráce probíhala u 29 % studentů, spíše bezproblémová  

u 39%, dohromady tedy nedocházelo k závaţnějším problémům u více neţ poloviny 

respondentů (68%). V některých skupinách však došlo k nesnázím, a to u 32 % studentů. 

(viz příloha: graf číslo 5)  

     Graf číslo 6 (viz příloha číslo 5a) znázorňuje jednotlivé druhy problémů a jejich četnost. 

Nejčastější potíţí byla pasivita, coţ odpovědělo 8 studentů, poté se studenti setkali 

s různými hádkami například ohledně grafické úpravy projektu či o to, kdo bude před 

ostatními prezentovat výsledek společné práce. Dále měla negativní vliv přílišná aktivita 
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některých jedinců, která přiváděla do rozpaků ostatní členy skupiny. Někteří studenti 

nezvládali své role a někteří se na svou práci nesoustředili, coţ bylo také jedním 

z problémů. 

 

7) Jsi zvyklý na skupinovou práci?    

 

     Tato otázka je zaměřena na to, zdali studenti skupinovou práci praktikují a zdali jsou  

na ní zvyklí. Z odpovědí, které jsem vyhodnotila, je patrné, ţe více jak polovina je na tento 

způsob výuky zcela zvyklá a 25% pouze z části, celkem tedy 77% se se skupinovou 

činností jiţ několikrát setkalo. Naopak 23% respondentů není zvyklých spolupracovat 

s ostatními, z čehoţ mohou vyplývat problémy, které jsou znázorněné v předchozí poloţce. 

(Viz příloha číslo 5a: graf č. 7) 

 

8) Chtěl bys častěji pracovat ve skupinách?     

     Po zpracování odpovědí této otázky bylo zjištěno, ţe výrazná většina studentů si 

skupinovou práci oblíbila (dohromady 82%) a preferovala by, aby se ve výuce vyuţívala 

mnohem častěji neţ doposud. (Viz příloha č. 5a: graf číslo 8) 

 

9) Jak probíhala spolupráce ve vaší skupině? (co převaţovalo?) 

 

     Otázka mapuje, jak si studenti poradili s prací ve skupině, tedy jakým způsobem 

pracovali. Nejčastěji a to ze ¾ si mezi sebou rozdělili role tak, ţe kaţdý zpracovával jinou 

část úkolu. Druhou nejčastější variantou byla společná práce (u 17% respondentů). Zbytek 

respondentů volil jiný způsob spolupráce, kterou byla například kombinace předešlých 

dvou moţností, či ţe většinu úkolů zpracovávali pouze aktivní jedinci. (Viz příloha č. 5a: 

graf č. 9) 

 

10) Dělalo ti problém samostatné vyhledávání informací? + 11) Pokud ano/spíše ano, 

jaký problém? 

     

Otázky č. 10 a 11 byly kvůli své vzájemné souvislosti spojeny v jednu poloţku. 

     Z grafu číslo 10 (viz příloha č. 5a) lze velice snadno vyčíst, ţe přesně polovina studentů 

neměla ţádný problém během práce s literaturou, dalších 48% se převáţně s potíţemi 

nesetkali. Naopak s vyhledáváním informací si většinou nevěděl rady pouze jeden student 
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a za zásadní problém to nepovaţoval nikdo z dotázaných. Chlapec, který jako jediný 

odpověděl kladně, svou odpověď zdůvodnil tím, ţe neměl k dispozici dostatek času 

potřebné informace vyhledat. 

 

12) Myslíš si, ţe samostatné vyhledávání informací je pro studenta přínosem?  

 

    Osvojit si schopnost samostatně vyhledávat důleţité informace v literatuře povaţuje  

za důleţité 84% respondentů, pouhých 16% se domnívá, ţe není podstatné věnovat se 

rozvíjení této schopnosti. (Viz příloha č. 5a: graf č. 11) 

 

13)Pamatuješ si pojmy, které si sám vyhledáš lépe neţ sdělená prostřednictvím 

výkladu? 
 

     Naprostá většina studentů (dohromady 88%) si pojmy, které sama vyhledá v literatuře, 

pamatuje lépe, neţ pojmy, jeţ byly sděleny učitelem v průběhu hodiny prostřednictvím 

výkladu. Zbylých 12% si nalezené informace pamatuje stejně či hůře neţ ty, které byly 

vykládány v průběhu vyučování. (Viz příloha č. 5a: graf č. 12) 

 

14) Byl dostatek času na vyhledávání informací?  

 

     S časovou dispozicí k vyhledávání a zpracovávání informací bylo spokojeno či 

převáţně spokojeno něco málo přes polovinu dotázaných (52%), 48% studentů tudíţ 

povaţovalo poskytnutý čas za nedostatečný. (Viz příloha č.5a: graf č. 13)      

 

15) Byl dostatek literatury k vyhledávání informací?    

  

     Převáţná část respondentů neměla ţádný závaţný problém s nedostatkem literatury 

(celkem 84%), v níţ byly obsaţeny veškeré důleţité informace. Pouze pro 14% dotázaných 

studentů bylo mnoţstvím materiálů částečně neuspokojivé, pro jednoho studenta zcela 

neuspokojivé. (Viz příloha č. 5a: graf č. 14) 
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16) Jaké bylo vyučování?    

 

     Tvorba projektu a jeho prezentace zaujala téměř všechny studenty, aţ na jednu výjimku, 

která tvoří 2%, byly veškeré odpovědi kladné (38%) či spíše kladné (60%), jeţ výrazně 

převaţovaly. (Viz příloha č. 5a: graf č. 15) 

 

17) Co bylo během výuky zbytečné?  

 

     Na otázku, co povaţovali během výuky za zbytečné, přesně polovina studentů 

neodpověděla, 25% se zastává názoru, ţe zbytečné nebylo nic a zbytek dotázaných 

odpověděla, ţe zbytečné bylo například hodně informací, příliš podrobné znaky 

jednotlivých ţivočichů či závěrečná prezentace projektu. 

 

18) Co ti ve výuce chybělo? 

 

     Dvanácti procentům respondentů nechybělo ve výuce vůbec nic, 30% tuto otázku 

vynechalo a ostatní studenti odpovídali, ţe by ve výuce uvítali především nějaké 

zajímavosti či zábavnou vsuvku (hry atd.). 

 

19) Co bys ve výuce změnil? 

 

     U této otázky se mohli studenti vyjádřit k tomu, co by ve vyučování změnili, přesto 

však 23% na tuto otázku neodpovědělo. 42% dotázaných by nezměnilo vůbec nic  

a zbylých 35% by bylo spokojeno s větším mnoţstvím zajímavostí týkajících se 

sledovaného problému a zdůraznění informací, které jsou pro ně důleţité.  

 

20) Jak bys hodnotil svou práci ve skupině?  

 

     Poslední poloţka se týká hodnocení vlastní práce během tvorby projektu. Více  

neţ polovina respondentů hodnotí svůj výkon kladně a 38% spíše kladně, coţ zdůvodňují 

často tím, ţe byli pro skupinu přínosem, přispívali nápady a splnili všechny úkoly, které 

jim byly svěřeny. Záporné odpovědi se nacházely u studentů, kteří podle jejich vlastního 
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hodnocení příliš práce na projektu neudělali a byli převáţně pasivní. 17% dotázaných svou 

odpověď vůbec nezdůvodnilo. (Viz příloha č. 5a: graf č. 16) 

     Za povšimnutí jistě stojí, ţe celých 31% studentů nebylo schopno sebehodnocení. Mezi 

jejich odpověďmi se nachází například hodnocení celé skupiny (pracovali jsme všichni 

dobře; kaţdý udělal to, co měl; povedlo se nám vše) nebo popis své činnosti (vyhledávání 

informací, prezentace), coţ se za sebehodnocení nepovaţuje. 

 

 

Dotazník č. 2 – Ţiju zdravě? (OSV) 

 

     Stejně jako u předešlého dotazníku byly veškeré tabulky a grafy ponechány pouze u 

poloţek, které úzce souvisí s průřezovým tématem (v tomto případě s Osobnostní  

a sociální výchovou). Zbylé grafy (od poloţky číslo 5) byly pro lepší přehlednost 

přesunuty do přílohy. 

 

1)Zajímáš se o zdravý ţivotní styl? 

Graf č. 17: Zájem respondentů o zdravý ţivotní styl 

 

 

 

Tabulka č. 7: Zájem jednotlivých pohlaví o zdravý ţivotní styl 

 odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 3 4 7 

dívky 4 1 5 

celkem 7 5 12 
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Tabulka č. 8: Zájem maturantů / nematurantů z biologie o zdravý ţivotní styl  

 odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 4 2 6 

ne 1 2 3 

celkem 5 4 9 

 

 

     O zdravý ţivotní styl se, jak je znázorněno v grafu číslo 1, zajímá či alespoň částečně 

zajímá 58% dotázaných, kdeţto 42% studentů se spíše nezajímá. Mezi respondenty se 

nenašel ţádný jedinec, který by se o ţivotní styl zcela nezajímal. 

     Z tabulky číslo 1 lze vyčíst, ţe o zdravý způsob ţivota mají zájem především dívky, 

jelikoţ kladná odpověď byla zaznamenána u čtyř studentek z pěti. U chlapců je situace 

poněkud horší, zde je více neţ polovina studentů ke svému stylu ţivota lhostejná (čtyři 

chlapci ze sedmi). 

     U maturantů z biologie či těch, kteří z biologie maturovat neplánují, nejsou ke svému 

zdraví lhostejní převáţně ti, kteří z biologie maturovat zamýšlejí (čtyři ze šesti studentů), 

ostatní odpověděli spíše záporně.  

 

2)Ocenil jsi ty osobně zařazení tématu souvisejícího se zdravým ţivotním stylem do 

výuky? 

Graf č. 18: Ocenění zařazení tématiky zdravého ţivotního stylu do výuky 

 

 

                                                

 Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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Tabulka č. 9: Ocenění zařazení tématiky zdravého ţivotního stylu do výuky u jednotlivých pohlaví 

 odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 5 2 7 

dívky 5 0 5 

celkem 10 2 12 

 

 

Tabulka č. 10: Ocenění zařazení tématiky zdravého ţivotního stylu do výuky u maturantů / nematurantů z 

biologie  

 odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 6 1 7 

ne 1 1 2 

celkem 7 2 9 

 

     Zařazení tématu, jeţ souvisí se zdravým ţivotním stylem, do výuky ocenila naprostá 

většina studentů, dohromady 83%. Dokonce se mezi nimi nacházejí tři jedinci (z deseti), 

kteří v předchozí otázce odpověděli, ţe se o zdravý ţivotní styl spíše nezajímají. 

Negativně, resp. spíše negativně se k této látce staví pouze 17% respondentů. 

     U jednotlivých pohlaví byly s tématem hodiny spokojeny všechny dívky, chlapců 

naprostá většina (pět chlapců ze sedmi). 

     Budoucí maturanti z biologie odpovídali na tuto otázku z velké části kladně, ze sedmi 

dotazovaných odpověděl záporně pouze jeden jedinec. 

 

  

                                                

 Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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3) Povaţuješ za důleţité zařadit do výuky témata týkající se zdravého ţivotního stylu? 

Graf č. 19: Důleţitost tématu zdravý ţivotní styl jako součást vzdělávání dle názoru respondentů 

 

 

 

Tabulka č. 11: Důleţitost tématu týkající se zdravého ţivotního stylu jako součást vzdělávání dle názoru 

jednotlivých pohlaví 

 odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 6 1 7 

dívky 5 0 5 

celkem 11 1 12 

 

Tabulka č. 12: Důleţitost tématu týkající se zdravého ţivotního stylu jako součást vzdělávání dle názoru 

maturantů / nematurantů z biologie  

 odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 6 0 6 

ne 2 1 3 

celkem 8 1 9 

 

     Celkem 92% studentů povaţuje za důleţité, popř. spíše důleţité, zařazení témat 

souvisejících se zdravým ţivotním stylem do výuky. Mezi tyto respondenty patří všechny 

dívky. Jeden chlapec, který tvoří zbylých 8%, se domnívá, ţe zahrnutí této látky  

do vyučování není podstatné. 

                                                

 Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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     Co se týče maturantů z biologie, jejich odpovědi jsou bez výjimky kladné. Jeden 

respondent ze tří, kteří z biologie maturovat neplánují, odpověděl spíše negativně. 

     U této otázky jsem poţadovala zdůvodnění odpovědi. Kladné odpovědi byly obhájeny 

převáţně tím, ţe v současné době v populaci stále více přibývají zdravotní problémy, které 

souvisí s nesprávným stravováním a nedostatkem fyzické aktivity a právě proto by měli 

být studenti o správném ţivotním stylu ve škole informováni. Student, který jako jediný 

nepovaţoval toto téma ve výuce za důleţité, odpověděl, ţe nikdo by neměl být ve svém 

stravování omezován. 

 

4) Péče o vlastní tělo je součástí tzv. Osobnostní a sociální výchovy, stejně jako např. 

rozvoj komunikačních schopností, utváření vlastního hodnotového ţebříčku, 

poznávání vlastní osobnosti či umění pomáhat a respektovat druhé. Myslíš, ţe je 

potřebné věnovat se těmto tématům ve škole? 
 

Graf č. 20: Potřebnost témat OSV ve vzdělávání dle názoru respondentů 

 

 

Tabulka č. 13: Potřebnost témat OSV ve vzdělávání dle názoru jednotlivých pohlaví 

 odpověď 

pohlaví ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

chlapci 5 1 6 

dívky 5 1 6 

celkem 10 2 12 
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Tabulka č. 14: Potřebnost témat OSV ve vzdělávání dle názoru maturantů / nematurantů z biologie  

 odpověď 

maturita z biologie ano/spíše ano ne/spíše ne celkem 

ano 5 1 6 

ne 2 1 3 

celkem 7 2 9 

 

     Témata, jeţ spadají pod průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, by měly být 

podle názoru 83% respondentů ve vyučování obsaţeny. Poměr chlapců a dívek, kteří se 

takto domnívají, je stejný. Stejně tak je stejný poměr pohlaví u těch, kteří jsou opačného 

názoru a zařazení OSV do vyučování za podstatné nepovaţují. 

     Budoucí maturanti z biologie se z velké části přiklánějí k tomu, aby OSV byla součástí 

výuky, kladně odpovědělo pět studentů z šesti. U ostatních dotazovaných jsou dvě 

odpovědi kladné a jedna záporná. 

     Stejně jako u předešlé poloţky i u této otázky měli studenti navíc za úkol zdůvodnit své 

odpovědi. Ti, kteří odpověděli kladně, se převáţně zastávají názoru, ţe veškeré tyto 

schopnosti a postoje jsou potřebné pro budoucí ţivot, jelikoţ napomáhají mimo jiné 

k morálnímu rozvoji osobnosti. Záporné odpovědi respondenti odůvodňují tím, ţe  

na rozvoji osobnosti studenta by se měli podílet především rodiče, tudíţ ve škole pro tato 

témata jiţ není nutné poskytovat prostor. 

 

5) Máš chuť na sobě pracovat? Dál se rozvíjet? 

 

     Chvályhodné je, ţe naprostá většina studentů má chuť na sobě nějakým způsobem dále 

pracovat, jedná se dohromady o 92% studentů. Potřebu k rozvíjení vlastní osobnosti spíše 

nepociťuje pouze jedna studentka. (Viz příloha č. 5b: graf č. 21) 

 

6) Vyučování mělo převáţně činnostní charakter, vyhovuje ti takovýto způsob výuky?  

 

                                                

 Ti, kteří odpověděli, ţe zatím neví, zdali maturovat z biologie, v tabulce zahrnuti nejsou. 
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     Všichni respondenti se rádi zapojují do výuky, 75% studentů odpovědělo, ţe jim 

činnostní způsob výuky spíše vyhovuje, 25 procentům zcela vyhovuje. Ţádná z odpovědí 

nebyla záporná. (Viz příloha č. 5b: graf č. 22) 

 

7) Jednou z metod výuky byla diskuze, docházelo během ní k nějakým problémům? + 

8) Pokud ano/spíše ano, k jakým problémům? 

 

     Kvůli vzájemné souvislosti otázek číslo 7 a 8, byly jejich odpovědi spojeny v jednu. 

Během diskuze se méně neţ polovina respondentů podle svých odpovědí s problémy téměř 

nesetkala (42%), zbylých 58% neměla ţádné potíţe. Z tohoto důvodu nikdo z dotázaných 

na otázku číslo 8 neodpověděl. (Viz příloha č. 5b: graf č. 23) 

 

9) Byl dostatek času k vypracování jednotlivých úkolů? 
 

     Co se týče času, který měli studenti k dispozici pro vypracování zadaných úkolů, 

dohromady 83% jej povaţuje za dostatečný či převáţně dostatečný. 17% dotazovaných by 

spíše uvítalo, kdyby bylo času na zpracování úloh více. (Viz příloha č. 5b: graf č. 24) 

 

10) Jaké bylo vyučování? 

 

    Z grafu je velice dobře patrné, ţe přesně pro polovinu respondentů bylo vyučování 

zajímavé a pro druhou polovinu spíše zajímavé. Nikdo z dotazovaných u této otázky 

neodpověděl záporně. (Viz příloha č. 5b: graf č. 25) 

 

11) Co bylo během výuky zbytečné? 

 

     U této otevřené otázky studenti převáţně odpovídali, ţe za zbytečné nepovaţují nic. 

Našli se zde však dva jedinci, kteří by se obešli bez sebehodnocení v závěru vyučování. 

Dále také jeden chlapec pokládal za neúčelné sestavování výţivové pyramidy, další měl 

připomínky k jedné z otázek v pracovním listu, kde měli studenti vyvodit kriteria,  

na základě kterých byla výţivová pyramida vytvořena. 
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12) Co ti ve výuce chybělo? 

 

     Přesně polovině respondentů ve vyučování nechybělo nic, zbytek dotazovaných 

postrádal například více podrobnějších informací (tři studenti), více potravin zařazovaných 

do výţivové pyramidy, energetické hodnoty nápojů či osobní vztah k tématu. 

 

13) Co bys ve výuce změnil? 

 

     U téhle otázky, která mapuje, zdali by studenti něco ve vyučování změnili, bylo ve dvou 

třetinách zodpovězeno, ţe nic. Jeden chlapec povaţoval sestavování pyramidy za vhodnější 

pro mladší studenty. Dva respondenti by uvítali, kdyby bylo přítomno více aktivních 

činností. U jednoho dotazníku zůstala poloţka nezodpovězena. 

 

14) Dověděl ses něco nového o svém stylu ţivota? 

 

     Přestoţe byl ve výuce aplikován dotazník, který měl za úkol vést studenty k tomu, aby 

si uvědomili, jakým ţivotním stylem ţijí, více neţ polovina studentů si byla svého způsobu 

ţivota jiţ vědoma a odpověděla, ţe se o něm ţádné nové informace během výuky spíše 

nedověděla (50%) či vůbec nedověděla (8%). Zato 42% dotázaných bliţší povědomí  

o tom, jak ţije, spíše získalo. (Viz příloha č. 5b: graf č. 26) 

 

15) Pokusíš se vyuţít poznatky z dnešní hodiny v praxi? + 16) Pokud ano/spíše ano, 

jak je vyuţiješ? 

 

   Odpovědi na otázky 15 a 16 byly spojeny v jednu. 

     Z grafu číslo 27 (viz příloha č. 5b) vyplývá, ţe se studenti pokusí nové poznatky, které 

získali v průběhu vyučování, uplatnit ve svém ţivotě celkem ze 75%. Zbylých 25% o tom 

spíše neuvaţuje. 

     Ti, co zkusí nové informace o svém ţivotním stylu vyuţít v praxi, měli moţnost 

zodpovědět i otázku číslo 16, která se zabývá tím, jakým způsobem nové poznatky 

aplikují. Studenti převáţně odpovídali, ţe se pokusí více dodrţovat pravidla zdravé 

ţivotosprávy (šest studentů), zbylí 3 dotazovaní o vyuţití nových informací ještě 

popřemýšlí. 
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17) Myslíš si, ţe dokáţeš objektivně hodnotit ostatní? 

 

     84% studentů se domnívá, ţe dokáţe poměrně (67%) či zcela (17%) objektivně hodnotit 

ostatní. Jeden respondent touto schopností dle svého názoru spíše nedisponuje a jeden se 

domnívá, ţe toho není vůbec schopen, tito dva jedinci tvoří dohromady 16% dotázaných.  

(Viz příloha č. 5b: graf č. 28) 

 

18) Pro rozvoj osobnosti je důleţitá schopnost tzv. sebehodnocení. Myslíš si, ţe 

zvládáš hodnotit sám sebe? 

 

     Tato otázka se vztahuje na schopnost studentů hodnotit sami sebe. Většina 

dotazovaných odpověděla kladně (67%). Dle výsledků z dotazníku tuto schopnost zcela 

ovládá 25% respondentů (převáţně 42%). Způsobilost k sebehodnocení spíše nemá 33% 

studentů, ţádný z dotazovaných neodpověděl zcela záporně. (Viz příloha č. 5b: graf č. 29) 

 

19) Jak bys hodnotil svou práci během vyučování? 

 

     Otázka číslo 19 navazuje na předešlou otázku a zjišťuje, jak studenti dle svého názoru 

pracovali a zdali jsou opravdu schopni hodnotit svou vlastní práci. Všichni posoudili své 

působení během vyučování kladně (17%), či spíše kladně (83%). (Viz příloha č. 5b: graf č. 

30) 

     U této odpovědi jsem se doţadovala zdůvodnění, které mi poskytlo dohromady 10 

respondentů, z nichţ jedna dívka odpověděla, ţe neví, jak má svou odpověď odůvodnit.    

Zbylých 9 respondentů odpovídalo například, ţe byli během vyučování aktivní a svědomitě 

plnili zadané úkoly. Našli se však i tací, kteří se kladně ohodnotili pouze z důvodu, ţe se 

výuky vůbec zúčastnili, či ţe je hodina bavila, coţ se za sebehodnocení povaţovat nedá. 

Tři z těchto respondentův předchozí otázce zodpověděli kladně, tudíţ se domnívají, ţe 

schopností hodnotit sám sebe disponují. 
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20) Ještě chci dodat 

 

     Poslední poloţka zůstala otevřená. Byl zde ponechán prostor pro jakékoliv vyjádření 

studentů. Této moţnosti však vyuţila pouze jedna dívka, která měla připomínku k tomu, ţe 

ve vyučování bylo příliš mnoho práce s textem. 
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8.    Diskuze 

 

     Jedním z cílů praktické části mé diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového 

šetření zjistit, jaký zaujímají studenti postoj k průřezovým tématům Environmentální 

výchova a Osobnostní a sociální výchova a zdali je tento postoj rozdílný v závislosti na 

pohlaví či u studentů, jeţ z biologie maturovat (ne)plánují. 

     Na základě odpovědí u první poloţky v dotazníku bylo zjištěno, ţe se studenti  

o problematiku ţivotního prostředí zajímají, přičemţ z velké části se jedná především 

 o dívky. Rozdíly ve vztahu k ţivotnímu prostředí u jednotlivých pohlaví jsou tedy patrné, 

coţ dokazuje také rozsáhlá analýza článků, která se rozdílným přístupem dívek a chlapců 

k environmentálním otázkám zabývá. V této studii bylo mimo jiné zjištěno, „ţe ţenské 

pohlaví se více neţ muţské zaobírá ţivotním prostředím a/nebo více inklinuje 

k environmentálnímu chování“ (Rickinson, 2001, s. 256), coţ potvrzuje rovněţ výsledky 

mého šetření. 

     Zajímavým faktem jistě je, ţe v rozvojových zemích se klade důraz na to, aby převáţně 

dívky byly environmentálně vzdělávány. Důkazem toho je projekt uskutečněný v Ghaně  

a jiných státech Afriky, který se na vzdělávání dívek v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

zaměřoval.  Proč byl zaměřen pouze na dívky, bylo zdůvodněno Dr.  Garbrahem, který 

projekt zahajuje, tím, ţe právě ony „jsou budoucími matkami, které budou hrát důleţitou 

roli v řízení domácnosti, kde nejvíce environmentálních problémů začíná“ (Acheampong, 

2004). V současném vyspělém světě však došlo ke změně postavení pohlaví v rodině  

a muţi se na chodu domácnosti taktéţ podílejí. Navíc environmentální problémy vznikají 

takřka kdekoliv, proto je důleţité, aby uvědomělí v oblasti environmentálního chovaní byli 

všichni, jak dívky, tak i chlapci. 

     Podobné výsledky vykazují i další dvě poloţky, které zjišťují, zdali studenti ocenili 

zařazení Environmentální výchovy do výuky a zdali se domnívají, ţe Environmentální 

výchova je důleţitou sloţkou vzdělávání. Překvapivé je, ţe poměrně hodně respondentů, 

kteří v předchozí odpovědi uvedli, ţe se o ţivotní prostředí zajímají, zavedení 

environmentální výchovy do výuky spíše neocenili. Tento výsledek můţe být dán tím, ţe 

téma hodiny nepovaţovali za zajímavé, popřípadě se mohlo jednat o nesoustředěnost 

v průběhu vyplňování dotazníku. 

     Chvályhodné však je, ţe naprostá většina studentů souhlasí s tím, ţe Environmentální 

výchova je ve vzdělávání důleţitá, o čemţ není pochyb. Toto tvrzení bylo zdůvodňováno 
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především obavami studentů o přírodu kolem nás, zejména pak o ohroţené druhy 

ţivočichů. Existuje několik studií, kde bylo zjištěno, ţe především dívky povaţují  

za největší problém v oblasti ţivotního prostředí fakt, ţe spousta druhů ţivočichů stojí  

na prahu vyhynutí (Rickinson, 2001). Toto tvrzení odpovídá výsledkům mého průzkumu, 

jelikoţ při bliţším prozkoumání jednotlivých odpovědí bylo vyhodnoceno, ţe pouze dívky 

pokládají environmentální výchovu za důleţitou z důvodu obav o ohroţené druhy 

ţivočichů. 

     Uspokojivější odpovědi týkající se zájmu o ţivotní prostředí by bylo moţné očekávat  

u studentů, kteří plánují zakončit studium maturitní zkouškou z biologie, poněvadţ ochrana 

ţivotního prostředí je její součástí. Jejich zájem o tuto problematiku je poměrně nízký, 

stejně tak nízký je i zájem těch, kteří z biologie maturovat neplánují. 

     Zařazení Environmentální výchovy do vzdělávání však budoucí maturanti z biologie 

ocenili a zároveň ji povaţují za důleţitou součást vzdělávání, coţ je úctyhodné, jelikoţ se 

právě u nich se předpokládá, ţe se budou přírodovědným oborům věnovat i na vysoké 

škole. A tam je dle Köseho (2011) environmentální vzdělávání nejdůleţitější, protoţe 

právě vysokoškolští studenti mohou v budoucnosti ovlivňovat ţivotní prostředí, ať uţ 

například jako příslušníci politické sféry či ředitelé velkých továren, které je moţné řídit 

ekologicky a ekonomicky vyváţeným způsobem. 

     Co se týče postojů studentů k Osobnostní a sociální výchově, resp. ke zdravému 

ţivotnímu stylu, který je její součástí, z odpovědí na první otázku v dotazníku vyplynulo, 

ţe o zdravý ţivotní styl se zajímá více neţ polovina studentů, přičemţ u dívek je zájem 

podstatně větší neţ u chlapců. S těmito výsledky částečně korespondují výsledky 

diplomové práce Kříţka (2011), která se částečně zabývá postojem dívek a chlapců 

středních škol ke zdravému ţivotnímu stylu. V tomto průzkumu došel autor taktéţ  

ke zjištění, ţe převáţně pro dívky je zdravý ţivotní styl velmi důleţitý, na rozdíl od 

chlapců, které toto téma v takové míře neoslovuje (Kříţek, 2011). Toto tvrzení je také 

podepřeno studií, jejíţ cílem bylo určit, jaké jsou zdravotní návyky švédských studentů  

a studentek a jak jsou ke zdravému ţivotnímu stylu motivováni. Zde bylo zjištěno, ţe 

převáţně dívky jednají v souladu se zdravým ţivotním stylem více neţ chlapci, zajímají se 

více o své stravovací návyky a úroveň fyzické aktivity a zároveň jsou také mnohem více 

motivováni ke zdravému ţivotnímu stylu neţ opačné pohlaví (Von Bothmer, Fridlund, 

2005). Tento fakt je dán zejména tím, ţe převáţně dívky podléhají všudypřítomné reklamě, 



61 

 

kde bývá často prosazována štíhlá postava, tu většinou vnímají jako ideál krásy a snaţí se 

tomuto trendu alespoň částečně přiblíţit.  

     Velké procento respondentů ocenilo a zároveň také povaţuje za důleţité zařazení témat 

souvisejících se zdravým ţivotním stylem do výuky (2. a 3. poloţka v dotazníku), coţ je 

velice uspokojivé. Jako důvod, proč se domnívají, ţe je důleţité se ve škole tímto tématem 

zabývat často uváděli obavy z nemocí, které v důsledku nezdravého ţivotního stylu 

vznikají. Oprávněnost jejich názoru potvrzuje nedávno ukončená epidemiologická studie 

uskutečněná v Německu, jeţ dokazuje, ţe dodrţování zásad zdravého ţivotního stylu vede 

k výraznému sníţení vzniku chronických onemocnění a proto je dle autorů důleţité začít 

s výukou o zdravém ţivotním stylu jiţ od útlého věku (Ford et al., 2009). Důleţitost tohoto 

tématu potvrzuje také to, ţe je součástí nejen průřezového tématu Osobnostní a sociální 

výchova, ale zároveň je také obsaţeno ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví, který 

spolu s Tělesnou výchovou patří pod vzdělávací oblast Člověk a zdraví. 

     Z výsledků čtvrté poloţky v dotazníku, která se zabývá důleţitostí témat OSV  

ve vzdělávání, vyplývá, ţe většina studentů povaţuje začlenění těchto témat do vzdělávání 

za přínosné, avšak u zdůvodnění studenti především uvádějí, ţe jsou důleţité pro morální 

rozvoj osobnosti, o osobnostním a sociálním rozvoji, který je její součástí se však 

nezmiňovali. Negativní odpovědi byly zdůvodněny tím, ţe rozvoj těchto schopností je 

v kompetenci rodičů. S tímto lze souhlasit, nicméně podle mého názoru musí být bráno 

v potaz, ţe všechny děti neţijí ve stejných podmínkách, a proto je zavedení témat OSV do 

vyučování nezbytné. Rozdíly v názorech u jednotlivých pohlaví, či maturantů z biologie a 

těch, kteří zvolili jiný předmět, nebyly příliš patrné.  

     Chvályhodné je, ţe téměř všichni studenti chtějí nadále rozvíjet své schopnosti, jak 

napovídají odpovědi u poloţky číslo 5. Výjimkou však byla jedna dívka, která 

z neznámého důvodu stejné nadšení se svými spoluţáky nesdílí. 

 

     Dalším cílem bylo zjistit, jaký zaujímají studenti vztah k činnostem, které se podílejí na 

rozvíjení klíčových kompetencí, jeţ s průřezovými tématy úzce souvisí. Jedná se  

o schopnosti pracovat ve skupině (souvislost s OSV), vyhledávat informace, diskutovat 

(souvislost s OSV) a být schopen sebereflexe (souvislost s OSV). Schopnost pracovat  

ve skupině, vyhledávat informace a sebereflexe byla u studentů zkoumána prostřednictvím 

dotazníku číslo 1, schopnost diskutovat a taktéţ sebereflexe prostřednictvím dotazníku 

číslo 2. 
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     Ke skupinové práci se vztahuje dohromady pět poloţek (poloţka číslo 4-9) dotazníku 

číslo 1. Z odpovědí na tyto poloţky bylo zjištěno, ţe skupinovou výuku upřednostňují aţ 

na pár výjimek téměř všichni studenti (poloţka číslo 4) a naprostá většina z nich by uvítala, 

kdyby tento způsob výuky byl praktikován mnohem častěji (poloţka číslo 8), coţ by mohlo 

být velice uţitečné. Během dvouleté studie, v průběhu které učitelé mapovali reakce 

studentů na kooperativní výuku, bylo dle výpovědí těchto učitelů zjištěno, ţe hodiny, kdy 

byla kooperativní výuka aplikována, byly zajímavější, děti se více naučili, cítili se mnohem 

jistější a naučili se spolupracovat se svými kolegy (Gillies, Boyle 2011). Přesto však můţe 

být zavedení kooperativní výuky problematické, a to zejména ve třídách s dětmi, jejichţ 

chování a vzdělávací potřeby jsou různorodé (tamtéţ). V důsledku toho pak vznikají různé 

problémy. V rámci mého výzkumu k problémům spíše nedocházelo, coţ dokazují 

odpovědi respondentů u poloţky číslo 5, pokud však ano, jednalo se především o hádky 

kvůli pasivitě některých členů skupiny. Nízké procento respondentů, kteří se setkali 

s potíţemi během výuky, je moţné zdůvodnit tím, ţe studenti jsou na práci ve skupinách 

přizpůsobeni, jelikoţ tento způsob výuky praktikují častěji. To potvrzují kladné odpovědi 

studentů u poloţky číslo 7, která zjišťuje, zdali jsou na skupinovou výuku zvyklí. Dalším 

důvodem můţe být také to, ţe většina studentů si během spolupráce rozdělila role (poloţka 

číslo 9), a to by jim dle Dvořákové (2007) „mělo pomoci v kooperaci a vzájemné 

spolupráci při řešení daného úkolu, coţ předpokládá aktivní účast kaţdého člena na 

činnosti této skupiny“. 

     Co se týče schopnosti studentů vyhledávat informace, nikdo z dotázaných s výjimkou 

jednoho studenta neměl při této činnosti zásadní problémy (viz poloţka číslo 10 dotazníku 

číslo 1), tudíţ lze předpokládat, ţe studenti tuto schopnost zvládají. Dokonce lze  

na základě odpovědí na otázku číslo 12 téhoţ dotazníku tvrdit, ţe tato činnost je dle názoru 

většiny respondentů pro studenty přínosná. O tomto mínění nelze pochybovat, jelikoţ umět 

vyhledávat informace je jedním ze základních předpokladů pro studium na vysoké škole. 

Taktéţ má význam pro celoţivotní vzdělávání, neboť vede člověka k tomu, aby byl 

schopen vyhledat informace potřebné k vyřešení problému či úkolu, popř. k určitému 

rozhodnutí.  

     Většina studentů v mém výzkumu se dále domnívá, ţe informace, které byly aktivně 

vyhledány, jsou snadněji zapamatovány (viz poloţka číslo 11 dotazníku číslo 1).  Stejného 

názoru je Roedinger, odborník zabývající se výzkumem činnosti mozku, který tvrdí, ţe 

pokud si chce člověk zapamatovat informaci dlouhodobě, musí být k jejímu získání 
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aktivně zapojen, k čemuţ lze dojít právě prostřednictvím aktivního vyhledávání informací 

(Everding, 2008).   

     Z odpovědí studentů na poloţku číslo 7 vyplývá, ţe během diskuze nedocházelo  

u studentů k zásadním problémům. Tento výsledek je velice uspokojivý, jelikoţ schopnost 

diskutovat je pro jedince velice důleţitá, a proto by ji měli učitelé u studentů rozvíjet. Dle 

Hessové (2001) bylo v nedávném výzkumu zjištěno, ţe diskuze je podle názoru většiny 

studentů účinná výuková metoda, ve které většina z nich nachází zalíbení a umoţňuje jim 

dovědět se o tématu více informací. Tito studenti povaţují za základní povinnost účastnit 

se třídních diskuzí a umět se výstiţně vyjádřit je podle nich důleţitou schopností, kterou by 

měl kaţdý student disponovat (Hess, 2001). 

     Dále měli studenti moţnost ohodnotit svou práci prostřednictvím obou dotazníků – 

dotazníku číslo 1 (poloţka číslo 20) i dotazníku číslo 2 (poloţka číslo 19). V obou 

případech došlo k podobnému výsledku: studenti svou práci hodnotí převáţně kladně, a to 

z důvodu, ţe svědomitě plnili zadané úkoly, avšak poměrně hodně respondentů nebylo 

sebehodnocení vůbec schopno. Tyto výsledky taktéţ potvrzují odpovědi u poloţky číslo 18 

dotazníku číslo 2, kde bylo zjišťováno, zdali si studenti myslí, ţe jsou schopni 

sebehodnocení, záporně zde odpovědělo celých 33%. Skutečnost, ţe studenti neumí 

hodnotit svou vlastní práci, můţe být dle mého názoru dána tím, ţe na sebehodnocení 

nejsou zatím zvyklí, a proto jej nezvládají. Z tohoto důvodu je nutné, aby učitelé u studentů 

tuto schopnost rozvíjeli, jelikoţ dle Urbanovské (2001) má adekvátní sebehodnocení 

pozitivní vliv na rozvoj osobnosti ţáka. Ţák si během hodnocení vlastní činnosti 

uvědomuje proces vlastního učení, vnímá příčiny svého úspěchu či neúspěchu, coţ vede 

k vyvarování se dalších chyb a odstranění případných nedostatků v budoucnosti. 

     V dotazníku číslo 2 jsem navíc zjišťovala, zdali se studenti domnívají, ţe zvládají 

objektivně hodnotit ostatní. Odpovědi byly aţ na dvě výjimky kladné, coţ znamená, ţe 

studenti podle svého názoru zvládají hodnocení práce svých spoluţáků lépe neţ své 

vlastní. Na základě tohoto výsledku lze tedy tvrdit, ţe pro studenty je jednodušší hodnotit 

ostatní jedince neţ sebe samotné. 

 

     Posledním cílem bylo odhalit, jaký mají studenti názor na obsah výuky a na způsob, 

jakým byla výuka organizována. Jejich úsudek byl pro mě velice důleţitý, jelikoţ jsem 

pomocí něhoţ získala zpětnou vazbu ke své práci a mohla tak lépe zhodnotit, zdali je 

vhodné tyto návrhy aplikovat ve výuce, či zjistit, co je moţné na těchto návrzích vylepšit. 
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     Z odpovědi na otázku č.16 v dotazníku číslo 1, který se týkal Environmentální výchovy, 

je patrné, ţe studenti povaţovali vyučování za zajímavé či spíše zajímavé. To je způsobeno 

zřejmě tím, ţe výuka byla realizována formou projektu, který se od klasické frontální 

výuky, na kterou jsou studenti převáţně zvyklí, výrazně liší. Vyučování tedy nejspíš 

povaţovali za příjemnou změnu, navíc měli moţnost projevit svou kreativitu a získat pocit 

zodpovědnosti při vytváření posteru.   

     Mnoţství literatury, která slouţila jako zdroj informací potřebných pro vytvoření 

posteru a také byla nezbytná k vypracování jednotlivých úloh, bylo povaţováno naprostou 

většinou studentů za dostačující (poloţka číslo 15, dotazník č. 1). S tímto výsledkem 

souhlasím, jelikoţ veškeré poznatky, které byly potřebné v průběhu výuky, bylo moţné 

v těchto materiálech snadno vyhledat. 

     Nedostatkem ve vyučování dle názoru téměř poloviny studentů bylo, ţe během výuky 

nebylo poskytnuto dostatečné mnoţství času k vypracování jednotlivých úkolů (poloţka 

číslo 14, dotazník č. 1). Dle mého názoru byla časová dispozice v podobě třech 

vyučovacích hodin na zpracování projektu přiměřená. Navíc všichni studenti svůj úkol bez 

výrazných problémů stihli. Za negativum bylo dále povaţováno příliš velké mnoţství 

podrobnějších informací, ve kterých se studenti obtíţně orientovali (poloţka číslo 17, 

dotazník č. 1), a tudíţ nedokázali posoudit, které z nich jsou pro ně důleţité. Díky tomuto 

poznatku jsem si uvědomila, ţe je vhodné, aby byly důleţité informace vţdy zdůrazněny.  

     Celkově lze tvrdit, ţe studenti byli s výukou převáţně spokojeni, coţ mě velice potěšilo. 

Jediné, co výrazně postrádali, byly nějaké zajímavosti, které by vyučování více oţivily 

(poloţka číslo 18 a 19, dotazník č.1), coţ nepovaţuji za problematické do návrhu doplnit. 

 

     Vyučování, ve kterém byl ověřován návrh související s Osobnostní s sociální výchovou, 

studenti povaţovali, stejně jako u předešlého návrhu, za zajímavé či spíše zajímavé 

(poloţka číslo 10, dotazník č. 2). Je moţné se domnívat, ţe k tomuto výsledku došlo 

zejména díky tomu, ţe podstatná část aktivit, byla ponechána studentům a studenti dle 

odpovědí na poloţku číslo 6 (dotazník č. 2) tento způsob výuky preferují. Činnostně 

orientovaná výuka je pro ně pestřejší a zábavnější, neboť jsou většinou zvídaví a chtějí 

něco dělat. Zároveň je také motivuje k práci a pomáhá rozvíjet klíčové kompetence, coţ je 

v současné době nezbytné.  

     Na zpracování zadaných úkolů měli studenti podle odpovědí většiny z nich k dispozici 

dostatek času (poloţka číslo 9, dotazník č. 2), pomalejším z nich jsem vycházela vstříc  



65 

 

a snaţila jsem se jim v případě potřeby pomoci. 

     Nejvíce připomínek se týkalo sestavování výţivové pyramidy (poloţka číslo 11, 12, 13, 

dotazník č. 2). Za problém studenti povaţovali například malé mnoţství zařazovaných 

potravin, coţ je moţné samozřejmě navýšit. Dále také pokládali tuto činnost za neúčelnou, 

či vhodnou spíše pro mladší ţáky. S tím, ţe pro studenty střední školy bylo učivo týkající 

se výţivové pyramidy poměrně jednoduché, částečně souhlasím. Tento nedostatek jsem si 

však uvědomila aţ potom, co byl návrh ověřen. Náročnost ostatních úkolů ale podle mého 

názoru schopnostem starších studentů odpovídala. Aplikace návrhu na základní škole by 

bylo tedy moţné pouze po zjednodušení zbylých úloh. Například výpočet energetické 

bilance by mohl činit mladším ţákům výrazné problémy, neboť jak jsem při ověřování 

vypozorovala, potíţe s tímto úkolem byly přítomny i u některých středoškolských 

studentů. Další moţností by mohlo být podrobnější rozpracování výţivové pyramidy, poté 

by aplikace na střední škole byla vhodnější.  

     Dále studenti povaţovali za zcela zbytečné sebehodnocení, které měli za úkol provést 

v závěru vyučování (poloţka číslo 18, dotazník č. 2). S tímto názorem však nemohu 

souhlasit, neboť sebehodnocení je v OSV nesmírně důleţité. 

     Z odpovědí v poloţce číslo 14 vyplývá, ţe většina studentů má jiţ určité představy  

o svém způsobu ţivota, a proto prostřednictvím výuky o něm ţádné nové informace 

nezískala.   Uspokojivé je, ţe velká část studentů se pokusí nové poznatky vyuţít v praxi 

v podobě zdravějšího ţivotního stylu (poloţka číslo 15 a 16, dotazník č. 2), coţ bylo 

jedním z mých cílů. 
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9.  Závěr 

 

     Průřezová témata jsou stále povaţována za nový prvek ve vzdělávání, a to jak  

pro studenty, tak pro učitele, proto tvoří hlavní komponentu mé diplomové práce. V této 

práci jsem se zaměřila především na představení průřezových témat, přičemţ v praktické 

části jsem pracovala zejména se dvěma z nich, s Osobnostní a sociální výchovou  

a Environmentální výchovou. Zde jsem ověřovala v hodinách biologie praktické návrhy 

týkající se těchto dvou průřezových témat a poté jsem prostřednictvím dotazníku 

zjišťovala, jaký postoj k nim středoškolští studenti zaujímají. 

     Vzhledem k tomu, ţe se průřezová témata od klasických předmětů poměrně odlišují  

a studenti na ně zpravidla nejsou zvyklí, dalo se očekávat, ţe budou vůči nim převáţně 

skeptičtí a jejich postoj bude spíše negativní. Tato obava však byla naprosto zbytečná. Dle 

zpracovaných odpovědí z dotazníku, bylo zjištěno, ţe se studenti k vybraným průřezovým 

tématům staví z velké části zodpovědně a s nadšením, a to především dívky. Stejný postoj 

zaujímají i k činnostem, které rozvíjí klíčové kompetence (práce ve skupině, vyhledávání 

informací, atd.), coţ bylo analyzováno zejména kvůli úzké souvislosti klíčových 

kompetencí s průřezovými tématy. Tyto činnosti dotazovaní studenti vesměs zvládají, 

jediné, co lze povaţovat za problematické, je sebehodnocení, jelikoţ podstatná část z nich 

nebyla schopna hodnotit svou vlastní práci. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby učitelé  

u studentů tuto schopnost rozvíjeli, neboť je pro ţivot jedince velice důleţitá. 

     Stejně tak pozitivně, aţ na pár výhrad, se studenti stavěli k vyučování, kdy jsem 

ověřovala praktické návrhy, které jsem v rámci své diplomové práce vytvořila. Jejich 

připomínky se týkaly spíše drobných nedostatků. 

     Celkově lze tedy tvrdit, ţe průřezová témata měla u studentů úspěch. Uspokojivé by 

bylo, kdyby je i učitelé vnímali s takovým nadšením. Někteří, zejména ti méně tvořiví, 

však průřezová témata povaţují za práci navíc, a proto na jejich uplatnění ve výuce 

pohlíţejí převáţně negativně. Nicméně v současné době existuje poměrně velké mnoţství 

metodických příruček, které se začleněním průřezových témat do výuky zabývají. 

     V rámci své diplomové práce se zabývám pojetím PT v přírodovědných předmětech, 

zejména v biologii. Praktické návrhy, které jsem vytvořila s cílem usnadnit učitelům práci 

při realizaci průřezových témat, se týkají průřezových témat Osobnostní a sociální 

výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. Všechna tato průřezová témata lze v hodinách biologie poměrně snadno 
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realizovat, přičemţ VMEGS je dle mého názoru lépe aplikovatelná spíše v hodinách 

zeměpisu. Zbývající dvě průřezová témata Mediální a Multikulturní výchova, ke kterým 

nebyly praktické návrhy vytvořeny, lze při troše kreativity rovněţ do přírodovědných 

předmětů začlenit, avšak jejich realizace je vhodnější v oborech, které mají spíše 

sociálněvědní povahu neţ přírodovědeckou. 

  



68 

 

10. Seznam pouţité literatury 

 

ACHEAMPONG, E. Girls' Environmental Education Project launched at St Mary's Sec.. 

Modern Ghana news [online]. 2004 [cit. 2011-07-23]. Dostupné z WWW: < 

http://www.modernghana.com/news/56373/1/girls-environmental-education-project-

launched-at-.html 

 

BARUŠ, V.: Obojţivelníci – Amphibia. Praha: Academia, 1992. 338 s. ISBN 80-200-

0433-5 

 

Cross-curriculum Dimensions: A planning guide for schools [online]. London: QCA, 2009. 

25 s. [cit. 2011-03-21]. Dostupné z WWW: 

http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/Cross%20curriculum%20dimensions%20-

%20a%20planning%20guide%20for%20schools%20publication_tcm8-14464.pdf. ISBN 

978-1-84721-919-0. 

 

ČIHAŘ, J.: Plazi a obojţivelníci. Praha: Artia, 1993. 63 s. ISBN: 80-85805-07-3 

 

DVOŘÁKOVÁ, H. Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni 

základní školy. Brno, 2007. 84 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z 

WWW: <http://is.muni.cz/th/79405/pedf_m/Diplomova_prace.pdf>. 

 

Education in Finland [online]. Helsinki : Finish National Board of Education, 2008. 15 s.  

[cit.2011-02-15].Dostupné z WWW: 

<http://www.oph.fi/download/124278_education_in_finland.pdf>.ISBN 952-13-2829-0 

 

EVERDING, G. Washington University in St. Louis [online]. 2008 [cit. 2011-07-28]. 

Newsroom. Dostupné z WWW: <http://news.wustl.edu/news/Pages/11091.aspx 

 

Eurydice: National systém overviews on education systems in Europe and ongoing 

reforms, United Kingdom. [online]. European commission. 2010a  [cit.2010-05-03]. 

Dostupné z 

http://www.modernghana.com/news/56373/1/girls-environmental-education-project-launched-at-.html
http://www.modernghana.com/news/56373/1/girls-environmental-education-project-launched-at-.html
http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/Cross%20curriculum%20dimensions%20-%20a%20planning%20guide%20for%20schools%20publication_tcm8-14464.pdf
http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/Cross%20curriculum%20dimensions%20-%20a%20planning%20guide%20for%20schools%20publication_tcm8-14464.pdf


69 

 

www:<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summar

y_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf 

 

Eurydice. Organizácia vzdelávacieho systému na Slovensku 2009/2010 [online]. European 

commission. 2010b. 294 s. Dostupné na WWW: 

<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/

SK_SK.pdf 

 

FORD, E. S.; BERGMANN, M. M.; KROGER J.; SCHIENKIEWITZ A.; WEIKERT, C.; 

BOEING, H. Healthy living is the Best Revenge: Findings From the European Prospective 

Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam Study. Arch Intern Med. [online]. 2009, 

15, [cit. 2011-07-26]. s 1355-1362. Dostupný z WWW: < http://archinte.ama-

assn.org/cgi/content/full/169/15/1355.ISSN:0003-9926 

 

GILLIES, R. M.; BOYLE, M. Teachers’ reflections of cooperative learning (CL): a two-

year follow-up. Teaching Education [online]. 2011, 22, 1, [cit. 2011-08-25]. s 63-78. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10476210.2010.538045. ISSN 1047-6210. 

 

GRUBER, U.: Obojţivelníci a plazi. Praha: Svoboda, 1999, 93 s. ISBN 80-205-0582-2 

 

HAUSER, J. Štátny vzdelávací program gymnázia v SR ISCED 3A – Vyššie 

sekundárne vzdelávanie. [online]. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2008. 43 s. [cit. 

2010-04-13]. Dostupné z WWW:<http://www.horvatha.sk/isced3.pdf 

 

HESS, D. E. Find articles [online]. 2004 [cit. 2011-07-23]. Social Education. Dostupné z 

WWW: http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6541/is_2_68/ai_n29083048/. 

 

HRABĚ, S.: Klíč našich ryb, obojţivelníků a plazů. Praha: SPN, 1973. 346 s. 

 

HUČÍNOVÁ, L. Klíčové kompetence v RVP ZV. Metodický portál: Články [online]. 19. 

10.2005,[cit.2011-06-08].Dostupné z 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/SK_SK.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/SK_SK.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/SK_SK.pdf
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/169/15/1355
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/169/15/1355
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6541/is_2_68/ai_n29083048/


70 

 

WWW:<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/335/KLICOVE-KOMPETENCE-V-RVP-

ZV.html>. ISSN 1802-4785. 

 

JIRÁK, J. Proč potřebujeme mediální výchovu. Metodický portál: Články [online]. 30. 04. 

2006, [cit. 2011-08-24]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/540/PROC-

POTREBUJEME-MEDIALNI-VYCHOVU.html>.ISSN 1802-4785. 

KITTNAR, O. Lékařská fyziologie, Praha: Grada Publishing, 2011, 800 s. ISBN 978-80-

247-3068-4 

 

KÖSE, S.; Gencer A. S; Gezer, K. Erol G. H.; Bilen K. Investigation of Undergraduate 

Students’ Environmental Attitudes. International Electronic Journal of Environmental 

Education [online]. 2011, 1, 2, [cit. 2011-07-25].s. 85-96. Dostupný z WWW: 

<http://www.iejeegreen.com/index.php/iejeegreen/article/view/16>.ISSN:2146-0329. 

 

KŘÍŢEK, A. Postoje ţáků středních škol ke zdravému ţivotnímu stylu. Brno, 2011. 74 s. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/142924/fsps_m/>. 

 

KUPIAINEN, S.; HAUTAMAKI, J.; KARJALAINEN, T.  The Finnish Education System 

and PISA.  Helsinki: Ministry of Education Publications, 2009, 61 s. [cit. 2010-04-09]. 

Dostupné z WWW:< 

http://www.pisa2006.helsinki.fi/files/The_Finnish_education_system_and_PISA.pdf 

 

MIKÁTOVÁ, B; VLAŠÍN, M.: Ochrana obojţivelníků. Brno: Ekocentrum, 2002. 137 s. 

ISBN 80-902203-9-8 

 

MORAVEC, J. (ed.): Atlas rozšíření obojţivelníků v České republice. Atlas of Czech 

amphibians. Praha: Národní muzeum, 1994. 136 s. 

 

MORAVEC, J.: Obojţivelníci, plazi. Praha: Albatros, 1999. 183 s. ISBN 80-00-00719-5 

 

National Core Curriculum for Upper Secondary Schools. [online]. Helsinki: Finish 

National Board of Education, 2003. 261 s. [cit. 2011-01-24]. Dostupné z WWW:< 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788024730684
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788024730684
http://www.pisa2006.helsinki.fi/files/The_Finnish_education_system_and_PISA.pdf


71 

 

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf. ISBN 

978-952-13-3347-7 

 

National Curriculum. [online]. QCDA , 2007 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: 

<http://curriculum.qcda.gov.uk/index.aspx>. 

 

PECINA, P. Kapesní atlas chráněných a ohroţených ţivočichů. Praha : SPN, 1983. 219 s. 

ISBN 80-04-19164-9 

 

PROCHÁZKOVÁ, I. Čtenářská gramotnost, klíčové kompetence a současné cíle 

vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2006, [cit. 2011-06-04]. Dostupný z 

WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/447/CTENARSKA-GRAMOTNOST-KLICOVE-

KOMPETENCE-A-SOUCASNE-CILE-VZDELAVANI.html. ISSN 1802-4785. 

 

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova : teorie, praxe, výzkum. Praha : ISV, 2001. 211 s. 

ISBN 80-85866-72-2. 

 

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací. Metodický portál: 

Články [online]. 02. 09. 2004, [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-

SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html>. ISSN 1802-4785. 

 

ŠTEPÁNEK, O.: Kapesní atlas ryb, obojţivelníků a plazů. Praha: SPN, 1973. 240 s. 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2011-04-24]. Dostupné 

z WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>. 

 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007. 100 s. [cit. 2011-03-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>. ISBN 

978-87000-11-3. 

 

http://www.oph.fi/download/47678_core_curricula_upper_secondary_education.pdf
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/447/CTENARSKA-GRAMOTNOST-KLICOVE-KOMPETENCE-A-SOUCASNE-CILE-VZDELAVANI.html
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/447/CTENARSKA-GRAMOTNOST-KLICOVE-KOMPETENCE-A-SOUCASNE-CILE-VZDELAVANI.html
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf


72 

 

RICKINSON, M. Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of 

the evidence. Environmental Education Research [online]. 2001, 7, 3, [cit. 2011-07-21].s 

207-320. Dostupný z WWW: 

<http://www.cemus.uu.se/dokument/asc2010/Mark%20Rickinson.pdf>. ISSN 1350-4622 

 

SKÝBOVÁ, J. Environmentální výchovné projekty a ekologické hry ve školní a 

mimoškolní praxi : pro učitelství biologie a environmentálního vzdělávání. Vyd.1. Praha : 

Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2009. 44 s. ISBN 978-80-7290-411-2 

 

SRB, V. Jak na osobnostní a sociální výchovu? Praha: Projekt Odyssea, 2007.60 s. ISBN 

978-80-87145-01-2 

 

Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, a. s., 2003. 148 s. ISBN 80-7011-582-3 

 

ŠVINGALOVÁ D. Úvod do multikulturní výchovy. Liberec: Liberecké romské sdruţení, 

2007, 112 s. ISBN 978-80-903953-0-5 

 

ŠTEFFLOVÁ, J. Environmentální výchova není jen ekologie. Učitelské noviny [online]. 

2003, 14, [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3794&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f

5e2a53fa17d088d >. 

 

URBANOVSKÁ, E. Hodnocení a sebehodnocení. Kritické listy [online]. 2001, 13, [cit. 

2011-07-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty13_hodnoceni>. 

 

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchovy a její cesty k ţákovi. Kladno: Aisis, 2006. 

226 s. ISBN 80-239-4908-X. 

 

VERNER, P. Mediální výchova. Průřezové téma. 1.vyd. Úvaly: ALBRA, 2007. 108s. 

ISBN 978-80-7361-042-5. 

 



73 

 

VON BOTHMER, M.; FRIDLUND, B. Gender differences in health habits and in 

motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nursing and Health 

Sciences [online]. 2005, 7, [cit. 2011-08-25].s 107-118 Dostupný z WWW: < 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-2018.2005.00227.x/abstract 

 

WALTEROVÁ, E. Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech. Metodický portál: Články [online]. 06. 09. 2004, 

[cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GVNB/85/INSPIRACE-K-REALIZACI-PRUREZOVEHO-

TEMATU-VYCHOVA-K-MYSLENI-V-EVROPSKYCH-A-GLOBALNICH-

SOUVISLOSTECH.html>. ISSN 1802-4785. 

 

ZPĚVÁK, J.: Obojţivelníci, plazi. Praha: Aventinum, 1995. 80 s. ISBN 80-7151-648-1 

 

ZWACH, I.: Naši obojţivelníci a plazi ve fotografii. Praha: SZN, 1990, 144 s. ISBN 80-

209-0053-5 

 

ZWACH, I.: Obojţivelníci a plazi České republiky. Praha: Grada Publishing, 2009. 496 s. 

ISBN 978-80-247-2509-3 

 

 

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009021912/ 

http://www.adra.cz 

http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx 

http://www.clovekvtisni.cz/ 

http://www.dokazuto.cz/ 

http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida 

http://www.hnuti-go.cz/ 

http://www.infekce.cz/ 

http://www.kaloricketabulky.cz/ 

http://www.kritickemysleni.cz/ 

http://www.lekari-bez-hranic.cz/ 

http://medical.tym.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=28 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-2018.2005.00227.x/abstract
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009021912/
http://www.adra.cz/
http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.dokazuto.cz/
http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida
http://www.hnuti-go.cz/
http://www.infekce.cz/
http://www.kaloricketabulky.cz/
http://www.kritickemysleni.cz/
http://www.lekari-bez-hranic.cz/
http://medical.tym.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=28


74 

 

http://www.novaskola.org/pilot/?page_id=102 

http://www.obesity-news.cz/?id=40 

http://www.odyssea.cz/o-nas.php 

http://www.terezanet.cz/o-sdruzeni-tereza-ekologicka-vychova.html 

http://varianty.cz/index.php?id=2 

http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/ 

http://www.unicef.cz/ 

http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida 

 

  

http://www.novaskola.org/pilot/?page_id=102
http://www.obesity-news.cz/?id=40
http://www.odyssea.cz/o-nas.php
http://www.terezanet.cz/o-sdruzeni-tereza-ekologicka-vychova.html
http://varianty.cz/index.php?id=2
http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/
http://www.unicef.cz/
http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida


75 

 

11.   Seznam pouţitých zkratek  
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RVP ZV        Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

OSV              Osobnostní a sociální výchova 

VMEGS        Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MV                Mediální výchova 

EV                 Environmentální výchova 

MKV             Multikulturní výchova 
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Příloha č. 1a:  

Metodické pokyny pro učitele - Pomozme obojţivelníkům! 

 

průřezové téma: Environmentální výchova 

tematický okruh: Člověk a ţivotní prostředí 

 

Úvod k námětu 

 

     Začlenění Environmentální výchovy do vzdělávacího oboru Biologie je velmi 

přirozené, jelikoţ s otázkami ţivotního prostředí, stejně jako ostatní obory vzdělávacího 

obsahu Člověk a příroda, značně souvisí. A právě proto existuje velké mnoţství 

biologických projektů zaměřených na ochranu přírody a snaţících se vzbudit u studentů 

zodpovědné environmentální chování.  

 

     Rozhodla jsem se přispět s návrhem pro výuku, který je orientovaný na problematiku 

ochrany obojţivelníků a to nejen z důvodu, ţe zoologická témata jsou mi velice blízká, ale 

příčinou je také alarmující úbytek těchto ţivočichů v poslední době. Během realizace 

tohoto návrhu budou mít studenti moţnost pokusit se tomuto poklesu zabránit – ztvární 

členy nově vzniklé ekologické organizace, kteří vytváří plakát za účelem přilákání nových 

členů, kteří se s nimi budou na ochraně obojţivelníků podílet. Jelikoţ tento námět obsahuje 

pouze doplňující informace o ţivotě a moţnostech ochrany obojţivelníků, je vhodné 

aplikovat jej aţ po odučení tematického celku obojţivelníci.  

 

     Do návrhu jsou kromě environmentální výchovy začleněné také některé tematické 

okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a to Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení problémů, Sociální komunikace a Spolupráce a soutěţ. 

Někteří studenti stále nejsou zvyklí na práci ve skupinách a nezvládají ji, proto je námět 

zaměřen zejména na skupinovou spolupráci. Je tedy velice důleţité studenty během jejich 

práce pozorovat – zdali si vycházejí vstříc, tolerují jeden druhého, respektují názory 

ostatních, nehádají se atd. Někteří studenti dostanou moţnost předvést své prezentační 

dovednosti – kaţdý plakát musí být představen spoluţákům. Poté se vyučující táţe 

studentů na jejich osobní názor týkající se součinnosti uvnitř skupin a kaţdý má právo se 

ke své práci, i k práci spoluţáků, vyjádřit. Na konci vyučování získají zodpovědnost - sami 
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zhodnotí na základě získaných informací během hodiny, který z vytvořených plakátů 

nabízí nejuspokojivější moţnosti řešení problému a zároveň je také esteticky zpracován, 

tudíţ se uplatní i výtvarně zdatní jedinci. 

     Hlavním cílem tohoto námětu je vybavit ţáky odpovídajícími znalostmi  

o obojţivelnících a jejich způsobu ţivota, dovednostmi pracovat ve skupině a samostatně 

vyhledávat informace, pomocí nichţ dále pak řešit problémy související s úbytkem těchto 

ţivočichů, a motivací k aktivnímu působení v některých ekologických organizacích či 

pouze zvýšit zájem studentů o tuto oblast. 

 

Průřezové téma 

Environmentální výchova (tematický okruh: Člověk a ţivotní 

prostředí) 

Souvislost s jinými 

PT 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Vzdělávací obor 

  

Biologie 

Vztah k dalším vzdělávacím oborům: Český jazyk, Výtvarná 

výchova 

Zařazení v RVP G 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, vzdělávací obor: Biologie,  

 vzdělávací obsah: Ekologie, Biologie ţivočichů 

Forma realizace projekt, práce ve skupinách 

Výuková metoda práce s literaturou, textovým materiálem, řešení problému 

Časová rámec 135 minut (3 VH) 

Pomůcky a  

prostředky 
literatura, články, broţury, papíry, pastelky, fixy, lepidlo, nůţky 

Očekávané 

cíle 

Ţák popíše význam obojţivelníků pro člověka. 

Ţák určí příčiny ohroţení obojţivelníků. 

Ţák uvede moţnosti ochrany obojţivelníků. 

Ţák vyhledá potřebné informace v literatuře. 

Ţák dodrţuje dohodnutý postup při práci v týmu. 

Ţák spolupracuje s ostatními za účelem vyřešení problému. 

Rozvíjení klíčových 

kompetencí 

kompetence k řešení problémů 

přídatné: kompetence sociální a personální, kompetence občanská, 

kompetence k učení, kompetence komunikativní 
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Metodický postup 

 

Motivace  (10minut) 

     Otázky: Máte rádi obojživelníky? Proč je máte/nemáte rádi? Chová někdo z vás 

nějakého doma? Vídáte obojživelníky ve volné přírodě často? Pokud ano, které? 

 

Učitel přečte studentům následující úryvek: 

 

     „Ve střední Evropě jsou obojživelníci považováni za jednu z nejohroženějších skupin. 

Od 50. let jsou pozorovány alarmující úbytky. Mnoho druhů dříve hojných utrpělo 

povážlivé ztráty početního stavu, postupně mizí celé populace. Ještě poměrně nedávno 

souvislý areál rozšíření některých obojživelníků se postupně tříští. Evropské druhy jsou 

ohroženy z 58 %. Na území Rakouska je považováno dokonce 85 % obojživelníků za 

ohrožené, podobná situace je ve Švýcarsku. V České republice je v různém stupni 

ohroženosti 90 % druhů. Z těchto důvodů je také většina obojživelníků chráněna 

zákonnými normami“. 

(převzato z Mikátová, B., Vlašín, M.: Ochrana obojživelníků) 

      

Doplňující otázky k úryvku: Co může být příčinnou tohoto problému? Myslíte si, že by se 

tento problém mohl nějakým způsobem řešit? Chtěli byste se podílet na ochraně 

obojživelníků? Z jakého důvodu ano/ne? 

 

(Odpovědi: Příčinou výrazného úbytku obojživelníků může být přímá likvidace míst, kde 

obojživelníci žijí a rozmnožují se (zavážení a vysoušení vodních ploch), nepřirozeně vysoké 

rybí osádky na vodních plochách, kde se obojživelníci rozmnožují, masakrování 

obojživelníků na silnicích během jarní a podzimní migrace, znečištění vod a půdy 

chemikáliemi (používání hnojiv a postřiků v zemědělství, průmyslové a komunální 

znečišťování), používání rychlých bubnových sekaček k údržbě trvalých travních porostů.) 

 

Představení projektu (3minuty) 

     Studenti jsou prostřednictvím výkladu podrobně seznámeni s veškerými informacemi 

týkajícími se projektu a jeho zpracovávání. 
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Rozdělení studentů do skupin (2minuty) 

     Studenti se uspořádají do skupin o 3-4 členech. Rozděleni jsou vyučujícím zcela 

náhodně.  

 

Činnost skupin (100 minut) 

     Studenti ve skupinách spolupracují na vytváření projektu – vyhledávají potřebné 

informace v literatuře a článcích, které jsou k dispozici (materiály zajistí vyučující – je 

vhodné vyuţit literaturu uvedenou v seznamu literatury, z níţ bylo čerpáno (viz dále), 

popř. si studenti tyto materiály mohou zajistit sami, ale musí být o tom s dostatečným 

předstihem informováni). Studenti dále vytváří plakát na téma Ochrana obojţivelníků. 

 

     Zadání úkolu: Představte si, že jste členové nově vzniklé ekologické organizace (sami si 

ji pojmenujete) a sháníte další členy (dobrovolníky), kteří se s vámi budou podílet na 

ochraně obojživelníků. Vaším úkolem je vytvořit informační plakát, který do vaší 

organizace přiláká nové členy.  

    

     Vytvořený plakát by měl obsahovat: základní charakteristiku našich zástupců třídy 

obojţivelníci (moţné vybrat 2-3 zástupce z kaţdého řádu), důvody jejich ohroţení a 

moţnosti řešení této problematiky. Text je vhodné doplnit různými ilustracemi, buď 

samotných ţivočichů či vhodného ekosystému pro jejich výskyt, moţnostmi ochrany atd. 

Součástí práce studentů je také vyplnění pracovního listu (studenti vyplňují jeden 

pracovní list v rámci celé skupiny), kde odpovědi na jednotlivé úkoly vyhledávají 

v literatuře.  

Na práci se podílí všichni členové týmu. Je moţné pracovat buď společně či rozdělit práci 

mezi jednotlivé členy tak, aby kaţdému svěřený úkol vyhovoval. 

 

Prezentace výsledků práce (15minut) 

     Po vypracování projektu si studenti zvolí mluvčího v rámci kaţdé skupiny, který 

prezentuje výsledky společné práce před ostatními spoluţáky. Po kaţdé prezentaci je dán 

prostor pro otázky spoluţáků a vyučujícího, které jsou kladeny na všechny členy skupiny. 

Ze strany vyučujícího by měly zaznít nejen otázky věcné, ale také otázky osobní např. Bylo 

ti toto téma blízké? Bavilo tě vytvářet tento projekt? Pracuješ rád ve skupinách či máš 
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raději samostatnou práci? Spolupracovali jste bez větších problémů? Měl jsi problém 

s vyhledáváním informací v literatuře?  

 

Shrnutí a výběr nejlepšího projektu (5minut) 

     V závěru hodiny vyučující shrne všechny moţné moţnosti ochrany obojţivelníků  

a pokusí se spolu se studenty vyhodnotit, které východisko je nejvhodnější. Dále jsou 

plakáty vyskládány na lavice (popř. na zem), aby k nim měl kaţdý přístup, a dochází 

k vyhodnocení, který plakát je nejlepší. Hodnotí se věcná správnost, grafická úprava, 

vhodnost nabízených řešení problematiky a originalita. Kaţdý má právo jednoho hlasu  

a vítězí skupina s největším ohlasem. 

 

Seznam literatury, z níţ bylo čerpáno: 

BARUŠ, V.: Obojţivelníci – Amphibia. 1.vyd. Praha: Academia, 1992. 338 s. ISBN 80-

200-0433-5 

ČIHAŘ, J.: Plazi a obojţivelníci. Praha: Artia, 1993. 63 s. ISBN: 80-85805-07-3 

GRUBER, U.: Obojţivelníci a plazi. 1 vyd. Praha: Svoboda, 1999, 93 s. ISBN 80-205-

0582-2 

HRABĚ, S.: Klíč našich ryb, obojţivelníků a plazů. Praha: SPN, 1973. 346 s. 

MIKÁTOVÁ, B; VLAŠÍN, M.: Ochrana obojţivelníků. 3.upr. vyd. Brno: Ekocentrum, 

2002. 137 s. ISBN 80-902203-9-8 

MORAVEC, J. (ed.): Atlas rozšíření obojţivelníků v České republice. Atlas of Czech 

amphibians. Praha: Národní muzeum, 1994. 136 s. 

MORAVEC, J.: Obojţivelníci, plazi. 1. vyd. Praha: Albatros, 1999. 183 s. ISBN. 80-00-

00719-5 

PECINA, P. Kapesní atlas chráněných a ohroţených ţivočichů. 2. vyd. Praha : SPN, 1983. 

219 s. ISBN 80-04-19164-9 

ŠTEPÁNEK, O.: Kapesní atlas ryb, obojţivelníků a plazů. Praha: SPN, 1973. 240 s. 

ZPĚVÁK, J.: Obojţivelníci, plazi. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1995. 80 s. ISBN 80-7151-

648-1 

ZWACH, I.: Naši obojţivelníci a plazi ve fotografii. Praha: SZN, 1990, 144 s. ISBN 80-

209-0053-5 

ZWACH, I.: Obojţivelníci a plazi České republiky. Praha: Grada Publishing, 2009. 496 s. 

ISBN 978-80-247-2509-3 
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Příloha č. 1b:  

Pracovní list pro ţáky - Pomozme obojţivelníkům! 

 

1)Srovnejte rozsah ohroţení (v %) u českých a světových obojţivelníků. 

 

 

 

2)Obojţivelníci jsou tzv. bioindikátory ţivotního prostředí. Co tento pojem znamená? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

3)Určete typy migračních tahů obojţivelníků 

 

………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………….……………………………

…...……………………………...……………………………………………………………

………...…………………...…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…... 

 

4) Dle popisu přiřaď ţivočichy 

 

1. čolek                                                   2. mlok                                               3. skokan 

 

a) Ţije na vlhkých místech v lese, je vejcoţivorodý. 

b) Ţije na lukách, polích a zahradách. 

c) Za potravou vylézá v noci, samci jsou na jaře pestře zbarvení. 

  

5) Jaký význam mají obojţivelníci pro člověka? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6)Uveď 6 příčin ohroţení obojţivelníků. 

 

1. …………………………………………………………………..……………………                  

2. …………………….……………...………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………..………………………… 

5. …………………………………………………………………………..……………                 

6. …………………………………………………………………………..……………                  

 

 

7)  Jaké vlastnosti má vhodný/nevhodný biotop pro obojţivelníky? Doplň tabulku: 

 

  čistota vody mnoţství O2 ph vody přít.vegetace přít. bezobr.ţiv přít.dravých ryb 

vhodný 

biotop        

nevhodný 

biotop             

 

 

8) Uveď alespoň 5 moţností ochrany obojţivelníků 

 

…………………………………………………...……………...……………………………

………………………………………………………..………………………………………

……...…………………………………………………………...……………………………

………………………………………………………..………………………………………

…...…………………………………………………..………………………………………

………...…………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………... 
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9) Z následujícího seznamu si vyberte 2 zástupce řádu ţab + 2 zástupce řádu ocasatí a 

vyznačte v mapce (barevně) jejich přibliţné geografické rozšíření v ČR 

 

mlok skrvnitý, čolek horský, čolek karpatský, čolek obecný, čolek dunajský, kuňka 

obecná, ropucha obecná, skokan štíhlý, skokan hnědý, skokan skřehotavý   
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Příloha č. 1c:  

Autorské řešení pracovního listu: Pomozte obojţivelníkům! 

 

1)Srovnejte rozsah ohroţení (v %) u českých a světových obojţivelníků. 

V ČR 90% obojživelníků je ohrožených, což je více než ve světě, kde je ohrožených cca 

50%. 

 

2)Obojţivelníci jsou tzv. bioindikátory ţivotního prostředí. Co tento pojem znamená? 

Jako bioindikátor označujeme všechny organismy, jejichž činnost, populace nebo stav 

může být použita k posouzení stavu životního prostředí. 

 

3)Určete typy migračních tahů obojţivelníků 

Jarní tah dospělců ze zimoviště na místo rozmnožování a zpětný tah dospělců z míst 

rozmnožování na vhodné suchozemské biotopy, letní tah - tah čerstvě metamorfovaných 

jedinců, podzimní tah - z letních stanovišť k zimovišti, nepravé tahy (pohyby zvířat 

za potravou, osidlování nových vodních ploch) 

 

4)Dle popisu přiřaď ţivočichy 

1c, 2a, 3b 

 

5)Jaký význam mají obojţivelníci pro člověka? 

součást potravních řetězců, loví škodlivý hmyz – zabraňují přemnožení, bioindikátory 

životního prostředí, pokusná laboratorní zvířata 

 

6)Uveď 6 příčin ohroţení obojţivelníků. 

znečištění hydrosféry, ztráta biotopu (zavážení luk a mokřadů, vysoušení vodních ploch, 

vypouštění rybníků v nevhodné období), úhyny po nehodách, využívání, přírodní katastrofy, 

nemoci, vysoká intenzita zemědělství, jehličnaté monokultury, nové rybníky s nevhodnými 

parametry, chov polodivokých kachen, vysoká intenzita rybářského hospodaření, změny 

klimatu 

                  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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7)  Jaké vlastnosti má ideální/nevhodný biotop pro obojţivelníky? Doplň tabulku: 

 

  čistota vody množství kyslíku ph vody přítomn.vegetace přítomn. bezobr.živ. přít. dravých ryb 

vhodný biotop vysoká velké neutr.,mírně kys. vyšší vysoká nízká 

nevhodný biotop nízká malé < 4 , > 9 nižší nízká vysoká 

 

 

8) Uveď alespoň 5 moţností ochrany obojţivelníků 

opatření během jejich migrace - dopravní značení, odchyt zvířat na silnici a jejich transfer 

přes rizikový úsek, záchytné ploty v kombinaci s padacími pastmi, vybudování náhradního 

místa rozmnožování, podchody pro obojživelníky, kombinované s naváděcím zařízením, 

náhrady podchodů, uzávěra silnic a objížďka; vytváření, údržba i obnova vodních nádrží 

 pro rozmnožování obojživelníků, omezit používání chemikálií v přírodě, mapování 

obojživelníků, zatravňování pozemků v okolí vod, budování zimovišť, snížit intenzitu 

zemědělství v okolí vod, snížit rybí obsádky v rybnících, volit vhodné parametry rybníků, 

postupně měnit smrkové monokultury na smíšené a jehličnaté lesy 

 

 

9) Vyberte si 2 zástupce řádu ţab + 2 zástupce řádu ocasatí a vyznač v mapce 

(barevně) jejich geografické rozšíření v ČR 

 

mlok skrvnitý – celá ČR, vyjma jiţní Čechy a západní část Českomoravské vysočiny 

čolek horský – celá ČR, vyjma jiţní Moravy a východní části Českomoravské vysočiny 

čolek karpatský – pouze oblast Beskyd a Jeseníků 

čolek obecný – celá ČR, hustěji střední a východní Čechy, méně oblast Beskyd 

čolek dunajský – pouze oblast soutoku Dyje a Moravy 

kuňka obecná – hustě v níţinných oblastech v Polabí, nevyskytuje se v horských 

oblastech: Beskydy, Jeseníky, Krkonoše, Luţické hory, Šumava, Český les – jinak po celé 

ČR 

ropucha obecná – hustě po celé ČR, řidčeji severovýchod Moravy a oblast Vysočiny 

skokan štíhlý – zejména Polabí a jiţní Morava, v jiných oblastech velice zřídka či vůbec 

skokan hnědý – po celé ČR husté osídlení, méně husté v oblasti jiţní a východní Moravy  

skokan skřehotavý  – oblast Polabí, Poohří, kolem řeky Berounky, Sázavy a Moravy 
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Příloha č. 2a:  

Metodické pokyny pro učitele - Ţiju zdravě? 

 

 

průřezové téma: OSV 

tematický okruh: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 

Úvod k námětu: 

 

      Hlavním cílem Osobnostní a sociální výchovy je rozvíjet u ţáka praktické ţivotní 

dovednosti vztahující se jak k sobě samému, tak i k ostatním lidem. Jedná se průřezové 

téma velice obecné a tudíţ velmi dobře aplikovatelné ve všech vzdělávacích oborech. 

Výjimkou není ani biologie, kde nedílnou součástí učiva je lidské tělo, a proto je moţné 

zaměřit se například na péči o něj. A to byla právě jedna z prvních myšlenek, která se  

ve mně zrodila a vytvořila jsem námět, jeţ se týká zdravého ţivotního stylu. 

 

     Hlavním tématem tohoto návrhu je zdravá výţiva, jelikoţ právě strava spolu s pohybem 

jsou významní činitelé, které mají obrovský vliv na zdraví člověka. A vzhledem k tomu, ţe 

nutriční návyky se formují jiţ od útlého dětství, je důleţité, aby byly děti vedeny  

ke zdravému stravování nejen ve školách, ale zejména rodiči, kteří se na způsobu výţivy 

svých potomků podílí nejvíce. Učitelé pak mohou působit na jednání rodičů 

prostřednictvím třídních schůzek. Tímto by se mělo předcházet problémům, jeţ se 

s nesprávným stravováním pojí a to obezitě či jejím opakům anorexii a bulimii. 

 

     Z tematických okruhů průřezového tématu jsem si vybrala okruh Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti, který je zaměřen, jak jiţ samotný název napovídá, zejména  

na sebepoznání  a zdokonalování základních kognitivních funkcí. Z  tohoto důvodu jsem 

do námětu začlenila velké mnoţství otázek, pomocí kterých by si měl student uvědomit, 

jaký má vztah ke svému tělu a psychice a zda je spokojen s přístupem k sobě samému 

popř. jestli je ochoten tento přístup nějakým způsobem změnit. Hodnotit nebude pouze 

sebe, ale dostane moţnost posoudit také postoj svého spoluţáka k sobě samému a to 

z hlediska stravovacích návyků. Pro vzájemná hodnocení dostanou studenti prostor během 

diskuze, kde také zkonzultují, jak by měl vlastně ideální ţivotní styl vypadat. Tuto 

výukovou metodu volím velice ráda, jelikoţ rozvíjí komunikační dovednosti, schopnosti 
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naslouchat ostatním a respektovat jejich názor, coţ jsou jedny z nejdůleţitějších cílů 

Osobnostní  

a sociální výchovy. Stejně důleţité je také učit studenty samostatnosti proto se v návrhu 

vyskytují převáţně úkoly, které studenti vypracovávají individuálně, pouze s minimálním 

zásahem vyučujícího, jeţ by měl jejich práci pozorovat. Veškeré úlohy jsou zpracovány 

tak, aby si studenti osvojily poznatky aktivní a zábavnou formou a je podstatné, aby tyto 

znalosti uplatňovali nadále v osobním ţivotě. 

 

 

Průřezové 

téma 

Osobnostní a sociální výchova 

(tematický okruh: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti) 

 

Vzdělávací 

obor 

Biologie 

Vztah k dalším vzděl. oborům: Výchova ke zdraví, Matematika a její 

aplikace  

Zařazení v 

RVP G 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, vzdělávací obor: Biologie, 

 vzdělávací obsah: Biologie člověka 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, vzdělávací obsah: Výchova ke zdraví,   

 vzdělávací obor: Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví 

Vzděl. oblast: Matematika a její aplikace, vzděl. obor: Matematika a její 

aplikace 

Vzdělávací oblast: Číslo a proměnná 

Forma 

realizace 
frontální výuka, párová výuka 

Výuková 

metoda 
rozhovor, práce s textovým materiálem, řešení problému, diskuze, výklad 

Časový 

rámec 
90 minut (2 VH) 

Pomůcky a 

prostředky 

textový materiál (testové úlohy, pracovní list), potraviny, dlouhý silnější 

provaz či stuha (lze nahradit špejlemi), nůţky, notebook s internetem, 

kalkulačka 
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Očekávané 

cíle 

Ţák vysvětlí význam výţivové pyramidy a přiřadí potraviny do 

jednotlivých pater. 

Ţák rozliší nezdravé potraviny a zhodnotí vliv jejich konzumace na zdraví 

člověka. 

Ţák určí základní výţivové sloţky v potravinách a popíše jejich význam 

pro lidský organismus. 

Ţák vyhledá energetickou hodnotu jednotlivých potravin a energetickou 

náročnost 

různých aktivit a pomocí vzorce vypočte hodnotu bazálního metabolismu. 

Ţák určí svoji denní energetickou bilanci. 

Ţák zhodnotí své stravovací návyky a uplatňuje zásady zdravé výţivy v 

praxi. 

Ţák aktivně diskutuje, obhajuje svůj názor a respektuje názor ostatních. 

Rozvíjení 

klíčových 

kompetencí 

kompetence sociální a personální 

přídatné: kompetence k řešení problémů, kompetence občanská, 

kompetence   

k učení, kompetence komunikativní 

 

 

Metodický postup 

 

Příprava na vyučování 

     Kaţdý ze studentů dostal s dostatečným předstihem za úkol přinést na tuto hodinu dva 

kusy jakékoliv potraviny (můţe to být kus ovoce, zeleniny, sáček rýţe, pytlík těstovin či 

bramborových lupínků, pečivo, kus salámu či sýra, vejce, čokoládu atd.). Je důleţité 

studenty upozornit, aby se vzájemně domluvili, ať kaţdý přinese jinou surovinu.  

     Jinou alternativou je, ţe vyučující vyrobí kartičky s nápisem různých surovin, které 

před začátkem hodiny studentům rozdá. 

     Před začátkem hodiny vyučující spolu se studenty připraví třídu tak, aby se uprostřed 

nacházel volný prostor, ţidle mohou být uspořádány do kruhu. Provaz je nastříhán  

na různě dlouhé kusy a v tomto prázdném místě je urovnán tak, aby vytvořil obrys 

pyramidy včetně jejích políček (viz následující obrázek). Pyramida by měla být cca 1,5m 

vysoká. 
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Motivace – ukázka videa  (7minut) 

     Video obsahuje ukázky obézních jedinců, jeţ se stravují ve fast foodech, není nijak 

komentováno, pouze doprovázeno hudbou. 

Odkaz k videu: 

http://www.youtube.com/watch?v=aDY3smfNpgo&feature=related 

 

Otázka: Jaké bude téma hodiny? 

- studenti by měli na základě videa vydedukovat, čemu se budou během výuky 

věnovat.  

 

Doplňující otázky k videu: 

Které nadnárodní řetězce se podílejí svými produkty na rostoucím počtu obézních dětí? 

Navštěvuješ některé tyto řetězce? 

Máš rád pokrmy z rychlých občerstvení? Pokud ano, proč? 

Proč je strava ve fast foodech nezdravá? Proč se po časté konzumaci této stravy přibírá na 

váze? 

Víte, ve kterých státech je nejvyšší výskyt obezity? 

 

(Odpovědi: Jedná se o fast foodové řetězce např. McDonald´s, KFC, Burger King, 

Wendy's, Hardie's, Carl JR, Pizza Hut, Hooters, New York Pizza atd.  

Individuální odpověď. 

Individuální odpověď. 

Fast foodová strava je nezdravá, jelikož je převážná část pokrmů smažená, obsahuje hodně 

živočišných tuků, sacharidy s vysokým glykemickým indexem (=veličina udávající rychlost, 

za jakou se vstřebá glukóza z potraviny do krve, malý GI-nasytí dlouhodobě) a málo 

zeleniny, při dlouhodobější konzumaci dochází tedy k nárůstu váhy konzumentů této stravy. 

Nejvíce obézních nalezneme v současné době v USA a ve státech západní Evropy)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=aDY3smfNpgo&feature=related
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Potravinová pyramida – představení výživové pyramidy  (3minuty) 

Otázky: Slyšeli jste o potravinové pyramidě? Co znázorňuje? Jak jsou zde potraviny 

uspořádány? 

 

(Odpovědi: V potravinové pyramidě jsou potraviny řazeny podle vhodnosti ke konzumaci v 

rámci každého patra. Potraviny umístěné v základně pyramidy jsou doporučovány jako ty, 

které by se měly jíst nejčastěji a v největším množství. Směrem k vrcholu pyramidy by lidé 

při výběru potravin z jednotlivých pater měli být střídmější. Ve špici jsou umístěny 

potraviny, bez kterých se lze obejít, proto by se v jídelníčku měly objevovat jen výjimečně) 

 

Úkol pro studenty - sestavování pyramidy zdravé výživy  (10 minut) 

     Kaţdý student si připraví potraviny, které si na vyučování přinesl (či kartičky, které 

získal od vyučujícího), a tyto potraviny (kartičky) se pokusí na základě informací, jeţ mu 

byly sděleny, správně umístit do políček výţivové pyramidy (je znázorněna pomocí 

provazu/stuhy). Kaţdý pracuje naprosto samostatně. 

 

     Poté se vyučující zeptá studentů, zdali by na sestavené pyramidě něco pozměnili, počká 

si na jejich vyjádření a poté jim sdělí správné řešení (pyramidu načrtne na tabuli, popř. 

rozdá nakopírované správné řešení) a klade studentům pomocné otázky, pomocí nichţ 

získají další informace o zdravém stravování. 

 

Správné řešení:  
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                                           Zdroj: převzato a upraveno z http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida 

Doplňující otázky: 

Tato potravinová pyramida přispívá k vytvoření zdravého a vhodného jídelníčku. Jak by 

dle vašeho názoru vypadala pyramida, která pomáhá v redukci hmotnosti? 

Může být konzumace velkého množství zeleniny škodlivá? 

Čím vším je zelenina zdraví prospěšná? 

Jaký je nejvhodnější způsob pro úpravu zeleniny? 

Do kolika porcí by měla být potrava během dne rozložena? 

 

(Odpovědi: Základnu pyramidy již netvoří pečivo a přílohy, ale zelenina. Ve druhém patře 

pyramidy je ovoce spolu s pečivem a přílohami, třetí patro a vrchol pyramidy zůstává 

stejný. 

Zelenina obsahuje velmi málo energie, a proto může být konzumována prakticky bez 

omezení (podle výživových doporučení bychom měli denně sníst až 500 g zeleniny). 

Zelenina obsahuje velké množství vlákniny, vitamínů a látek s antioxidačním účinkem, 

které se uplatňují v redukci volných kyslíkových radikálů a tím působí preventivně zejména 

proti nádorovým a kardiovaskulárním onemocněním. 

Zelenina by se měla konzumovat nejlépe syrová, popř. upravovat pouze v páře nebo 

parním hrnci, aby nedošlo k velké ztrátě vitamínů. 

Potrava by měla být v průběhu dne rozdělena do 3-5 menších porcí, velice důležitá je 

snídaně) 

 

Výklad – energetická bilance (10 minut) 

     Základem racionální výţivy je vyrovnaná bilance energetického příjmu a výdeje. 

V případě, ţe je bilance dlouhodobě pozitivní (příjem energie převaţuje nad výdejem), 

dochází k ukládání nadbytečné energie v podobě tělesného tuku, a tudíţ můţe dojít 

k rozvoji obezity. Opakem je negativní bilance, kdy je chybějící energie získávána 

spalováním tukových zásob a dochází k redukci hmotnosti. 

 

Vysvětlení pojmů: 

Energetická bilance – rovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. 

Energetický příjem – mnoţství energie, kterou jedinec přijme, jednotkou je kJ, či kcal  

(1 kcal = 4,2 kJ), průměrný energetický příjem našeho národa je 10 000 kJ. 

Energetický výdej – celkový výdej energie se počítá jako součet bazálního metabolismu  
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a energie vydaná během činnosti člověka.  

Bazální metabolismus – energie, která je potřebná k udrţení všech vitálních funkcí 

v organismu, výdej energie je daný pouze fungováním ţivotně důleţitých orgánů (srdce,  

plíce, ledviny, atd.),  hodnoty jsou individuálně odlišné (závislost na mnoha faktorech, 

např. na věku, váze, výšce, zdravotním stavu člověka), je moţné jej orientačně vypočítat 

Aktivní metabolismus  - energie vydaná během činnosti člověka 

 

Úkol pro studenty – určení energetické bilance (15 minut) 

     Kaţdý student si spočítá hodnotu svého energetického příjmu a výdeje z předešlého 

dne, určí, zdali se jedná o pozitivní či negativní energetickou bilanci a zhodnotí důsledky 

takového stravování v delším časovém období. 

     Při měření příjmu a výdeje energie jsou k dispozici internetové stránky, kde je moţné 

vyhledat energetickou hodnotu jednotlivých potravin a energetický výdej různých aktivit  

a vzorce pro výpočet hodnoty basálního metabolismu. 

     Studenti zapisují výpočty včetně výsledků měření do pracovního listu, který bude 

v závěru vyučování odevzdán učiteli. 

 

internetové stránky: 

energetický příjem  

http://www.kaloricketabulky.cz/tabulka-potravin.php 

 

aktivní metabolismus 

http://www.kaloricketabulky.cz/tabulka-aktivit.php 

- hodnoty jsou zde uváděny v KJ/kg.min – zde je nutné studenty upozornit, aby hodnotu 

přepočítali na energii, jeţ byla vydána během celé aktivity (celková vydaná energie = 

hodnota z tabulky x hmotnost studenta (kg) x délka provozované činnosti (min.) 

 

Vzorec pro výpočet bazálního metabolismu: 

Vzorec pro muţe 

 BM = 66 + (13,7 x hmotnost v kg + 5 x výška v cm) - (6,8 x věk) kcal ( 1 kcal = 4,2 kJ) 

 

Vzorec pro ţeny 

http://www.kaloricketabulky.cz/tabulka-potravin.php
http://www.kaloricketabulky.cz/tabulka-aktivit.php
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 BM = 655 + (9,6 x hmotnost v kg + 1,8 x výška v cm) - (4,7 x věk) kcal ( 1kcal = 4,2 kJ) 

Práce s textem – test  (5 minut) 

     Kaţdý student získá soubor deseti testových otázek (viz. příloha) na téma Jaký je tvůj 

ţivotní styl? Zakrouţkuje vţdy moţnost, která je mu nejbliţší. Tento test zjišťuje 

stravovací návyky a způsob ţivota studenta.  

 

Vzájemné hodnocení testu  (10 minut) 

     Poté si svůj test vymění se spoluţákem, který si odpovědi prohlédne a ke kaţdé si 

napíše poznámku, zdali si myslí, ţe je jeho odpověď v souladu se zdravou ţivotosprávou, 

srovná odpovědi spoluţáka se svými. Dále napíše krátké hodnocení (cca do 40 slov)  

na spoluţákův způsob ţivota, popř. doporučení, v čem by se měl zlepšit.  

 

Diskuze ve dvojicích   (5 minut) 

     Studenti si testy zpět vymění. Přečtou si vzájemné názory na své chování a následuje 

diskuze, kde můţe kaţdý z nich obhájit svůj ţivotní styl, pokud se domnívá, ţe ho 

spoluţák nesprávně ohodnotil. Dále spolu diskutují o tom, jak by měla správná 

ţivotospráva vypadat,  a vyberou odpovědi, které jí nejvíce odpovídají. Odpovědi poté 

srovnají s obecným hodnocením, mělo by se zde nejčastěji objevovat písmeno b. 

 

Obecné hodnocení   (10 minut) 

     Spočítej si, kolikrát jsi odpověděl/a  a, b, c.  

Nejčastější odpověď: a – máš velice nezdravý ţivotní styl, zkus omezit pokrmy z rychlých    

                                   občerstvení a začni se trošku hýbat. 

                                   b – tvá ţivotospráva je „tak akorát“. Stravuješ se zdravě a zároveň    

                                   sportuješ. Občasné prohřešky se stávají, jsme přeci jenom lidé. 

                                   c – ţiješ velice zdravě, na jednu stranu je to chvályhodné, ale zkus    

                                     trošku ubrat a věnovat se více přátelům. Dávej si pozor na své  

                                     stravování – poměr ţivin musí být vyváţený a musí jich být     

                                     dostatečné mnoţství. 

 

Doplňující otázky: Jak asi bude vypadat jedinec, který téměř ve všech případech odpověděl 

a, b, c (jaké bude postavy a jaké bude mít vlastnosti)? Jak bys chtěl vypadat ty? Jsi 

spokojený s výsledkem testu? Pokud ne, změníš nějakým způsobem svou životosprávu? Co 

může být kromě nezdravého stravování a pasivity příčinou rozvoje obezity? 
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(Odpovědi: Jedinec odpovídající velmi často a) bude pravděpodobně silnější či obézní 

postavy s povoleným svalstvem (popř. brzy takový bude). Což je následek toho, že preferuje 

nezdravá jídla a málo se hýbe, je příliš pohodlný a líný. 

b) Jedinec bude s největší pravděpodobností hezké zpevněnější postavy. Má správné 

stravovací i pohybové návyky. Jedná se o osobu společenskou, která ví, jak správně žít. 

c) Tento člověk bude šlachovité, velice štíhlé postavy s vyrýsovanými svaly. Je to člověk 

velice aktivní a jeho život se točí jen kolem sportu a zdravé výživy. 

Pozor - jedná se pouze o obecné představy, které nemusí odpovídat reálu. 

Následují  individuální odpovědi, ale každý by měl inklinovat k „béčkovému“ typu. 

Příčinou obezity může být dále: genetická dispozice-minimálně 50%, snížená funkce štítné 

žlázy, léky – roste chuť k jídlu (antidepresiva, gestageny, léky na uklidnění),  

 

Práce s textem – pracovní list (7minut) 

     Studenti vypracují zbylé úkoly v pracovním listu a tento pracovní list odevzdají 

vyučujícímu. 

 

Sebehodnocení  (8 minut) 

     Zkus sám sobě odpovědět na následující otázky (napsat na papír – neodevzdává se): 

Jak jsem během vyučování pracoval?  

Dělal mi nějaký z úkolů problém?  

Zvládl jsem ten problém vyřešit?  

Jsem lepši/horši než jsem si myslel?  

Co bych měl změnit na své práci? 

Jak jsi zvládl diskutovat se spolužákem? Hádali jste se nebo jste se snadno domluvili? 

Jak ses cítil, když ses seznámil s výsledkem testu o svém životním stylu? 

Chtěl bys něco na svém životním stylu změnit? Pokud ano, co konkrétně? 

Jaká část vyučování tě nejvíc bavila? 

Co ses během vyučování naučil? 

Využiješ nové poznatky ve svém osobním životě? 

 

Seznam literatury, z níţ bylo čerpáno: 

Kittnar, Otomar: Lékařská fyziologie, Praha: Grada Publishing, 2011, 800 s. ISBN 978-80-

247-3068-4 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788024730684
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788024730684
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Internetové zdroje: 

http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida 

http://www.kaloricketabulky.cz/ 

http://medical.tym.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=28 

http://www.obesity-news.cz/?id=40 

http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/  

http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida
http://www.kaloricketabulky.cz/
http://medical.tym.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=28
http://www.obesity-news.cz/?id=40
http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/
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Dotazník: Jaký je tvůj ţivotní styl? 

 

 

1) Ve školní jídelně máte na výběr ze tří pokrmů. Který z následujících by sis vybral? 

a) hamburger a hranolky       

b) rizoto s kuřecím masem a zeleninou       

c) zeleninový salát 

 

2) Jaký je tvůj vztah ke kalorické stravě? 

      a)  velice kladný, v mém jídelníčku převaţuje    

      b)  snaţím se jíst zdravě,ale občas zhřeším    

      c)  nikdy bych nic kalorického nevzal/a do pusy      

 

3) Stravuješ se ve fast-foodech? 

a) ano,velmi často                              

b) b)  zřídka                                  

c) c)  nikdy  

 

4) Jaké porce volíš? 

a) velké - přejídám se          

b)  menší,ale jím často            

c)   malé porce – jím velmi málo               

 

5) Jaké tekutiny nejčastěji piješ? 

a) sladké limonády, dţusy,                 

b)  spíše minerálky, limonády a dţusy výjimečně                                     

c)nesycenou vodu 

 

6) Jak často cvičíš? 

a) necvičím vůbec                    

b) cca 3x týdně                                    

c)  kaţdý den 

 



98 

 

7) Jak si představuješ ideální odpoledne, kdyţ je venku krásné počasí? 

a) u počítače či televize            

b) venkovní procházka v přírodě         

c) ve fitcentru 

 

8) Je sobota večer a kamarád/ka ti zavolá, ţe vyhrál/a vstupenky na koncert vaší 

oblíbené skupiny, ale ty uţ máš naplánované plavání, co uděláš? 

      a)  půjdu na koncert, nechodím plavat   

      b) půjdu na koncert a plavání přesunu na druhý den  

      c)  půjdu plavat, koncert vynechám     

 

9) Jaké budoucí zaměstnání si představuješ? 

a) ţádné - nechci pracovat, popř. klidné, nenamáhavé         

b) ţivější, ale ne stresující    

      c)  rušné, hodně práce, chci být neustále v pohybu          

 

10) Myslíš si, ţe ţiješ zdravě? 

a) v ţádném případě                                                       

b) dalo by se říct, ţe ano                                           

c)  určitě, nikdy nedělám nic nezdravého 
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Příloha č. 2b:  

Pracovní list pro ţáky – Ţiju zdravě? 

 

1)   Na základě informací, které jsi získal/a v průběhu vyučování: 

a) vypočítej přibliţnou hodnotu tvého energetického příjmu za předcházející den 

b) vypočítej přibliţnou hodnotu tvého celkového energetického výdeje  

za předcházející den 

c) urči, jaká byla tvá energetická bilance 

d) pokus se nastínit důsledky dlouhodobějšího stravování takovýmto způsobem 

 

a) Energetický příjem: 

 

                  název potraviny                                              energetická hodnota 

…….………………………………….…..                        ……………………….. 

…….………………………………….…..                        ……………………….. 

……….……………………………….…..                        ……………………….. 

………….…………………………….…..                        ……………………….. 

……………….……………………….…..                        ……………………….. 

……………….……………………….…..                        ……………………….. 

………………….…………………….…..                        ……………………….. 

…………………….………………….…..                        ……………………….. 

                                                                       celkem:   

 

b) Energetický výdej: 

 

bazální metabolismus: 

 

věk:  ……….…                        výška (cm): ……….…                      hmotnost (kg): …………. 

 

výpočet:              ….………………………………………………………….… 

                            ………………………………………………………..………           

výsledek:  
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aktivní metabolismus: 

                provozovaná aktivita                                         energetická náročnost 

…….………………………………….…..                        ……………………….. 

…….………………………………….…..                        ……………………….. 

……….……………………………….…..                        ……………………….. 

………….…………………………….…..                        ……………………….. 

……………….……………………….…..                        ……………………….. 

……………….……………………….…..                        ……………………….. 

                                                                              celkem: 

 

Celkový energetický výdej:  

 

 

c) Hodnocení:  

 

Má včerejší energetická bilance byla kladná / vyvážená / záporná. 

 

d) Závěr 

V důsledku takového způsobu stravování v delším časovém horizontu nejspíše 

……………….…………………….... . 

 

2) Oprav nesprávné umístění potravin v políčkách pyramidy zdravé výţivy. 
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3) Pokuste se vymyslet 3 kriteria, na jejichţ základě byly jednotlivé potraviny 

zařazeny do výţivové pyramidy mezi vhodné či méně vhodné. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Spoj ţivinu s jejím významem pro lidské tělo.                                                             

 

 

5) Z následujících surovin se pokuste sestavit zdravý jídelníček pro nesportující ţenu 

(40 let) s energeticky nenáročným zaměstnáním. Pokuste se také odhadnout vhodný 

čas pro podávání pokrmu a kolik procent denní dávky energie by měl poskytovat. 

 

jogurt, salátová okurka, škvarky, hranolky, želatinoví medvídci, celozrnný rohlík, kobliha, 

jablko, rajče, sýr, přírodní kuřecí plátek, knäckebrot, párky, vepřové koleno, tuňák, 

paprika, majonéza, čokoláda, opečená slanina, vařené brambory, kuřecí šunka, džem, 

müsli, hamburger, kefír, rýže, arašídy, těstoviny 

 

čas                                               pokrm                                                           % energie DD     

           snídaně        

           svačina                 

           oběd                  

           svačina        

           večeře          
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Příloha č. 2c:  

Autorské řešení pracovního listu - Ţiju zdravě? 

 

1)Výpočet energetického příjmu, výdeje, denní energetické bilance a důsledky 

vlastního stravování 

a), b) příjem energie, výdej energie – individuální hodnota;  

c) energetická bilance = příjem energie – výdej energie, kladná hodnota – pozitivní EB, 

záporná hodnota – negativní EB 

d) pozitivní EB/vyvážená EB/negativní EB – v důsledku dlouhodobého stravování roste 

hmotnost jedince/zůstává hmotnost stejná/klesá hmotnost jedince.  

 

2)Opravená výţivová pyramida 

 

 

3) Kritéria, na jejichţ základě byly jednotlivé potraviny zařazeny do výţivové 

pyramidy mezi vhodné či méně vhodné 

obsah vlákniny, glykemický index, množství tuku a jeho typ (nasycené x nenasycené tuky), 

přítomnost probiotických organismů u mléčných výrobků, obsah vitamínů 

 

4)Ţiviny a jejich význam pro lidské tělo 
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5)Zdravý jídelníček 

6:00-9:00 snídaně – nejlépe celozrnné pečivo se sýrem či kuřecí šunkou, k tomu zelenina či 

ovoce nebo müsli s jogurtem a ovocem. Může být i sladká snídaně, ale je méně vhodná, 

tudíž pouze výjimečně (20-25% energie denní dávky) 

10:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 svačina – vhodné je ovoce, zelenina, mléčný výrobek, 

obložený knäckebrot (5-10% energie denní dávky) 

12:00 - 13:00 oběd – (25-30% energie denní dávky) – měl by obsahovat bílkovinu, 

komplexní sacharid a zeleninu: maso (tuňák, kuřecí, libové vepřové), příloha (vařené 

brambory, rýže, těstoviny), zelenina 

17:00 - ? (záleží na době uložení ke spánku, 3-4h předtím) večeře – měla by mít podobné 

složení jako oběd (bílkovina – libové maso; sacharid – celozrnné pečivo, rýže, brambor, 

těstoviny; zelenina), ale spíše více zeleniny a menší množství sacharidů (25% energie 

denní dávky). 

 

 

  



104 

 

Příloha č. 3a:  

Metodické pokyny pro učitele – Zdravotníkem v Africe 

 

průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

tematický okruh: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

 

Úvod k námětu 

 

      K tomuto průřezovému tématu bylo vytváření návrhu určeného pro výuku některého 

z biologických tematických celků poněkud problematičtější neţ například  

u Environmentální výchovy, jelikoţ veškeré okruhy spadající pod toto průřezové téma 

korespondují dle mého názoru spíše se vzdělávajícími obory Geografie či Občanský  

a společenskovědní základ. Vzhledem k tomu, ţe je v současné době kladen důraz  

na interdisciplinaritu ve výuce, rozhodla jsem se vytvořit návrh, jenţ bude souviset nejen 

s Biologií, ale také s těmito dvěma vzdělávacími obory. Z tematických okruhů průřezového 

tématu jsem si vybrala okruh Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce, kde 

se lze zaměřit na africká onemocnění. V tomto návrhu se vyskytuje poměrně velké 

mnoţství nových pojmů, proto doporučuji, aby byl námět aplikován aţ ve vyšších 

ročnících (resp. po odučení témat, jeţ se týkají virů, bakterií a protist). Studenti si tak 

pouze procvičí vědomosti, které jiţ v minulosti nabyli. Jejich úkolem bude vcítit se  

do situace záchranářů humanitární organizace a léčit africké obyvatele nakaţené některou 

ze zákeřných chorob. Během výuky studenti získají základní poznatky o humanitárních 

organizacích působících v Africe, o problémech, které tyto organizace také řeší a zároveň 

si také zopakují informace o nemocech, s nimiţ se tamější populace potýká. Součástí 

návrhu je také pracovní list, pomocí něhoţ si získané vědomosti upevní. 

 

     Pomocí tohoto námětu je moţné implementovat do výuky navíc průřezové téma 

s výrazným výchovným charakterem - Osobnostní a sociální výchovu a to především 

tematický okruh Morálka všedního dne a Spolupráce a soutěţ. Tyto okruhy zde umoţňují 

studentům zamyslet se nad vlastním ţebříčkem hodnot, nad svým jednáním v různých 

situacích a nad tím, jakým způsobem se mohou angaţovat v pomoci druhým (Morálka 

všedního dne). Navíc také podmiňují studenty, aby se naučili spolupracovat v jednotlivých 
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situacích, komunikovat s ostatními a respektovat jejich názory a uvědomit si, jakým 

způsobem zvládají situace soutěţe a jaké zde pouţívají taktiky.  

     Dále bylo mým cílem motivovat studenty k vyššímu zájmu nejen o informace týkajících 

se  nemocí, s nimiţ se africký kontinent neustále potýká, ale také o celou řadu dalších 

problémů jako je například chudoba a s ní související hladomory, nevzdělanost, války atd. 

Právě z tohoto důvodu jsem do návrhu zařadila také diskuzi, jelikoţ lze prostřednictvím 

této výukové metody veškeré problémy poměrně dobře analyzovat a navrhnout moţná 

řešení. Ke správnému a efektivnímu vedení diskuze je však nezbytné, aby samotný 

vyučující disponoval dostatkem vědomostí z této oblasti a vzhledem k tomu, ţe Afrika je 

dle mého názoru poměrně medializovaný kontinent, je moţné si veškeré informace doplnit 

čtením tisku a článků na internetových stánkách či sledováním televizních zpráv nebo 

dokumentů týkajících se tohoto území.  

Průřezové téma 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

(tématický okruh: Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová 

spolupráce) 

Souvislost s jinými 

PT 

Osobnostní a sociální výchova  

(tématický okruh: Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěţ) 

Vzdělávací obor 

 

 

Biologie 

Vztah k dalším vzdělávacím oborům: Zeměpis, Občanská výchova 

Zařazení v RVP G 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, vzdělávací obor: Biologie,  

 vzdělávací obsah: Biologie virů, Biologie bakterií, Biologie protist 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, vzdělávací obor: Výchova ke 

zdraví,    

 vzdělávací obsah: Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence 

Forma realizace frontální výuka, skupinová výuka 

Výuková metoda 
brainstorming, rozhovor, práce s textovým materiálem, řešení 

problému, diskuze, inscenační metoda  

Časová rámec 90 minut (2 VH) 

Pomůcky a 

prostředky 

textový materiál (schéma nemocí, pracovní list), deky (lze nahradit 

ručníky), PET láhve, líčidla, notebook s internetem, školní atlas 

světa, papír, nůţky, notebook s internetem 
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Očekávané cíle 

 

 

 

 

 

Ţák popíše příčiny výskytu vysokého mnoţství onemocnění 

v Africe. 

Ţák určí moţnosti řešení vysokého výskytu nemocí v Africe. 

Ţák uvede příklady nemocí, které jsou v Africe největším 

problémem, určí původce těchto nemocí, dále popíše průběh 

onemocnění a moţnosti léčby. 

Ţák uvede příklady humanitárních organizací, jeţ poskytují 

zdravotnickou pomoc v Africe a tyto organizace charakterizuje. 

Ţák obhajuje svůj názor týkající se prospěšnosti působení 

 humanitárních organizací v rozvojových zemích a uvede příklady 

efektivního řešení chudoby v těchto státech. 

Ţák dodrţuje dohodnutý postup při práci v týmu. 

Ţák spolupracuje s ostatními za účelem vyřešení problému. 

Ţák aktivně diskutuje a obhajuje svůj názor. 

Ţák respektuje názor ostatních. 

Ţák se seznamuje se situacemi konkurence a soutěţe.  

Rozvíjení klíčových 

kompetencí 

kompetence k řešení problémů   

přídatné: kompetence sociální a personální, kompetence občanská, 

kompetence k učení, kompetence komunikativní 

 

 

Metodický postup 

 

Motivace – brainstorming (5 minut) 

Otázka: Co si představíte pod pojmem Afrika? 

Dialog – seznámení s Afrikou (5 minut) 

Otázky: Kde leží Afrika? Jaké je zde podnebí? Jaký typ vegetace bys zde hledal? Jaká 

lidská rasa zde převažuje? Čím je to dáno? Mezi jaké země bys řadil státy Afriky z hlediska 

ekonomické vyspělosti? Jaké mohou být příčiny africké zaostalosti? S jakými problémy se 

Afrika potýká? Jaká onemocnění jsou v Africe nejrozšířenější? Co je to HIV a co 

způsobuje? Věděli byste kolik obyvatel Afriky je zhruba nakažených HIV/AIDS? Které 

africké země zasáhl HIV/AIDS nejvíce? Znáš nějaké humanitární organizace, které se snaží 

pomoci Africe v oblasti zdravotnictví? 
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(Odpovědi: Afrika se rozprostírá symetricky severním a jižním směrem od rovníku, 

převážná část leží na východní polokouli. Podnebí subtropické a tropické (mírné). 

Převažuje zde negroidní lidská rasa. Tuto rasu ovlivňují geografické, společenské a 

biologické faktory. Afrika je ekonomicky nejméně rozvinutý kontinent, většina států je 

velice zaostalých (kromě JAR a severních států). Afrika se potýká s celou řadou problémů 

jako je například chudoba, nevzdělanost, hladomory, nezaměstnanost, vysoká prevalence 

různých smrtelných nemocí, prostituce, kriminalita, ekonomická zaostalost, konflikty a 

převraty, sucho a závadná voda, rychlý růst populace atd. Mezi onemocnění, jež značně 

ohrožují Afriku, patří tuberkulóza, cholera, břišní tyfus, spavá nemoc, malárie, AIDS, 

ebola, leishmanióza a schistosomóza. HIV je virus, který rozvrací imunitní systém hostitele 

a vyvolává komplexní onemocnění AIDS. Počet nakažených HIV/AIDSv Africe  je kolem 25 

miliónů. Nejvíce nakažených je ve státech Subsaharské Afriky (JAR, Nigérie, Zimbabwe, 

Tanzanie, Etiopie, Mosambik atd.) Humanitární organizace, jež se podílejí na poskytování 

zdravotnické pomoci Africe, jsou např. Lékaři bez hranic, UNICEF, ADRA, Mezinárodní 

federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Člověk v tísni.) 

 

Výklad – významné humanitární organizace (8 minut) 

     Představení vyznaných humanitárních organizací, které se podílejí na pomoci některým 

africkým státům v boji proti onemocněním, které jsou v Africe nejrozšířenější:  

ADRA – mezinárodní humanitární organizace, zaloţena v USA, nyní ve 125 zemích, 

působí od r. 1992 v ČR, základním posláním je pomoct lidem v nouzi, zvýšit úroveň ţivota 

a zdraví lidí, činnost: pomoc při mimořádných událostech (přírodní katastrofy atd.), 

realizace dlouhodobých rozvojových projektů např. podpora vzdělávání, zaměstnanosti 

atd.) 

UNICEF – světová organizace, ve 157 zemích světa, působí od roku 1946, posláním je 

ochrana a zlepšování ţivotních podmínek dětí (okamţitá humanitární pomoc, dlouhodobý 

rozvoj v oblasti zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí), činnost:dlouhodobé programy 

pomoci (očkování, vzdělávání, hygiena), okamţitá pomoc dětem a ţenám v zemích či 

oblastech postiţených přírodní katastrofou či válečným konfliktem (léky, přístřeší, 

psychosociální pomoc atd.) 

Mezinárodní federace společností Červeného kříţe a Červeného půlměsíce – federace 

národních společností uznaných Mezinárodním výborem Českého kříţe, členem 186 
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národních společností, sídlo v Ţenevě, zaloţeno v roce 1919, posláním je pomoc obětem 

přírodních a technologických katastrof, uprchlíkům, lidem v oblastech postiţených 

zdravotními riziky (například různé epidemie atd.) 

Lékaři bez hranic – mezinárodní humanitární organizace, ve více neţ 60 zemích světa, 

zaloţena v roce 1971, poslání:m je poskytovat odbornou zdravotnickou pomoc lidem 

v ohroţení a v případě krizí (zejména těm, kteří nemají přístup ke zdravotnickým 

sluţbám), činnost: přímé zprostředkování zdravotnické péče, provoz klinik, vykonávání 

chirurgických operací, boj s epidemiemi, provádění očkovacích kampaní 

Člověk v tísni - humanitární organizace, vznik v roce 1992, činností je humanitární pomoc 

(zásilky, odstraňování následků katastrof), dlouhodobé rozvojové projekty a podpora snahy 

o demokratizaci a dodrţování lidských práv (podpora tolerance a respektu k minoritním 

skupinám), snaha o zvýšení informovanosti veřejnosti (země postiţené válkami, globální 

problémy současného světa) , spolupracuje  s českými médii (mezinárodní festival Jeden 

svět)  

 

Rozdělení studentů do skupin (2 minuty) 

     Rozdělení studentů je náhodné - rozdělí se  např. dle počátečního písmene jejich jmen, 

počet skupin je cca 3-4, počet studentů uvnitř skupin je cca 7-9. 

 

Činnost členů skupin (30 minut) 

     Uvnitř jednotlivých skupin dojde na základě domluvy k rozdělení rolí, někteří studenti 

budou předstírat členy humanitární organizace, někteří budou v roli pacientů (vţdy musí 

platit, ţe „pacientů“ je více neţ „záchranářů“ – „záchranáři“ jsou v kaţdé skupině 2-3). 

Úkolem „záchranářů“ je nejprve určit onemocnění a poté léčit „pacienty“ (v rámci jedné 

skupiny) vhodným lékem. 

     Pacient: Vylosuje si onemocnění, které bude předstírat. Jeho úkolem je namaskovat se 

líčidly a podrobně se seznámit s příznaky nemoci. V případě, ţe mu nebude známo, jakým 

způsobem onemocnění napodobit (např. charakter vyráţky, vřídků atd.), je moţné 

informace vyhledat prostřednictvím internetového vyhledávače na notebooku, který je 

„pacientům“ k dispozici. 

     Člen záchranného týmu: Zvolí si spolu s ostatními jakýkoliv název organizace, jejíţ 

jsou členy (můţe být zcela smyšlený), poté si na základě domluvy s ostatními 

organizacemi rozdělí lokality, kde budou působit (názvy vesnic mohou být také smyšlené). 
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Poté stejně jako pacient získá kaţdý člen týmu základní informace o onemocnění 

(původce, přenos, příznaky, léčba), jeho úkolem je nastudovat charakteristiku všech 

nemocí, aby je od sebe rozeznal, navíc však musí nastudovat, jakými léky se jednotlivá 

onemocnění léčí. 

     Kaţdá organizace získá určitý finanční obnos – smyšlená měna munt (bankovky si 

studenti sami vyrobí). Částka se odráţí od počtu „pacientů“ ve skupině, na kaţdého 

připadá hodnota 160 muntů, tudíţ kaţdá organizace má k dispozici 160 muntů x počet 

nemocných ve skupině. Za tyto finance nakupují dle smyšleného ceníku (viz níţe) 

prostředky humanitární pomoci. K dispozici mají balenou vodu, přikrývky a léky (kartičky 

s léky si studenti sami vyrobí na začátku vyučování). Členové organizace nakupují tento 

materiál ještě předtím, neţ se setkají s pacienty. Tedy v době, kdy ještě nevědí, které 

nemoci budou léčit. Je tedy dosti pravděpodobné, ţe nakoupený materiál nebude vyčerpán 

či bude některé vybavení chybět. Proto musí jednotlivé organizace spolupracovat  

s ostatními organizacemi (jednotlivá zařízení od sebe nejsou daleko) a mohou si materiál 

darovat, vyměňovat či mezi sebou prodávat, popř. si vzájemně pomáhat pouze finančně, 

záleţí na domluvě. Vítězí ta organizace, která podá příslušný lék více „pacientům“. 

V závěru by nemělo ţádné vybavení zbýt.  

 

Ceník základního vybavení (veškeré ceny jsou, stejně jako měna, zcela smyšlené): 

voda (3 litry) – 10 muntů 

přikrývka – 50 muntů 

veškeré léky – 100 muntů 

 

Potřeby jednotlivých pacientů: 

Tuberkulóza – deka, 3litry vody denně, antituberkulotika 

Břišní tyfus – deka, 4litry vody denně, antibiotika 

Malárie – deka, min. 3litry vody, antimalarika 

Cholera – deka, 4litry vody denně, antibiotika 

Spavá nemoc – deka, 3litry vody denně, antibiotika  

Leishmanióza (kala azar) – deka, 3litry vody denně, antimykotika 

Schistosomiáza – deka, 3litry vody denně, praziquantel 

Lepra - deka, 3litry vody denně, antibiotika 

HIV/AIDS – deka, 3 litry vody denně, antiretrovirotika  
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Zhodnocení (10minut) 

     Učitel během hry pozoruje jednání studentů v jednotlivých situacích, na konci hodiny je 

nutné provést zhodnocení. Studenti zdůvodňují své chování (např. proč veškerý materiál 

prodávali a neposkytli jej zadarmo, zda li se obávali konkurenčních organizací, aby jejich 

členové poté neuzdravili více pacientů a tím pádem nevyhráli soutěţ, či proč poskytovali 

materiál a ochotně spolupracovali s konkurenčními organizacemi, či zda vybavení pouze 

vyměňovali věc za věc atd.). Důleţité je, aby si studenti v této části hodiny uvědomili, ţe 

lidský ţivot má mnohem větší hodnotu neţ peníze či výhra v soutěţi. 

 

 Diskuze (10minut) 

     Po zhodnocení následuje diskuze, kde se studenti zabývají dalšími problémy, které 

souvisejí s chudobou a zaostalostí Afriky. Dále by se měli studenti během diskuze 

zamyslet nad činností humanitárních organizací (sdělit svůj názor na prospěšnost pomoci 

atd.) a vyjádřit se k tomu, zdali by chtěli být členové nějaké humanitární organizace a jaká 

řešení problémů by v jejich situaci navrhovali. 

 

Závěr (20 minut) 

     Závěrečným úkolem studentů je vyplnění pracovního listu (viz příloha), jeţ slouţí nejen 

k upevnění vědomostí nabytých v průběhu hodiny, ale také k utřídění vlastních myšlenek.  

Součástí pracovního listu jsou také otázky zaměřené na logické uvaţování studentů (např. 

otázka 3 a 5) či otázky testující jejich všeobecný přehled (otázka č. 10). 

 

Seznam literatury, z níţ bylo čerpáno: 

Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, a. s., 2003. 148 s. ISBN 80-7011-582-3 

 

Internetové zdroje:  

http://www.adra.cz 

http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx 

http://www.clovekvtisni.cz/ 

http://www.lekari-bez-hranic.cz/ 

http://www.unicef.cz/ 

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009021912  

http://www.infekce.cz/ 

  

http://www.adra.cz/
http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.lekari-bez-hranic.cz/
http://www.unicef.cz/
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009021912
http://www.infekce.cz/
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Přehled nejčastějších afrických onemocnění a jejich původci, způsoby přenosu, 

příznaky a moţnosti léčby 

 

Malárie – původce: Plasmodium (prvok), přenos: komár Anopheles, příznaky: horečka, 

tiky, bolest kloubů, dávení, křeče, zimnice, třesavka, léčba: antimalarika 

Cholera – původce Vibrio Cholerae (bakterie), přenos: kontaminovaná voda, příznaky: 

průjem, dehydratace, bolesti břicha, zvracení, léčba: antibiotika, voda 

Břišní tyfus – původce: Salmonella typhii (bakterie), přenos: kontaminovaná voda, strava, 

příznaky: horečka, průjem, slabost, bolest břicha, svalů, kloubů, nechutenství, léčba: 

antibiotika, voda 

Lepra – původce: Mycobacterium leprae (bakterie), přenos: kapénková forma, kontakt, 

mateřské mléko, příznaky: vypadávání řas, poškození, kůţe, suchost sliznic, únava, 

spavost, léčba: antibiotika 

AIDS – původce: HIV (virus), přenos: krev, pohlavní styk, porod, kojení, příznaky: 

zvětšení mízních uzlin, horečka, pocení, hubnutí, průjmy, léze, léčba: antiretrovirotika 

Spavá nemoc – původce: Trypanosoma (prvok), přenos: bodalka stájová, příznaky: 

zduření mízních uzlin, horečka, návaly únavy, halucinace, poruchy paměti, bolest kloubů, 

léčba: antibiotika 

Leishmanióza (kala azar) – původce: Leishmania (prvok), přenos: komár Phlebotomus, 

příznaky: horečka, hubnutí, zbytnění jater a sleziny, léčba: antimykotika 

Schistosomiáza – původce: Schistosoma (motolice), přenos: kontaminovaní voda, 

příznaky: bolestí břicha, kašel a horečka, průjmy, únava, léčba: praziquantel 

Tuberkulóza – původce: Mycobacterium tuberculosis (bakterie), přenos: kapénková 

forma, příznaky: malátnost, hubnutí, kašel, horečka, pocení, nechutenství, léčba: 

antituberkulotika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Salmonella_typhii&action=edit&redlink=1
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Příloha č. 3b:  

Pracovní list pro ţáky – Zdravotníkem v Africe 

 

1)Zakrouţkujte pojmy, které mohou být příčinou vysokého výskytu nemocí v Africe: 

klima        vysoký cholesterol        války       chudoba       UV záření       nevzdělanost     

kulturní aspekty      nižší dostupnost zdravotních služeb      vliv islámu      nedostatek léků    

pouště       urbanizace      špatná hygiena       turismus       používání moskytier       

avitaminóza       nedostatek nezávadné vody       chov lam       promiskuita    

 

2) Spojte nemoc s jejím původcem: 

malárie                                                       Vibrio cholerae 

                          spavá nemoc                                              Plasmodium 

                          cholera                                                      Trypanosoma 

 

3) Vysvětlete, proč není moţné léčit HIV/AIDS pomocí antibiotik: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Zakrouţkujte správná tvrzení: 

a) HIV lze identifikovat na základě anti-HIV-protilátek v krvi pacienta ihned po nákaze. 

b) Leismanióza je onemocnění způsobené prvokem, přenašečem je Phlebotomus. 

c) Jediný účinný způsob, jakým mohou vyspělé země pomoci Africe, je pravidelná zavážka    

    léků a surovin. 

d) Nejvíce nakažených HIV/AIDS se nachází v subsaharské Africe. 

e) UNICEF je zaměřuje zejména na pomoc dětské populaci. 

 

5) Vysvětli, proč je během léčby cholery a břišního tyfu velice důleţitý velký příjem 

tekutin:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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      6) Významné organizace Adra a UNICEF  poskytují zdravotnickou pomoc Africe. 

Na co se ještě tyto organizace zaměřují? (zakrouţkujte správné moţnosti) 

a) pomoc při postižení přírodní katastrofou               c) podpora vzdělávání 

b) výstavba slumů                                                       d) zvýšení životní úrovně 

 

7) Která organizace pořádá kaţdoročně festival Jeden svět? 

a) UNICEF                                                                  c) Člověk v tísni 

b) Český červený kříž                                                   d) Adra   

 

 

8) Která významná humanitární organizace se zaměřuje zejména na pomoc v oblasti 

zdravotnictví? 

……………………….…………………. 

 

9) Chtěl bys být (jsi) členem nějaké humanitární organizace?              ANO – NE 

 

Proč? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Napište krátkou úvahu (cca půl stránky – 150 slov) na téma „Pomoc Africe“. 

V této úvaze se pokuste zodpovědět na následující otázky: Proč vůbec dle tvého názoru 

pomáhají vyspělé státy rozvojovým? Myslíš si, že je pomoc prostřednictvím 

humanitárních organizací prospěšná? Může Africe nějakým způsobem škodit? Jak bys 

tuto problematiku řešil/a ty? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 3c:  

Autorské řešení pracovního listu - Zdravotníkem v Africe 

 

1)Příčinou vysokého výskytu nemocí v Africe můţe být:   

klima (teplé vlhké podnebí  je vhodné pro šíření nemocí,..), války (přináší chudobu, se kterou souvisí 

špatná hygiena,..), chudoba (špatná hygiena, nedostatek potravy – vliv na imunitu, nedostatek léků, 

prostituce,..), nevzdělanost (chybí poznatky o šíření nemocí,..), kulturní aspekty (mnohoženství, 

podřízenost žen - nemohou odmítnout koitus s manželem či vyžadovat kondom), nižší dostupnost 

zdravotních služeb (nedostatek zdrav. zařízení,horší kvalita služeb,..), nedostatek léků, urbanizace 

(volnější sexuální život, prostituce, toxikomanie),  špatná hygiena, avitaminóza (oslabená imunita), 

nedostatek nezávadné vody, promiskuita (šíření pohlavních nemocí)    

 

2) Spojte nemoc s jejím původcem: 

malárie - Plasmodium  cholera - Vibrio cholerae, spavá nemoc - Trypanosoma 

 

3) Vysvětlete, proč není moţné léčit HIV/AIDS pomocí antibiotik: 

Jedná se o virové onemocnění. Antibiotika působí zejména proti bakteriím, popř. 

parazitickým prvokům a houbám, ne proti virům. 

 

4) Zakrouţkujte správná tvrzení: 

b, d, e  

 

5) Vysvětli, proč je během léčby cholery a břišního tyfu velice důleţitý velký příjem 

tekutin:  

Jsou to průjmová onemocnění a proto dochází k velkým ztrátám vody, může dojít 

k dehydrataci. 

 

6) Významné organizace Adra a UNICEF   poskytují zdravotnickou pomoc Africe. 

Na co se ještě tyto organizace zaměřují? (zakrouţkujte správné moţnosti) 

a, c, d  

 

7) Která organizace pořádá kaţdoročně festival Jeden svět? 

c 
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8) Která významná humanitární organizace se zaměřuje zejména na pomoc v oblasti 

zdravotnictví? 

Lékaři bez hranic 

 

9) Chtěl bys být (jsi) členem nějaké humanitární organizace?  

individuální odpověď 

 

10) úvaha 

V úvaze by měly být zakomponovány alespoň částečné odpovědi na tyto otázky: 

Proč pomáhají vyspělé státy rozvojovým? Možné odpovědi: etický důvod, předcházení 

terorismu (může být vyvolán chudobou), snížení počtu ilegálních přistěhovalců  

do vyspělých  států, zabránění rozmachu infekčních chorob, ekonomické důvody, zlepšení 

diplomatických vztahů, vyšší prestiž na mezinárodní scéně, šíření vlastní kultury   

 

Myslíš si, že je pomoc prostřednictvím humanitárních organizací prospěšná? Možné 

odpovědi: ano, ale je důležité neklást důraz pouze na hmotnou pomoc, jež je krátkodobá. 

Velice důležitá je také rozvojová spolupráce, kde dochází k dlouhodobé a systematické 

podpoře lidského rozvoje. 

 

Může Africe nějakým způsobem škodit? Možné odpovědi: pomoc může velice uškodit, 

pokud nebude plánovaná – rozhazováni škodí:  přímý dovoz obilí vytváří závislost  

na pomoci zvenčí a ničí místní trh, při nerovné distribuci hum. pomoci může dojít  

ke konfliktům, hum. pomoc může být zneužita, příjemci pomoci se mohou cítit poníženi či 

nemusejí dovezené potraviny znát, také se mohou cítit dotčeni nerespektováním místní 

kultury při zavážce např. nevhodného evropského oblečeni či potravin (vepřové maso  

pro muslimy atd.) 

 

Jak bys tuto problematiku řešil/a ty? Možné odpovědi: je nutné zapojit do projektu i 

příjemce pomoci – důležité je vzdělávat se  (školní docházka), dále rozvoj podnikaní, měli 

by být vedeni k tomu, aby se naučili je samostatně hospodařit a měli by rozvíjet své 

schopnosti, je důležité též využití přírodních zdrojů dané země. 
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Příloha č. 4a 

Dotazník č. 1 – Pomozme obojţivelníkům! (EV) 

 

     Milí studenti, prosím vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká posledních třech hodin, které jsem 

odučila ve vaší třídě. Tyto hodiny byly zaměřeny na environmentální výchovu, jeţ tvoří hlavní komponentu 

mé diplomové práce. 

Děkuji vám za váš čas. 

                                          pohlaví: ţena/muţ, věk: ……….., maturita z biologie:ano/ne/nevím 

 

A) Vztah k environmenální výchově: 

 

1) Zajímáš se o životní prostředí?                                          ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

2) Ocenil jsi zařazení environmentální výchovy do výuky?  ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

3) Myslíš si, že je environmentální výchova důležitá součást vzdělávání? 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

    zdůvodni: …………………………………………………………………………………. 

 

B) Způsob výuky: 

 

4) Vyhovovala ti práce ve skupinách?                                   ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

5) Docházelo během vaší práce k problémům (např. hádky, pasivita některých členů 

skupiny atd.)?                                                                                                        

                                                                                                ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

6)Pokud ano/spíše ano, k jakým?    

……………………………….………………………………….…………………………… 

 

7) Jsi zvyklý na skupinovou práci?                                        ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

8) Chtěl bys častěji pracovat ve skupinách?                          ano – spíše ano – spíše ne – ne 
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9) Jak probíhala spolupráce ve vaší skupině? (co převažovalo?) 

a) rozdělení rolí (kaţdý dělal jinou činnost, např. kreslení, vyhledávání informací, zápis 

atd.) 

b) společná práce (všichni tvořili vše) 

c) jiná moţnost             jaká: ………………………………………………………………… 

 

10) Dělalo ti problém samostatné vyhledávání informací?  ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

11) Pokud ano/spíše ano, jaký problém? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

12) Myslíš si, že samostatné vyhledávání informací je pro studenta přínosem?  

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

13)Pamatuješ si pojmy, které si sám vyhledáš lépe než sdělená prostřednictvím výkladu? 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

14) Byl dostatek času na vyhledávání informací?                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

15) Byl dostatek literatury k vyhledávání informací?           ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

16) Jaké bylo vyučování?   a) zajímavé  b) spíše zajímavé  c) spíše nezajímavé  d) 

nezajímavé 

 

17) Co bylo během výuky zbytečné?  

……..………………………………………………………………………………………… 

 

18) Co ti ve výuce chybělo?   

……………………………………………………………………….………………………. 

 

19) Co bys ve výuce změnil? 

……………………………………………………………………….………………………. 

 

  



119 

 

Sebehodnocení 

 

20) Jak bys hodnotil svou práci ve skupině?  

                                                           kladně – spíše kladně – spíše záporně – záporně 

zdůvodni: …………………………………………………………………………...……….. 
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Příloha č. 4b. 

Dotazník č. 2 – Ţiju zdravě? (OSV) 

 

     Milí studenti, prosím vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká dvou hodin, jeţ jsem odučila ve 

vaší třídě. Tyto hodiny byly zaměřeny na Osobnostní a sociální výchovu, která tvoří hlavní komponentu mé 

diplomové práce. 

Děkuji vám za váš čas. 

pohlaví: ţena/muţ, věk: ……….., maturita z biologie:ano/ne/nevím 

 

 

A) Vztah k hlavnimu tématu hodiny: 

 

1)Zajímáš se o zdravý životní styl?                                         ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

2)Ocenil jsi ty osobně zařazení tématu souvisejícího se zdravým životním stylem do 

výuky? 

 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

3)Považuješ za důležité zařadit do výuky témata týkající se zdravého životního stylu? 

 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

svou odpověď zdůvodni: ……………………………………………………………………. 

 

4) Péče o vlastní tělo je součástí tzv. Osobnostní a sociální výchovy, stejně jako např. 

rozvoj komunikačních schopností, utváření vlastního hodnotového žebříčku, poznávání 

vlastní osobnosti či umění pomáhat a respektovat druhé. Myslíš, že je potřebné věnovat 

se těmto tématům ve škole? 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne  

svou odpověď zdůvodni: ……………………………………………………………………. 

 

 

5) Máš chuť na sobě pracovat? Dál se rozvíjet?                   ano – spíše ano – spíše ne – ne 
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B) Způsob a cile výuky: 

 

6) Vyučování mělo převážně činnostní charakter, vyhovuje ti takovýto způsob výuky? 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

7) Jednou z metod výuky byla diskuze, docházelo během ní k nějakým problémům? 

                                                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

8)Pokud ano/spíše ano, k jakým problémům? 

……………………………………………………………………...…………………………………. 

 

9) Byl dostatek času k vypracováni jednotlivých úkolů?      ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

10) Vyučováni bylo        a) zajímavé  b) spíše zajímavé  c) spíše nezajímavé  d) nezajímavé 

 

11) Co bylo během výuky zbytečné?  

……..………………………………………………………………………………………… 

 

12) Co ti ve výuce chybělo?   

…………………………………………………………….……………………………….…

. 

13) Co bys ve výuce změnil? 

……………………………………………………………………………………………..…

. 

14) Dověděl ses něco nového o svém stylu života?  ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

15) Pokusíš se využít poznatky z dnešní hodiny v praxi?      ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

16) Pokud ano/spíše ano, jak je využiješ? 

 

……………………………………………………………………...…………………………………… 
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C) Hodnocení a sebehodnocení 

 

17) Myslíš si , že dokážeš objektivně hodnotit ostatní?         ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

18) Pro rozvoj osobnosti je důležitá schopnost tzv. sebehodnocení. Myslíš si, že zvládáš 

hodnotit sám sebe?                                                                 ano – spíše ano – spíše ne – ne 

 

 

19) Jak bys hodnotil svou práci během vyučování? 

                                                                      kladně –spíše kladně – spíše záporně – záporně 

zdůvodni: ……………………………………………………………………………….….. 

 

 

20) Ještě chci dodat: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 5a:  

Rozbor dotazníku číslo 1. Pomozme obojţivelníkům (EV) 

Graf číslo 4: Pozitivní vztah ke skupinové práci 

 

      

Graf číslo 5: Přítomnost problémů během skupinové práce   

 

 

Graf číslo 6: Druhy problémů přítomných během skupinové práce  
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     Graf číslo 7: Zvyklost pracovat ve skupině 

 

    

   Graf číslo 8: Zájem o častější práci ve skupinách  

 

 

Graf číslo 9: Průběh práce ve skupině 
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Graf číslo 10: Problémy s vyhledáváním informací 

 

      

Graf číslo 11: Význam samostatného vyhledávání informací 

 

 

Graf číslo 12: Schopnost lepšího zapamatování vyhledaných informací 
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   Graf číslo 13: Dostatek času k vyhledávání informací   

 

 

Graf číslo 14: Dostatek literatury k vyhledávání informací 

 

 

Graf číslo 15: Hodnocení vyučování 
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Graf číslo 16: Hodnocení vlastní práce ve skupině 
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Příloha č. 5b:  

Rozbor dotazníku číslo 2. Ţiju zdravě? (OSV) 

 

Graf č. 21: Pozitivní vztah k rozvoji vlastní osobnosti 

 

 

Graf č. 22: Pozitivní vztah k činnostnímu charakteru výuky 

 

 

Graf č.23: Přítomnost problémů během diskuze 
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Graf číslo 24: Dostatek času k vypracování jednotlivých úkolů 

 

 

Graf č. 25: Hodnocení vyučování 

 

 

     Graf č. 26: Nové informace o způsobu ţivota respondenta 
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Graf č. 27: Vyuţití nových poznatků v praxi 

 

 

Graf č. 28: Schopnost respondentů objektivně hodnotit ostatní 

 

 

Graf č. 29: Schopnost respondentů sebehodnocení 
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Graf č. 30: Hodnocení vlastní práce během vyučování 
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