
Abstrakt 
Problematika transgenních plodin a jejich využití v zeních třetího světa je ve 

středoškolské výuce většinou opomíjena. Jelikož se jedná o zajímavé téma, které získává 

celosvětově stále větší význam, své místo ve středoškolské výuce by si zasloužilo. 

Informace týkající se tohoto tématu však není nutné předkládat žákům pouze v textové 

podobě, lze využít takové metody výuky, v rámci kterých žáci samostatně aktivně získávají 

informace a jsou nuceni nad nimi přemýšlet. 

V rámci diplomové práce byl vytvořen text pro učitele, který by mohl sloužit jako 

zdroj informací při přípravě na vyučovací jednotku týkající se tohoto tématu a didaktický 

test pro žáky, jehož součástí jsou úlohy inspirované projektem PISA. K jejich správnému 

vyřešení je třeba, aby žák aktivně získával informace z textů, které jsou součástí úloh, 

a zároveň nad nimi přemýšlel. 

Test sestával ze třech tematických okruhů (Transgenní rostliny, Zlatá rýže, Očkování 

a jedlé vakcíny) a celkem 16 otázek (31 včetně podotázek). Byl ověřován na vzorku 

82 žáků ve věku 16 až 19 let, kteří byli celkem ze čtyř tříd na čtyřech různých gymnáziích. 

Žáci zaznamenávali své odpovědi do záznamového listu, jehož součástí byly i doplňující 

otázky, prostřednictvím kterých byly zjišťovány názory a postoje žáků vůči textům 

a otázkám, které byly součástí testu. Vyučujícím byl zadán dotazník zjišťující 

předpokládanou průměrnou úspěšnost jejich žáků při řešení jednotlivých otázek. 

Výsledky žáků v testu byly statisticky zpracovány a určena tak celková průměrná 

úspěšnost žáků v testu i průměrná úspěšnost žáků při řešení jednotlivých otázek, kterou 

vyučující na jednotlivých školách správně odhadly ani ne u poloviny otázek (včetně 

podotázek). Závislost mezi průměrnou úspěšností žáků při řešení jednotlivých otázek a 

jejich subjektivním hodnocením obtížnosti otázek nebyla prokázána. Při řešení otázek 

museli žáci uplatňovat specifické dovednosti. S nejvyšší průměrnou úspěšností řešili žáci 

otázky, kde uplatňovali dovednost „shromažďovat informace z textových materiálů“. 

Informace obsažené v textech jednotlivých souborů úloh byly pro žáky nové a zároveň jim 

připadaly zajímavé. 

Klíčová slova: transgenní plodiny, třetí svět, středoškolská výuka, test, PISA, zlatá rýže, 

jedlé vakcíny, průměrná úspěšnost, dovednosti 


