
  
 

Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   

TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
 
  

Biologické dovednosti žáků 
Pupils’s Skills in Biology 

 
  

Radka Čudová 
 

 
 

 

 

 

Vedoucí práce: 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 

Studijní program: Pedagogika 

Studijní obor: Pedagogika – didaktika biologie a EV 

 
 

  
2015 
  



1 

 

NÁZEV:  
Biologické dovednosti žáků 
 
AUTOR:  
Radka Čudová 
 
KATEDRA:  
Katedra Biologie a environmentálních studií 
 
ŠKOLITEL: 
Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 
 
 
ABSTRAKT:  
Cílem disertační práce je vytvořit strukturaci a kategorizaci biologických dovedností pro 
základní školu a gymnázium a zjistit reálný stav osvojení vybraných dovedností u žáků 
jednotlivých stupňů škol. V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza 
vybraných světových oficiálních kurikulárních dokumentů a studií zaměřených na výuku 
biologie zjišťující přístupy ke strukturaci biologických dovedností. V praktické části byl na 
základě této analýzy a studia pedagogicko-psychologické literatury vytvořen strukturovaný 
systém dovedností respektující badatelský přístup k výuce. V širším kolektivu v rámci 
projektu, do něhož tato práce spadala, bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na 
učitele základních, středních a vysokých škol, které si kladlo za cíl odhalit jejich požadavky 
na úroveň dovedností v biologii na jednotlivých stupních vzdělávání. Výsledky tohoto šetření 
byly použity ve druhé fázi k vytvoření testové jednotky, zaměřené na testování osvojených 
biologických dovedností ve čtyřech kategoriích: 1. Identifikace biologických problémů 
a kladení otázek, 2. Získávání informací a jejich zaznamenávání, 3. Třídění informací a jejich 
zpracování a 4. Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace. Testováni byli 
žáci opouštějící základní školu (15 let) a gymnázium (18 let). Součástí testu byl i dotazník, 
pomocí kterého žáci i jejich učitelé hodnotili úlohy a průběh výuky. Testování se zúčastnilo 
26 škol a celkem 1005 žáků. Výsledky z testování žáků ukázaly, že nejlepších výsledků 
dosahovali žáci vyšších gymnázií, ale srovnatelných výkonů dosahovali i žáci nižších 
gymnázií. Oproti tomu žáci základních škol vykazovali velmi nízkou úspěšnost a největší 
problémy jim dělaly dovednosti získávat a třídit informace a klást otázky. Žákům gymnázií 
největší obtíže dělala úloha zaměřená na kladení otázek. Při vyhodnocení dotazníků pro žáky 
a jejich učitele zaměřených na názory a zkušenosti s výukou byla prokázána velká shoda 
v názorech a hodnocení výuky. Na základě výsledků byla navržená strukturace upravena 
a rozpracována pro jednotlivé stupně škol a opatřena příklady úloh. 
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA: 
Badatelsky orientovaná výuka, biologie, biologické dovednosti, dotazníkové šetření, 
dovednosti žáků, gymnázium, testování, základní škola, žáci. 
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1  Cíle práce 

� Hlavním cílem dizertační práce bylo navrhnout systém dovedností, které by si měli 

v rámci biologicky orientované výuky osvojit žáci na konci 9. ročníku základní školy, jim 

odpovídající ročníky nižších gymnázií a žáci na konci 4. ročníku gymnázia a dále ověřit 

reálnou úroveň osvojení vybraných dovedností u žáků na jednotlivých stupních škol. 

K naplnění hlavního cíle byly zvoleny následující dílčí cíle: 

1. Provést obsahovou analýzu vybraných zahraničních kurikulárních dokumentů pro 

biologii se zaměřením na dovednosti a porovnat různé přístupy k jejich strukturování. 

2. Na základě obsahové analýzy kurikulárních dokumentů a studií zaměřených na 

dovednostní výuku navrhnout strukturaci a kategorizaci požadovaných dovedností 

respektující aktivní přístup žáka ve výuce biologie. 

3. Provést dotazníkové šetření učitelů základních škol, gymnázií a akademiků s cílem 

zjistit jejich požadavky na biologické dovednosti žáků na jednotlivých typech škol. 

4. Na základě dotazníkového šetření učitelů upravit a specifikovat vytvořený přehled 

dovedností zvlášť pro žáky základní školy a gymnázia. 

5. Vytvořit testovou jednotku s úlohami zaměřenými na ověřování úrovně vybraných 

dovedností žáků a otestovat reálný stav dovedností u žáků opouštějící základní školu 

a gymnázium.  

 

� Na základě současného stavu poznání a požadavků praxe byly stanoveny dva 

výzkumné problémy: 

Kterými biologickými dovednostmi by měl disponovat žák ukončující základní školu 

a gymnázium? Jaká je úroveň vybraných dovedností u sledovaných skupin žáků? 

 

� Stanovené výzkumné problémy byly v experimentální části disertační práce týkající se 

testování žáků východiskem pro následující hypotézy: 

1. Celková úspěšnost v testové jednotce bude nejvyšší u žáků 4. ročníku gymnázia. 

2. Rozdíl v úspěšnosti řešení testu zaměřeného na úroveň osvojených dovedností mezi 

žáky základní školy a nižšího gymnázia bude minimální. 

3. U žáků všech kategorií bude úspěšnost řešení testu u obou pohlaví obdobná. 

4. Nejmenší úspěšnost budou žáci všech sledovaných věkových skupin vykazovat u úloh 

ověřující dovednost Kladení otázek a identifikace biologických problémů. 

5. Existuje pozitivní korelace mezi úspěšností žáků a oblíbeností předmětu. 
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6. Učitelův odhad úspěšnosti žáků v testu bude odpovídat reálným výsledkům žáků. 

7. Učitelé a jejich žáci se názorově shodují při hodnocení průběhu výuky. 

Těžiště požadavků na výkony žáků ve všeobecném vzdělávání by se mělo přesunout od toho, 

co žák pouze ví, k tomu, co umí, jak dokáže s nabytými vědomostmi pracovat a jak je dokáže 

využít. Tato výzva podnítila obsahové zaměření této práce, která je dílčí částí projektu 

(GAČR reg. č. P407/10/0514). Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum 

v plánovaném, realizovaném a dosaženém kurikulu během implementace kurikulární reformy, 

který probíhal na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v letech 2010–2013. 

2 Teoretické zarámování výzkumu 

Přírodovědná gramotnost, klíčové kompetence, očekávané výstupy nebo badatelsky 

orientovaná výuka jsou většinou definovány pomocí pojmu (přírodovědná) dovednost. Pokud 

projdeme přehled definic pojmu dovednost v pedagogicko-psychologické literatuře, je možné 

autory rozdělit do tří skupin podle vybraného kritéria k jeho vymezení. Někteří autoři vidí 

dovednosti jako zautomatizovanou složku činnosti nebo návyk (Janáček 1958, Singule 1961, 

Maňák 1993, Vaculová 2005). Druhá skupina autorů popisuje dovednost jako pohotovost, 

předpoklad, dispozici nebo způsobilost k činnosti (Průcha et al. 2003, Chlup a Kopecký 1965, 

Čáp 1960, Altman a Horník 1985, Kropáč 2002). Poslední skupina autorů zdůrazňuje, že 

dovednost je pozorovatelná uvědomělá činnost, která má svou strukturu a úzce souvisí se 

znalostmi (Skalková 1999, Nezvalová 1995, Vyskočilová 2000, Veverková 2002). Největší 

pozornost dovednostem věnoval Švec, který si uvědomil, že všechny výše zmíněné přístupy 

jsou správné a navzájem se doplňují. Švec (1998) definuje dovednost jako komplexnější 

způsobilost člověka k řešení úkolových a problémových situací, projevující se pozorovatelnou 

činností. Dovednosti chápe jako výkonovou složku lidské činnosti a chování, která je 

ovlivněna motivací, vědomostmi, schopnostmi, zkušenostmi a dalšími složkami osobnosti 

subjektu. Ve své práci shrnul pojetí dovedností jako a) způsobilost k činnosti, b) osvojené 

činnosti, c) vnitřní plán činnosti a d) kognitivní strukturu. Přidává tedy poslední 

charakteristiku dovedností (kognitivní strukturu), kterou je složitá struktura obsahující 

smyslové, intelektuální, volní a emocionální kvality osobnosti.  

Podle Skalkové (1999) je cílem vyučování vytvářet soustavu dovedností. Všeobecně známým 

faktem je, že pokud žák nemá dovednost, díky níž využije všechny informace, které se kdy 

naučil, tak se ve skutečnosti učil zbytečně. Zvláště pak v přírodovědných předmětech se lze 
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naučit velké množství užitečných informací aplikovatelných v běžném životě. Kalhous 

a Obst (2002) i Skalková (1999) zdůrazňují význam vědomostí jako nutného základu pro 

správné osvojování dovedností. Správně osvojená dovednost je využitelná v širokém spektru 

situací, které jsou odlišné od situace, na nichž byla dovednost osvojována. Klesající 

a nerovnoměrné výsledky českého základního a středního školství jsou zřejmé 

z mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS, ze kterých vyplývá, že čeští žáci mají osvojenou 

nižší úroveň určitých dovedností, např. identifikaci vědeckých problémů, používání důkazů 

v praxi, práci s daty (Palečková et al. 2007).  

Jak ukazují výsledky výzkumu, velmi pozitivní vliv na rozvoj přírodovědných 

dovedností má heuristická metoda (Trna a Trnová 1997) a problémový či badatelský přístup 

k výuce. Kvalitní osvojení dovedností se však neobejde bez dodržování určitých pravidel, 

postupů a regulace učitelem i samotným žákem. Na tento proces působí velké množství 

faktorů. Švec (1998) popisuje správně osvojené dovednosti těmito znaky: kvalitní průběh 

a výsledky činnosti, zkrácení času potřebného k realizaci činnosti, snížení únavy při výkonu 

činnosti, adekvátní metoda vykonávání činnosti. 

Aby mohly být tyto požadavky splněny, je třeba věnovat se nejprve výběru dovedností 

samých a vytvoření jejich uceleného systému potřebného pro výuku daného předmětu. To byl 

také první úkol v praktické části práce, ve které byl vytvořen strukturovaný systém dovedností 

žáků v biologii bez ohledu na věk žáků či stupeň školy. Jak ukazují četné zahraniční práce, 

zabývající se strukturováním dovedností (Wilke a Straits 2005, Gott a Duggan 1998, Hamann 

et al. 2008, Klahr 2000, Nikopolou 2000, Zohar a Tamir 1993, Kuhn 2010, Lock 1989, 

Valentino 2000, Padilla 1990, Wenning 2005) upřednostňuje se problémový a badatelský 

přístup k výuce, často se dovednosti třídí podle náročnosti a někdy se dělí na obecné 

dovednosti (kladení otázek, kreslení, měření, hodnocení, tvoření, komunikace aj.), vědecké 

dovednosti (tvorba hypotéz, odhadování, navržení experimentu, sběr dat, formulace závěru) 

a experimentální dovednosti (hledání chyb, hodnocení vhodnosti materiálu, diskuse 

omezení atd.)  

V České republice byly doposud použity dva přístupy ke strukturaci dovedností. 

V prvním (Kolářová et al. 1998) jsou dovednosti tříděny zejména na základě myšlenkových 

operací. Větší váhu zde má proces zpracování informací, jež probíhá v mysli jedince. Druhý 

způsob, jak dovednosti strukturovat, vychází z modelu badatelského vyučování a je založen 

především na pozorovatelných metodických postupech (vnější okruh zpracování informací), 

kde dovednosti jsou rozděleny do pěti okruhů od kladení po zodpovídání otázek. Toto schéma 

tak ve zjednodušené podobě sleduje postup objektivizovaného poznání (Řezníčková 2003). 
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Stejnou cestu sledoval i náš přístup ke strukturování dovedností. Význam 

konstruktivistického přístupu vnímáme v přírodovědných předmětech jako zásadní. 

Přírodovědná výuka by měla být pojata jako vědecká práce, žáci by měli získávat nové 

zkušenosti sami, nemohou dostávat pouze hotové informace od svého učitele. Naším cílem 

tedy bylo, aby vytvořená strukturace dovedností sledovala charakteristiky činnostního učení 

a badatelského přístupu. Východiskem pro tvorbu strukturace dovedností byla také obsahová 

analýza zahraničních kurikulárních dokumentů s cílem odhalit další pohledy na přírodovědné 

dovednosti a jejich strukturování. 

 

3 Metodika výzkumu 

3.1 Obsahová analýza 

Cílem obsahové analýzy bylo porovnat vybrané zahraniční vzdělávací kurikulární dokumenty 

pro předmět biologie se zaměřením na pozici dovedností v těchto dokumentech. V první fázi 

obsahové analýzy byly, jako základní soubor textů, zvoleny kurikulární dokumenty/standardy 

pro předmět biologie případně science sedmi států. Vybrány byly státy, s kterými ČR sousedí 

(Německo, Polsko, Slovenská republika), dále Belgie a Anglie a následně dva mimo evropské 

státy (USA a NZ). Výběr zemí byl částečně ovlivněn dostupností kurikulárních dokumentů 

v anglickém jazyce. Ve druhé fázi byla vymezena významová jednotka této analýzy – 

postavení dovedností ve standardech pro předmět biologie. Ve třetí fázi obsahové analýzy 

byly zvoleny analytické kategorie, jejichž ukazatele jsou popsány v závorce: 1) přístup 

k výuce biologie (samostatný/integrovaný předmět), 2) definované obecné přírodovědné 

dovednosti žáků jako cíle předmětu (ano/ne) a 3) definované dovednosti žáků v biologii 

(popsané přímo v oblastech biologie / samostatně na různých příkladech). 

 

3.2 Návrh strukturace biologických dovedností a její ověření z pohledu 
učitelů 

Dalším úkolem bylo vytvořit na základě pedagogicko-psychologických východisek 

a obsahové analýzy strukturovaný systém biologických dovedností bez ohledu na věk žáků či 

stupeň školy. Náš přístup vychází ze sociálního konstruktivismu s činnostním přístupem žáků 

k učivu. Vyžaduje, aby žák byl aktivní, objevoval, používal pomůcky, vnímal souvislosti, 

hledal vztahy a logicky uvažoval a zároveň, aby učitel žákům nepředával pouze hotové 

informace, ale pouze prekoncepty, které si žák sám utváří, rekonstruuje. Námi vytvořená 
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strukturace obsahuje čtyři na sebe navazující makrokategorie dovedností: A) Identifikace 

biologických problémů a kladení otázek, B) Získávání informací a jejich zaznamenávání, 

C) Třídění informací a jejich zpracování, D) Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich 

prezentace (viz Tab. 1). 

Dále bylo nutné zjistit názory učitelů základní škol, gymnázií a vysokoškolských učitelů na 

vytvořenou strukturaci dovedností a zohlednit jejich připomínky pro další kroky práce (Tab. 

1). Výzkumný vzorek byl tvořen učiteli ze základních škol (n = 53), učiteli gymnázií (n = 68) 

a vysokoškolskými učiteli (n = 30). Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník vlastní 

konstrukce rozdělený do dvou základních částí. První část obsahovala demografické položky, 

konkrétně pohlaví, věk respondentů a délka pedagogické praxe. Druhá část obsahovala systém 

dovedností rozdělený do 4 základních makrokategorií, z nichž každá obsahovala 2–4 

podkategorie, které byly naplněny konkrétními položkami. Položky dotazníku byly 

4stupňové, škálového typu. Protože cílem bylo zjistit názor učitelů, kterými dovednostmi mají 

disponovat žáci na konci základní školy a na konci gymnázia, vyjádřili respondenti u každé 

položky názor jak pro základní školu, tak pro gymnázium. Návratnost dotazníků od učitelů 

základních škol byla 66,25 % a na gymnáziích činila 80,95 %. Nejnižší zájem projevili 

vysokoškolští učitelé, kde návratnost byla 50 %. 

3.3 Testování biologických dovedností žáků 

V návaznosti na navrženou strukturaci dovedností pro žáky opouštějící základní školu 

a gymnázium bylo cílem další části výzkumu zjistit úroveň osvojení vybraných 

přírodovědných dovedností u žáků základních škol a gymnázií v přírodopisu nebo biologii. 

Testování proběhlo od dubna do června 2012. 

Vzorek 

Testování probíhalo u žáků dvou věkových kategorií – žáci na konci základní školy 

a odpovídající věkové kategorie na nižším gymnáziu (14–16 let) a na konci čtyřletého či 

víceletého gymnázia (17–19 let). Za základní soubor byly považovány všechny základní školy 

a gymnázia Česka, ze kterých byly pak náhodným výběrem vybrány vždy dvě základní školy 

a dvě gymnázia v kraji, tj. 56 škol. Zájem projevilo 29 škol (52% návratnost). Největší 

skupinu tvořili žáci vyšších gymnázií (n = 405), následně nižších gymnázií (n = 378) a pak 

základních škol (n = 222). Z celkového počtu 1005 respondentů bylo 46,1 % chlapců 

a 53,9 % dívek. K testové jednotce byl připojen dotazník, který vyplňovali žáci i jejich 

učitelé. Celkem dotazník vyplnilo 28 učitelů, jejichž žáci se podrobili testování. 
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Didaktický test 

Obsahem testování byly kognitivní i psychomotorické činnosti žáků se zaměřením na 

makrokategorie přírodovědných dovedností z vytvořené strukturace. Test byl monotematický, 

zaměřený na růst a vývoj člověka v pubertě. Ke správnému vyřešení nebyly třeba pamětní 

znalosti tématu, veškeré potřebné informace žáci nalezli v zadání úloh. Didaktický test 

obsahoval 11 úloh. Pilotáž testu proběhla ve 2 třídách gymnázia a 2 třídách základní školy. 

Dotazník pro žáky a učitele 

K didaktickému testu pro žáky byl připojen dotazník, který byl rozdělen na tři části. První část 

zjišťovala demografické údaje, druhá část byla zaměřená na hodnocení testových úloh a třetí 

část hodnotila průběh výuky biologie. V dotazníku pro učitele byly navíc otázky, kde učitelé 

odhadovali úspěšnost svých žáků v úlohách testu, hodnotili přiměřenost úloh, význam 

testované dovednosti a četnost procvičování daných dovedností. Poslední část dotazníku pro 

učitele byla shodná s žákovským dotazníkem, aby bylo možné porovnat odpovědi učitelů 

a žáků na stejné otázky. 

4 Výsledky a diskuse 

4.1  Obsahová analýza kurikulárních dokumentů 

V obsahové analýze byly zpracovány kurikulární dokumenty těchto zemí: Německo – Berlín, 

Polsko, Belgie, Anglie, USA – Jižní Karolína a Nový Zéland. Všechny dokumenty mají 

popsané obecné přírodovědné dovednosti jako cíle předmětu. Většinou se jedná o dovednosti, 

jako např. komunikace, užívání cizího jazyka, používání technologií, testování 

a vyhodnocování vědeckých otázek, učení pomocí bádání, hodnocení vědy ve vztahu ke 

společnosti, vyjadřování postojů, sběr a analýza přírodovědných dat, interpretace výsledků, 

kladení hypotéz, užívání laboratorní techniky a nástrojů, hodnocení experimentu apod.  

Za velmi zajímavou strukturaci považujeme dokument středoškolských standardů 

předmětu Science v Jižní Karolíně, kde je z hlediska dovednostních požadavků systematicky 

popsán předmět science, a sice od obecných dovedností předmětu, přes specifické dovednosti 

oboru biologie a jeho postavení v tomto integrovaném předmětu. Následně jsou dovednosti 

propojeny s tematickými celky. Stejně tak v dokumentu Science in News Zealand curriculum 

jsou dovednosti rozpracovány a strukturovány podle charakteru a následně ještě rozděleny na 

čtyři úrovně podle náročnosti. Navíc ukazují příklady, jakým způsobem a na jakém tématu si 

žáci mohou dané dovednosti osvojit. Jako jediný z analyzovaných dokumentů, který popisuje 
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výuku jak integrovanou, tak i samostatnou výuku biologie, bylo belgické kurikulum. Samotný 

formát dokumentu kopíruje průběh výuky. Ve společném předmětu science by se žáci měli 

naučit principům badatelské výuky, hodnotit a formovat postoje a následně tyto dovednosti 

aplikovat v hodinách biologie. Tyto tři dokumenty se staly inspirací k návrhu klasifikace 

dovedností v biologii. 

4.2 Strukturace dovednostní 

Výsledná strukturace biologických dovedností byla následně po ověření specifikována pro tři 

věkové kategorie (ZŠ, nižší a vyšší Gy) a doplněna o příklady dovedností. Takový přístup byl 

zvolen na základě inspirace novozélandského kurikula (odkaz 7). Ve strukturaci nakonec 

nebyly odděleny obecné a ryze oborové dovednosti, protože se značně prolínají a není je 

snadné oddělit. To potvrzuje i Nikopolou (2000), která vytvořila přehled dovedností nutných 

pro ICT, avšak lze jej aplikovat pro všechny přírodovědné předměty. Naopak naším cílem 

bylo postihnout celý myšlenkový proces, který může během učení probíhat. Dovednosti byly 

rozděleny do čtyř základních makrokategorií: A) Identifikace biologických problémů 

a kladení otázek, B) Získávání informací a jejich zaznamenávání, C) Třídění informací 

a jejich zpracování a D) Vyhodnocování výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentování. 

Tyto kategorie sledují cyklus vědeckého přístupu ve výuce podle BOV, obdobné členění 

využívá také kurikulum J. Karoliny a N. Zélandu (odkaz 5 a 7). Tyto základní čtyři 

makrokategorie jsou dále členěny na jednotlivé dovednosti.  

 

Tab. 1 – První varianta strukturace biologických dovedností 

A) Identifikace biologických problémů a kladení otázek 

1. identifikovat přírodovědnou 

tematiku (problém) a určit její vztah 

k dalším přírodovědným oborům 

1.1 poznat (odhadnout), na základě předložených informací 
(i v médiích – noviny, časopisy, rozhlas, televize, film, 
internet…), že daná problematika patří do biologie 
(přírodovědy, přírodopisu) 

1.2 zařadit danou problematiku do odpovídající biologické 
disciplíny a určit vztah k dalším (přírodo-) vědním oborům 

1.3 slovně formulovat (popsat) biologický problém obsažený 
v navozené situaci (na základě přečteného textu, slovně 
popsané situace, vlastní zkušenosti) 

2. propojit identifikovaný biologický 

problém s předchozími vědomostmi  

2.1 určit, co o daném problému ví a co je nutné zjistit 

3. umět formulovat a klást otázky 3.1 klást otázky sobě i ostatním k danému tématu 
3.2 položit výzkumnou otázku vztahující se k danému 

problému 
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4. stanovit plán (postup) práce 

individuáln ě / ve skupině 

4.1 určit dílčí kroky, které povedou k předpokládanému 
výsledku 

4.2 práci si časově naplánovat (odhadnout časovou náročnost) 
4.3 stanovit hypotézy, na základě kterých je možné určit 

podmínky řešení, pokusů, pozorování… 

B) Získávání informací a jejich zaznamenávání 

1. shromažďovat informace 

z textových a grafických materiálů 

1.1 vybírat vhodné a důvěryhodné informační zdroje pro řešení 
daného problému 

1.2 pracovat samostatně s textovým a grafickým materiálem 
(učebnicí, odborným (popularizačním) textem, atlasem 
přírodnin, určovacím klíčem, obrazovým materiálem, 
předloženými grafy a tabulkami) 

1.3 pracovat s internetem a získávat požadované informace 
1.4 dělat si stručné poznámky (výpis, zápis) 

2. shromažďovat informace 

pozorováním a experimentováním 

2.1 cíleně pozorovat objekty a jevy 
2.2 popisovat pozorované objekty a jevy (rozlišovat znaky 

hlavní a vedlejší) 
2.3 pracovat se základními biologickými nástroji (preparační 

sadou apod.) 
2.4 upravovat objekty k pozorování (zhotovovat řezy, 

jednoduché barvicí techniky) 
2.5 připravovat laboratorní preparáty (nativní, trvalé, suché) 
2.6 ovládat techniku mikroskopování 
2.7 provádět experimenty podle návodu 
2.8 navrhnout experiment samostatně 
2.9 určit vhodné metody a pomůcky pro realizaci experimentu 

 2.10 zaznamenávat výsledky během pozorování a experimentu 
(slovně i graficky)  

C) Třídění informací a jejich zpracování 

1. třídit informace podle stanoveného 

kritéria  

1.1 třídit informace podle jejich významnosti (hlavní 
a doplňující) 

1.2 třídit informace podle vzájemných vztahů (strukturovat 
informace od nejjednodušších ke složitějším) 

1.3 odhadnout významnost informací z hlediska praktického 
využití 

1.4 klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy dle rozlišovacích 
znaků 

2. zpracovat informace podle 

stanoveného kritéria (písemně 

a graficky) 

2.1 formulovat získané informace (text) vlastními slovy 
2.2 převést informace z tabulek a grafů do textové podoby a 

opačně 
2.3 určit vzájemné souvislosti formou pojmových 

(myšlenkových) map 
2.4 zapsat protokol/postup práce 
2.5 zhotovit a popsat souhrnný nákres/schéma, tabulku, graf 
2.6 využívat jednoduché matematické postupy pro zpracování 

informací 
2.7 provést základní popisné statistiky 
2.8 zpracovat informace na PC (formou tabulky, grafu, 

protokolu) 
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D) Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace 

1. zhodnotit práci/experiment 1.1 kriticky zhodnotit nově získané informace (svou práci 
i práci ostatních) 

1.2 odhadnout chyby nebo slabé stránky svého pozorování či 
experimentování 

1.3 navrhnout případné další alternativy řešení (formulovat 
alternativní vysvětlení)  

1.4 okomentovat své poznatky (výsledky) a porovnat je s již 
známými poznatky 

2. formulovat odpovědi a závěry  2.1 formulovat a vysvětlit své výsledky  
2.2 své výsledky shrnout do přehledových tabulek, schémat, 

grafů… 
2.3 kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, 

(hypotézy) 
2.4 formulovat a sepsat závěr (z informací z různých literárních 

zdrojů i experimentů) 
2.5 stanovit nové nevyřešené otázky na základě zjištěných 

výsledků 
3. prezentovat výsledky 3.1 zvolit vhodnou formu pro prezentaci svých výsledků 

3.2 prezentovat své výsledky v logickém pořadí 
3.3 samostatně odpovědět na položené dotazy vztahující se 

k řešenému tématu 
3.4 obhájit své výsledky (argumentovat)  
3.5 diskutovat a přijmout oprávněnou kritiku 

 

4.3 Porovnání názorů učitelů přírodopisu/biologie na strukturaci 

Na základě analýzy Kruskal-Wallisovým testem tří profesních skupin (učitelé základních 

škol, gymnázií a vysokých škol) na požadované čtyři makrokategorie dovedností se 

vyskytoval největší rozdíl v názorech vždy mezi skupinou učitelů ze základní školy a zbylými 

dvěma, přičemž učitelé z vysokých škol považují za nejdůležitější dovednosti z 3. a 4. 

makrokategorie (Třídění informací a jejich zpracování, Vyhodnocení výsledků, vytváření 

závěrů a jejich prezentace) jak pro žáky základních škol tak i gymnázií. Při analýze 

podkategorií dovedností se ukázalo, že učitelé gymnázií mají vyšší požadavky jak na své 

žáky, tak na žáky základních škol. Naopak učitelé ze základních škol měli nižší požadavky na 

žáky základních škol i gymnázií. Vysokoškolští učitelé se svými požadavky na obě skupiny 

žáků pohybovali někde uprostřed mezi svými kolegy. 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části studie, počet publikací týkajících se názorů 

učitelů na úroveň osvojení biologických dovedností u žáků na jednotlivých stupních škol je 

velmi nízký, téměř nulový, proto je velmi obtížné diskutovat o výsledcích hlouběji. Je možné 

se nepřímo zaměřit na to, co by mohlo vést k vyšší úrovni osvojení navrhovaných dovedností. 

Jak naznačuje řada studií (Gibson a Chase 2002), na pozitivní rozvoj biologických dovedností 
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má vliv badatelsky orientovaná výuka. Důležité však je, aby badatelsky orientovaná výuka 

byla zařazována do hodin biologie v průběhu celého školního roku a aby jednotlivé kroky – 

dílčí dovednosti – byly nacvičovány postupně a jednotlivě. Požadavky českých kurikulárních 

dokumentů jsou ale velmi náročné na znalosti, důraz se stále klade na zapamatování, takže 

pravidelné uplatňování BOV je ze strany učitelů z časových důvodů nereálné. Aplikace BOV 

a rozvoj příslušných dovedností by se ale měla více posunout k žákům mladšího školního 

věku, právě tak jako výzkumy v této oblasti. Je důležité si uvědomit, že tak jako téměř každá 

studie, i tato má své limity. Podrobnější popis výsledků a metodiky výzkumného šetření 

zaměřeného na názory učitelů byly publikovány jako samostatná studie 1. 

4.4 Vybrané výsledky testování žáků 

Cílem práce bylo provést testové šetření zjišťující úroveň osvojených dovedností žáků na 

konci základní školy a gymnázia (15 a 18 let). Výběr těchto dvou věkových kategorií byl 

zvolen z důvodu spirálovitého způsobu výuky na našich školách, kdy si žáci na vyšším stupni 

základní školy osvojí látku daného předmětu a následně si ji na střední škole od začátku 

znovu prohlubují. Ve srovnání s výzkumem čtenářské, matematické a přírodovědné 

gramotnosti PISA, která testovala pouze 15leté žáky, nebo studií TIMSS, která testuje 10, 14 

a 18leté žáky, si náš výzkum kladl za cíl porovnat rozdíly mezi dvěma věkovými skupinami, 

tj. mezi základní a střední školou. Celkem bylo osloveno 56 škol, kdy zájem projevilo 29 škol 

(52% návratnost), což je podle Průchy (2003) vysoká návratnost. Rozložení žáků na 

jednotlivých typech škol nebylo rovnoměrné (ZŠ = 222, n GY = 378, v GY = 405), protože 

větší zájem o otestování žáků projevili gymnaziální učitelé. Na všech stupních škol vždy 

převládaly dívky. Ve srovnání s obdobným šetřením v geografii (Řezníčková et al. 2013) naše 

výsledky neukazují větší rozdíl mezi pohlavími na základní škole, ale na střední škole, což 

koresponduje s daty ČSÚ ze školního roku 2011/2012 – ve kterém proběhlo naše testování 

žáků – (www.csu.cz 2013). 

Výzkumné nástroje – didaktický test a dotazník 

Jako jeden z výzkumných nástrojů byl použit didaktický test. Jak již bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách, výuka biologie by měla simulovat metody vědecké práce. Protože 

cílem testové jednotky bylo ověřit úroveň vybraných dovedností u žáků, obsahoval didaktický 

test úlohy typu PISA, které byly zaměřeny na vyšší intelektuální dovednosti. Test byl 

                                                 
• 1 ČUDOVÁ-POKORNÁ, R., KUBIATKO, M., RADVANOVÁ, S., ČÍŽKOVÁ, V. The teachers’ 

opinions and requirements of biology skills. Journal of Baltic Science Education. Vol. 2013, Issue: 12. 
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tematicky zaměřený na růst člověka, obsahoval tři texty a dva grafy, ze kterých žáci získávali 

informace, zpracovávali je, zaznamenávali, odpovídali na otázky a kladli další otázky. Na 

doporučení Chrásky (1999) byl sestavený test podroben kontrolním procesům na několika 

úrovních. Nejprve byl podroben pilotáži, a to na dvou třídách gymnázia v Praze a dvou 

třídách základní školy v Brně. Pilotáž odhalila formulační nepřesnosti v některých úlohách, 

které byly následně upraveny. V druhé fázi byly ve shodě s Chráskou (1999, 2007) 

a Schindlerem et al. (2006) ověřovány základní vlastnosti didaktického testu: validita, 

reliabilita, citlivost a obtížnost. 

Úspěšnost žáků 

Žáci základní školy měli průměrnou úspěšnost řešení celého testu 59,7 %. Je tedy vidět, že ve 

srovnání s odpovídající věkovou kategorií na nižším gymnáziu (úspěšnost 83,4 %) je jejich 

výkon mnohem nižší (o 24 %). Rozdíl v úspěšnosti mezi dívkami a chlapci je však taktéž 

zanedbatelný (1,1 %). Je zajímavé, že úspěšnost žáků na nižším gymnáziu je prakticky 

srovnatelná s úspěšností žáků ukončujících gymnázium (83,7 %).  

Při podrobnější analýze úspěšnosti v jednotlivých testových úlohách bylo zjištěno, že žákům 

na základní škole dělala problémy úloha č. 3, která je zaměřená na dovednost získávání 

informací z grafu, úloha č. 7, která testuje získávání informací z textu, a otázky č. 8 a 11 

testující dovednost klást otázky. Je tedy vidět, že žákům základní školy dělala největší 

problémy dovednost získávat a třídit informace a klást otázky. Úspěšnost řešení jednotlivých 

úloh na nižším gymnáziu byla vždy dost vysoká (okolo 80 % i více) pouze u úlohy č. 11 

klesla na 48,7 %. Úspěšnost v jednotlivých úlohách testu na vyšším gymnáziu nikdy neklesla 

pod 61 %, přičemž nejhůře řešená byla opět otázka č. 11. 

Srovnání učitelova odhadu a reálné úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách 

Učitelé základních škol odhadli správně úspěšnost svých žáků jen ve třech úlohách (3, 5 a 11) 

a v ostatních úlohách úspěšnost svých žáků podhodnocovali. Učitelé na nižším i vyšším 

gymnáziu ve všech úlohách své žáky podhodnocovali v průměru o jednu hodnotu škály.  

Oblíbenost předmětu a známka 

Z výsledků vyplynulo, že žáci základních škol mají průměrnou známku z přírodopisu 2,56 

a jen 10,7 % uvádí, že má předmět rádo (54 % žáků uvádí, že předmět rádo nemá), což je 

výsledek pro učitele alarmující. Oproti tomu žáci nižších i vyšších gymnázií mají průměrnou 

známku okolo 2 a žáci jsou rozděleni dle oblíbenosti předmětu na dvě poměrně rovnocenné 

skupiny, kdy jedna má předmět ráda a druhá ne. 
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Srovnání názorů na frekvenci procvičování úloh z pohledu učitele a žáků 

Žáci i učitelé měli ohodnotit frekvenci procvičování typově obdobných úloh v běžné výuce 

s úlohami použitými v testu. Zajímavé je, že přibližně polovina žáků základních škol i nižších 

gymnázií označila otázky z testu jako pro ně nové, neboť obdobné úlohy v hodinách nikdy 

neřeší. U žáků vyšších gymnázií byla situace podobná, pouze otázky č. 2, 3 a 10 byly 

označovány jako řešené občas. Naproti tomu se všichni učitelé vyjádřili, že dané úlohy 

v některých hodinách procvičují. Pouze učitelé na nižším gymnáziu u otázky 5 (Tvorba grafu) 

uváděli, že tuto dovednost nikdy neprocvičují.  

Přiměřenost a významnost úloh pro žáky z hlediska učitelů 

Zajímavé je, že učitelé základních škol všechny úlohy označili jako přiměřené. Avšak jejich 

žáci měli v některých úlohách malou úspěšnost (3, 7, 8 a 11). Učitelé na nižším gymnáziu 

označili úlohy za přiměřené, až na 5. a 11. úlohu, které by doporučili pro starší žáky. Celkově 

učitelské hodnocení odpovídalo reálné úspěšnosti jejich žáků, s výjimkou úlohy 5. Učitelé na 

vyšším gymnáziu označili všechny úlohy za přiměřené až na poslední úlohu (11) a jejich 

odhad kopíroval reálnou úspěšnost žáků v úlohách. 

Vyhodnocení vybraných hypotéz 

H1. Celková úspěšnost v testové jednotce bude nejvyšší u žáků 4. ročníku gymnázia. 

Tato hypotéza se může na první pohled zdát triviální, protože se zdá být logické, že nejstarší 

žáci by měli dosahovat nejvyšší úspěšnosti. Tak tomu bylo i v našem případě. Žáci na vyšším 

gymnáziu dosáhli nejvyšší úspěšnosti (84,7 %). Avšak je nutné poukázat na to, že téměř 

obdobných výsledků dosáhli i žáci na nižším gymnáziu (rozdíl pouhých 1,3 %). Znamená to 

tedy, že žáci na nižším gymnáziu vykazují téměř stejnou úroveň dovedností jako jejich o čtyři 

roky starší spolužáci, v některých případech i vyšší. Tento výsledek potvrzují i výsledky 

v rámci projektu v chemii (Řezníčková et al. 2013). Hypotézu lze tudíž přijmout. 

H2. Rozdíl v úspěšnosti řešení testu zaměřeného na úroveň osvojených dovedností mezi 

žáky základní školy a nižšího gymnázia bude minimální. Námi testovaní žáci základních 

škol vykazovali o 23,7 % horší celkovou úspěšnost než jejich vrstevníci na víceletých 

gymnáziích. Srovnávací testování Stonožka 2005/06–2011/12 (www.scio.cz), které testovalo 

tytéž žáky v 6. a 9. ročnících ZŠ (a jim odpovídajících ročních víceletých gymnázií) ukazuje, 

že žáci víceletých gymnázií dosáhli ve výstupním testu výrazně lepšího výsledku než žáci ZŠ. 

Rozdíl mezí žáky základních škol a gymnázií potvrzují i Matějů a Straková (2006), kteří 

ukazují, že ve výzkumu PISA 2000 jsou mezi žáky základních škol a gymnázií velké rozdíly, 
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hlavně ve studijních aspiracích žáků. Rozdíly mezi žáky potvrzuje i Straková (2010), která ve 

své studii výsledků žáků 9. ročníků ZŠ a jejich vrstevníků na gymnáziích v testech PISA 

(čtenářská a matematická gramotnost 2000 a 2006) ukazuje, že překryv výsledků žáků 

základních škol a gymnázií se snížil, přičemž gymnazisté zůstali stejní, ale žáci základních 

škol se zhoršili (rozdíly se prohlubují). Rozdíl mezi žáky gymnázií a základních škol potvrzují 

výsledky v rámci projektu (Řezníčková et al. 2013). Na základě našich výsledků a zmíněných 

studií je hypotéza zamítnuta. 

H3. U žáků všech kategorií bude úspěšnost řešení testu u obou pohlaví obdobná. Při 

analýze úspěšnosti žáků v biologii či přírodopisu vykazovali lepší výsledky vždy chlapci, 

avšak rozdíl nebyl statisticky významný a pohyboval se v rámci 1 %. Stejné výsledky ukazují 

i výsledky v rámci projektu u žáků v geografii a chemii (Řezníčková et al. 2013). Srovnatelná 

studie nazvaná Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj, 

která testovala 3260 žáků z celé ČR, prozatím zveřejnila výsledky pro Zlínský kraj a ukazuje, 

že lepších výsledků dosáhly dívky – rozdíl mezi pohlavími 2 % (Malčík, Hudec 

a Rangl 2013). Ve srovnávacím testování Stonožka 2005/06–2011/12 organizací SCIO, kdy 

byli testováni žáci základních škol a jejich vrstevníci na víceletých gymnáziích byl rozdíl 

mezi pohlavími v přírodních vědách mizivý (www.scio.cz). V mezinárodní studii 

TIMSS 1999 – zaměřené spíše na učivo – vykazovali chlapci lepší výsledky. Na druhou 

stranu ve výzkumu PISA 2003 se při testování přírodovědné gramotnosti, zaměřené spíše na 

dovednosti, ukázal statisticky nevýznamný rozdíl mezi pohlavími a rozdíl byl nejmenší mezi 

zúčastněnými zeměmi (Potužníková et al. 2014). Autorka shrnuje ve své studii mezinárodních 

srovnávacích výzkumů, že chlapci jsou úspěšnější v přírodních vědách a mají k nim lepší 

vztah, avšak upozorňuje, že rozdíly v některých studiích mohou být způsobeny např. tím, že 

chlapci nemají rádi čtení, a tudíž jim úlohy s větším množstvím textu dělají problémy (PISA). 

Na základě našich výsledků a studií Potužníkové et al. (2014) a Potužníkové 

a Strakové (2006) byla třetí hypotéza přijata. 

H4. Nejmenší úspěšnost budou žáci všech sledovaných věkových skupin vykazovat 

u úloh ověřujících dovednost Kladení otázek a identifikace biologických problémů. 

Úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách, tj. ve vybraných dovednostech, ukázala, že žáci 

základních škol v přírodopisu dosáhli nižší úspěšnost než 50 % ve třech kategoriích 

dovedností: získávání informací z grafu, získávání informací z textu a kladení otázek. Nejlépe 

řešili úlohy zaměřené na dovednost shromažďovat informace a třídit informace. Obdobně 

testovali žáky základních škol Malčík, Hudec a Rangl (2013), jejichž žáci měli největší 
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problémy s dovedností orientovat se v odborných pojmech a pracovat s nimi, naopak nejlépe 

řešili úlohu zaměřenou na dovednost vysvětlit podstatu jevů, procesů a vztahů. Německá 

studie obdobně zaměřená na dovednosti, jako je kladení otázek, formulace hypotéz, navržení 

výzkumu a práce s daty, testovala 293 žáků v devátých ročnících. Výsledky ukázaly, že žáci 

mají menší problémy klást vědecké otázky než formulovat hypotézy, testovat je 

a interpretovat data (Wellnitz et al. 2010). Oproti tomu žáci nižších gymnázií nejhůře řešili 

otázku zaměřenou na kladení otázek (úspěšnost 49 %). Nejlépe pak řešili úlohy zaměřené na 

shromažďování informací a jejich zpracování. Je však nutné podotknout, že žáci nižších 

gymnázií řešili většinu otázek s velmi vysokou úspěšností, často srovnatelnou nebo i vyšší 

než žáci vyšších gymnázií. Výsledky žáků nižších gymnázií lze srovnat s výsledky žáků 

testovaných ve výzkumu PISA 2000, kde byla sice přírodovědná gramotnost okrajovou 

oblastí, avšak lze porovnat úlohy zaměřené na oblast zaměřenou na rozpoznání vědeckých 

otázek, kde získali 65 %. V testu PISA bylo použito pět úloh zaměřených na rozpoznání 

otázek (Palečková a Mandíková 2003), v námi vytvořeném testu byly použity dvě takové 

otázky. Ve výzkumu PISA 2006, obdobně jako našim žákům, dělaly problémy úlohy 

zaměřené na rozpoznání přírodovědných otázek, které lze vědecky zodpovědět, a otázky 

zaměřené na používání vědeckých důkazů (Palečková et al. 2007). Ve výzkumu PISA 2009, 

kde byla hlavní oblastí čtenářská gramotnost, dělalo žákům největší problémy toto: např. zda 

data v tabulce stačí k vyvození závěru, která z hypotéz podporuje zjištění vědců, určit na 

základě textu, čemu by se měl dál věnovat výzkum, jaká je hlavní myšlenka experimentu 

popsaného v textu apod. (Mandíková et al. 2012), což není ve shodě s naším zjištěním. Námi 

testovaní žáci vyšších gymnázií nejhůře řešili úlohu na kladení otázek (61 %), ostatní úlohy 

pak s vysokou úspěšností. Na základě našich výsledků lze tedy hypotézu přijmout. 

Práce zodpověděla otázky, které byly položeny na počátku výzkumu, a zároveň se během 

šetření otevřela nová témata, která by v budoucnu stála za větší pozornost. Jedná se např. 

o otázky: Jaká je úroveň experimentálních dovedností našich žáků, a to i ve srovnání se 

zahraničím? Mohla by důraznější dovednostní výuka zvýšit zájem žáků o přírodovědné 

předměty? Neměl by být zaveden mezioborový předmět „science“, který by cíleně 

procvičoval přírodovědné dovednosti v mezioborovém kontextu? 

  



16 

 

5 Závěr 

Hlavním tématem dizertační práce byly otázky spojené se specifikací, realizací a hodnocením 

vybraných dovedností žáků na základní škole a gymnáziu. První fáze práce byla zaměřena na 

samotný pojem dovednost a pohled na něj. Byla provedena obsahová analýza pedagogicko-

psychologické literatury s cílem odhalit přístupy k definování a strukturování biologických 

dovedností. Dále byla provedena obsahová analýza zaměřená na zahraniční kurikulární 

dokumenty. Ve druhé fázi práce byla navržena strukturace biologických dovedností, která se 

snažila postihnout všechny základní dovednosti u žáků základních škol a gymnázií spojené 

s badatelským přístupem. Tato strukturace byla podrobena dotazníkovému šetření, aby mohlo 

dojít k následné úpravě a specifikaci pro jednotlivé věkové úrovně žáků. V poslední fázi práce 

došlo k ověření reálného stavu osvojení vybraných dovedností u žáků základních a středních 

škol. Souběžně s testováním žáků probíhalo i dotazníkové šetření u žáků i jejich učitelů, ve 

kterém respondenti hodnotili testovou jednotku a výuku biologie. Podle předpokladů byla 

nejvyšší úspěšnost v celém testu u žáků na vyšších gymnáziích, avšak srovnatelné úspěšnosti 

dosahovali žáci nižších gymnázií. Žáci základních škol, ve srovnání s žáky nižších gymnázií, 

vykazovali nízkou úspěšnost (o více než 20 %), což je dost alarmují výsledek. Při analýze 

výsledků žáků v makrokategoriích dovedností se ukázalo, že žáci všech sledovaných skupin 

mají největší problémy s dovednostmi identifikovat biologické problémy a klást otázky. 
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