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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, 
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1 Úvod 

 
Učební osnovy pro výuku přírodovědných předmětů jsou v mnoha zemích předmětem 

reforem nebo diskusí, které se zabývají různorodými tématy, jako je organizace výuky 

(integrovaný/samostatný předmět), obsah vzdělávání, časová dotace nebo didaktické pojetí 

předmětu (badatelský přístup, mezipředmětovost). Informaci o průběhu reforem přináší  

Obr. 1, kdy Eurydice (2006) zmapovala stav těchto reforem v Evropě. 

Obr. 1 – Probíhající reformy nebo diskuse, zabývající se přírodovědným kurikulem pro 

ISCED 1 a 2 v letech 2004/05 (Zdroj: Eurydice 2006) 

 

 
 
Některé země si začaly tvořit tzv. strategie, dlouhodobé víceúrovňové plány, s cílem 

dosáhnout změn v různých oblastech přírodovědného vzdělávání (podporovat pozitivní 

vnímání, znalosti, výuku a zájem o přírodní vědy, zdokonalit praktické dovednosti či vyrovnat 

genderové rozložení ve vědě). Důvody, často uváděné jako hnací síla pro vytváření strategií 

na zvyšování kvality přírodovědného vzdělávání, jsou ve většině případů následující 

(Eurydice 2006): 

- klesající zájem o přírodovědná studia a související profese, 

existence debat nebo reforem 

žádné debaty nebo reformy 

  nedostupná data 
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- rostoucí poptávka po kvalifikovaných výzkumných a technických pracovnících, 

- obava, že by mohlo dojít k poklesu inovací a následně i hospodářské 

konkurenceschopnosti, 

- neuspokojivé výsledky v mezinárodních výzkumech hodnocení výsledků žáků (PISA, 

TIMSS). 

Za průkopnický v inovačních změnách je považován americký dokument s názvem What 

Work Requires of School, který reaguje na současné požadavky společnosti a stanovuje 

dovednosti nezbytné pro vstup do života a zaměstnání. Obsahuje dále návrh efektivní cesty 

pro jejich dosažení, vymezuje jejich potřebnou úroveň i způsoby, jak je rozvíjet a jak vhodné 

strategie šířit (SCANS 1991). Dalším mezníkem pro změny ve školských systémech je 

dokument, který v roce 2000 přijala Rada Evropy, tzv. Lisabonská strategie pro období 2000–

2010, kdy jedním z cílů bylo rozvíjet klíčové kompetence ve společnosti založené na 

znalostech. Kurikulární reformy dále ovlivnilo jednání Evropského parlamentu v roce 2006, 

kde bylo doporučeno, aby se klíčové kompetence staly evropským referenčním rámcem pro 

vzdělávání. Zatím posledním významným dokumentem ovlivňujícím školské reformy je 

dokument přijatý v roce 2009 ministry členských státu EU o strategickém rámci evropské 

spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, kde jednou z referenčních úrovní je 

úroveň „Žáci s problémy v základních dovednostech“. Ta si klade za cíl zajistit, aby si všichni 

žáci osvojili základní dovednosti přiměřené úrovně v matematice, čtení a přírodních vědách 

v takovém rozsahu a kvalitě, aby v roce 2020 byl podíl 15letých žáků s problémy v těchto 

oblastech menší než 15 % (ET 2020 2010).  

Výuka nejen přírodovědných předmětů by neměla být jen jednosměrným proudem 

předávání informací z učitele na žáky, ale zároveň by se žáci měli naučit, jak si mají 

informace sami vyhledat, zpracovat, využít při řešení problémů a tvorbě závěrů. Výuka 

přírodovědných předmětů by měla simulovat postupy vědecké práce. Lind (1998) uvádí, že 

nejlepší cestou, jak vyučovat přírodovědu nebo biologii, je dělat vědu. Jedním z nástrojů, jak 

lze výuku přírodovědných předmětů uchopit a zaměřit ji na dovednostní výuku, je badatelsky 

orientovaná výuka (BOV). Do systému badatelských dovedností řadí Carnesi 

a DiGiorgio (2009) dotazování, plánování, hromadění informací, organizování informací, 

sestavování informací do finální podoby a komunikaci dosažených výsledků. Těchto šest 

kroků tvoří uzavřený cyklus, který dotazováním začíná i končí, čímž opět začíná nový cyklus. 

Všechny tyto kroky cyklu jsou dovednosti, ať už obecné, přírodovědné či biologické, které 

umožňují žákům používat získané informace v situacích spjatých se školním prostředím, ale 
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i mimo školu. Je však nutné podotknout, že žádná výuka nemůže být kvalitně postavena bez 

pevných základů, kterými jsou znalosti. Tyto základy je nutné propojit díky dovednostem 

s okolním světem.  

Ve vědecké literatuře však panuje nejasná představa o definování dovedností, jejich 

třídění a zařazení do předmětu biologie a následné určení jejich úrovně pro různé věkové 

kategorie. Setkáváme se se studiemi, kdy si autor volí jednu dovednost, a tu následně testuje 

na svých žácích, avšak komplexní popis stavu úrovně biologických dovedností u žáků chybí. 

Částečnou informaci podávají mezinárodní srovnávací studie, jako jsou TIMSS, PISA nebo 

ROSE, které sledují vědomosti, dovednosti a zájem žáků o přírodovědné předměty. Proto 

k doplnění této problematiky byly zvoleny následující cíle a hypotézy: 

� 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? 
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� 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. 

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. Naplnit tyto ideje představuje složitou mezioborovou problematiku, která je spojena 

s velkým množstvím otázek. 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. 
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2 Teoretické zarámování výzkumu 

2.1 Vymezení pojmu dovednost 

 
Přírodovědná gramotnost, klíčové kompetence, očekávané výstupy nebo badatelsky 

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

Zajímavé je, že kořeny dovednostní výuky sahají až do prací J. A. Komenského, a přesto 

samotný pojem dovednost není doposud v odborné literatuře zcela jednoznačně a jasně 

vymezen. Velké množství definic, které se v průběhu času vyvíjely, se autor od autora liší 

a v pedagogicko-psychologické literatuře paradoxně stále panuje nejednoznačnost při jeho 

definování (Kubiatko et al. 2010). Nejednotné vnímání pojmu dovednost a používání i dalších 

pojmů, jako je kompetence, schopnost či znalost, představuje teoretický problém 

a komunikační bariéru nejen pro pedagogy (Řezníčková 2007). 

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. 

Patří k nim např. Janáček (1958), který byl jedním z prvních, kdo vymezil pojem dovednost 

jako zcela nebo částečně zautomatizovanou složku naší vědomé činnosti. Tato definice se 

převážně vztahuje jen na pohybové dovednosti a má blízko k pojmu návyk. Singule (1961) 

považuje dovednosti za ne zcela dovršené návyky. Vidí je jako přechodný článek mezi 

vědomostmi a návyky. Maňák (1993) považuje dovednosti za soubor návyků, které 

představují výcvikem zautomatizované úkony. Vaculová (2005) vnímá dovednosti jako zcela 

nebo částečně zautomatizované složky naší vědomé činnosti. Navíc uvádí, že návyky jsou 

součástí dovedností a tvoří jejich dílčí prvky (Vaculová 2006). 

Druhá skupina autorů popisuje dovednost jako pohotovost, předpoklad, dispozici 

nebo způsobilost k činnosti. Podle pedagogického slovníku (Průcha et al. 2003) představují 

dovednosti způsobilost člověka k provádění určité činnosti, která je do jisté míry podmíněna 

vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením a výcvikem. Podle Chlupa 

a Kopeckého (1965) jsou dovednosti aktivní vědomostí nebo pohotovostí k praktické činnosti, 

jež je na základě vědomostí uvědoměle vykonávána. Altman a Horník (1985) chápou 

dovednosti jako učením získané dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání 

činnosti vhodnou metodou. Čáp (1960) nahlíží na dovednosti jako na soustavy dočasných 

spojů, vytvořených učením a plnících funkci předpokladů správného konání určitých činností. 
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Podle Kropáče (2002) jsou dovednosti učením získané způsobilosti k správnému vykonávání 

určité činnosti nebo pro označení nácvikem upevněného způsobu provádění činnosti. Polský 

teoretik Furmanek (2001 in Kropáč 2002) upozorňuje, že termín dovednost může znamenat 

jednak připravenost využívat teoretické vědomosti pro praktické cíle nebo vykonávání 

činností, které mohou uskutečnit obsahy teoretického myšlení, jednak samotný výsledek 

cvičení. 

Poslední skupina autorů zdůrazňuje, že dovednost je pozorovatelná uvědomělá 

činnost, která má svou strukturu a úzce souvisí se znalostmi. Skalková (1999) nesouhlasí 

s názorem, že se jedná o pouhé mechanické opakování stejných procesů, ale uvádí, že jde 

o činnost uvědomělou. Průcha et al. (2003) ukázali, že dovednosti a schopnosti, sloužící 

k vykonávání určité aktivity, mohou být částí znalosti. Nezvalová (1995) se zaměřuje více než 

na definici na strukturu dovedností, která zahrnuje cíl činnosti, volbu prostředků, postup 

činnosti a kontrolu výsledků. Vyskočilová (2000) poukazuje na to, že dovednost je 

prokazatelná pouze v praxi, tzn. změnou stávající skutečnosti. Podle ní je dovednost nalezení 

nové rovnováhy mezi původním stavem skutečnosti a stavem kýženým. Veverková (2002) 

akcentuje vědomosti a uvádí, že dovednosti mají strukturu, jež zahrnuje cíl činnosti 

i vědomosti, volbu prostředků, postup činnosti a kontrolu výsledků. Dovednost tedy zahrnuje 

vědomosti a operace s nimi. 

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, d) kognitivní strukturu. Přidává tedy poslední 

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

smyslové, intelektuální, volní a emocionální kvality osobnosti.  
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2.1.1 Klasifikace dovedností 

Pokud jde o záměrné osvojování dovedností, je nezbytné tyto dovednosti určitým způsobem 

podrobněji strukturovat a kategorizovat. Už J. A. Komenský měl potřebu dovednosti 

klasifikovat. Rozděluje je na rozumové, pohybové, pracovní a jazykové (Čapková 1987). 

Ve vzdělávacích programech, učebnicích či přípravách na hodiny mají všichni snahu popsat 

dovednostní cíle, a ty nějakým způsobem třídit. Podobný zájem, jenž byl věnován úsilí přesně 

definovat pojem dovednost, projevili autoři i v úsilí o jeho klasifikaci. Pro třídění byla volena 

různá kritéria, která se ale u některých autorů opakují či prolínají. Dále uvádíme nejčastější 

z nich s příklady. Dovednosti jsou děleny podle: 

• stupně složitosti 

Mojžíšek (1985) člení dovednosti na a) konkrétní jednoduché, b) konkrétní složité, c) obecné 

složité a d) kombinovaný systém dovedností. 

Hartoonian (1980) rozděluje dovednosti do tří skupin podle náročnosti: a) usnadňující 

dovednosti (pozorování, klasifikace, řazení, záznam vztahů), b) postupy (odvozování, 

předpovídání, měření, formulace definic, testování hypotéz) a c) operace – kombinace dvou 

předchozích (vyhledávání, práce ve skupině, komunikace, interpretace, společenské 

hodnocení. 

• typu projevu/operace 

Altman a Horník (1985) dovednosti rozlišují podle typu projevu, a to na a) senzomotorické 

a b) intelektuální. 

Maňák (1993) rozděluje dovednosti na a) intelektuální, b) motorické a c) psychomotorické. 

Průcha et al. (2003) rozlišují dovednosti a) intelektuální (čtení, řešení úloh) 

a b) senzomotorické (operace). 

Skalková (1999) dovednosti dělí na a) intelektové, b) senzomotorické, c) pracovní 

a d) komunikativní. 

• zaměření či druhu činnosti 

Podle zaměření uvádí Nezvalová (1995) dovednosti a) pracovní, b) sociální komunikace 

a chování, c) pohybové a zdravotní a d) poznávací. 

Kalhous a Obst (2002) dovednosti rozdělili do čtyř kategorií: a) pracovní dovednosti 

(aktivity nezbytné pro úspěšnou pracovní činnost), b) dovednost sociální komunikace (vztah 

k lidem, zvládnutí rodné a cizí řeči, kooperativní dovednosti, analýza sociálních dovedností 

a konfliktů), c) zdravotní a pohybové dovednosti (zdravotní péči o sebe i o druhé), 
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d) kognitivní dovednosti (ovládání observačních metod, logického uvažování, vědeckého 

výzkumu). 

Veverková (2002) dělí dovednosti do čtyř okruhů: a) dovednosti pracovní, zahrnující 

osvojení činností potřebných k úspěšnému vykonávání profese, b) dovednosti sociální 

komunikace a jednání, zahrnující kultivované projevy vztahu k ostatním lidem, osvojení 

mateřského a cizího jazyka, dovednosti spolupráce, organizační a řídící, dovednosti 

analyzovat sociální situace a podle nich konkretizovat normy chování, c) dovednosti 

pohybové a zdravotní, umožňující péči o zdraví a d) dovednosti poznávací, zahrnující 

osvojení metody pozorování, logického myšlení, vědeckého výzkumu i uměleckého odrazu 

skutečnosti. 

Trnová (2009) rozlišuje míru uplatňované tvořivosti, na základě které dělí dovednosti 

na reproduktivní a produktivní, a připomíná hledisko očekávaného uplatnění. 

Valentino (2000) vymezuje dovednosti v oblasti biologie do tří skupin. První jsou 

tzv. procesní dovednosti, vyžadující od žáků získávání informací o světě, který je obklopuje. 

Dále jsou to deduktivní dovednosti, předpokládající pochopení pozorováním světa. Třetí 

skupinu tvoří dovednosti kritického myšlení vyžadující aplikaci zjištěných informací na nové 

situace a jejich použití při řešení problémových úloh. 

Pro přírodovědné předměty se používá termín scientific process skills (SPS), kam 

např. Durmaz a Mutlu (2012), Sahin a Benzer (2012) řadí: používat laboratorní prostředky, 

sestavit experiment, sbírat a zaznamenávat data, pracovat s proměnnými, interpretovat 

výsledky a vytvořit závěr.  

Dalším přístupem k třídění dovedností podle činnosti je badatelský přístup, podrobněji 

viz kap. 2.4. 

• míry specifikace pro daný předmět 

Trna (1998) nabízí rozdělení dovedností na a) speciální (dovednosti specifické pro určitý 

předmět) a b) obecné (dovednosti použitelné ve více než jednom předmětu). 

• typu projevu  

Švec (1998) chápe dovednosti jako kognitivní strukturu s vnějším a vnitřním projevem. 

Vnější neboli výkonové složky dovednosti jsou přístupné přímému pozorování a analýze 

a jsou ovlivněny řadou dalších, zejména vnitřních složek, které nejsou obvykle přístupné 

přímému pozorování. K vnitřním složkám dovednosti patří motivy subjektu k činnosti, jeho 

schopnosti, zkušenosti a styl pozorování, myšlení a učení.  
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Rutherford (2005) či Sherwood (2007) rozdělují dovednost do dvou částí a) externí 

část – specifická aktivita subjektu, která je přístupná přímým pozorováním, např. pozorování 

a vyhodnocení pracovní aktivity, analýza výsledků a b) interní část – skrytá přímému 

pozorování. Tato část obsahuje aktivity motivované subjektem, schopnosti, proces poznávání, 

myšlení, uvažování, učení aj.  

Švec (1998) se na základě analýzy literatury snažil postihnout všechny dosavadní 

přístupy k třídění dovedností a vytvořil vlastní dělení podle a) charakteru činnosti 

(myšlenkové, psychomotorické, sociální a sociálně-komunikativní), b) stupně konkrétnosti 

(konkrétní, obecné), c) míry složitosti (jednoduché, komplexní) a d) počtu předmětů, jichž se 

týkají (jednopředmětové, mezipředmětové). 

Nakonec Švec (1998) upozorňuje na to, že se mnoho druhů dovedností prolíná 

a doplňuje, a proto popisuje tzv. dimenze dovedností, které postihují jejich klíčové aspekty. 

Jedná se o tyto tři dimenze:  

a) druh činnosti, v níž se dovednost projevuje a uplatňuje (dovednosti myšlenkové 

a psychomotorické dovednosti, spojené zejména s experimentální činností), 

b) míra obecnosti (konkrétní i obecné dovednosti, např. komplexnější dovednost učit se, 

pracovat s různými druhy informací, řešit problémy, dovednost pozorovat 

a experimentovat), 

c) předmětovost (počet předmětů, oborů, ve kterých se dovednost uplatňuje). 

Podle našeho názoru Švec (1998) ve své klasifikaci dovedností komplexně postihl 

všechna kritéria, která je při jejich dělení nutné mít na paměti. Právě jeho přístup je 

v současné době nejvíce uznávaným. 

V této práci se zaměřujeme na oborové dovednosti (biologické/přírodopisné 

dovednosti), které Řezníčková et al. (2013) specifikuje jako komplexnější způsobilost člověka 

(sycená schopnostmi, zkušenostmi, stylem učení, motivy, prožitky ale i vědomostmi) 

k provádění určité činnosti, při které, na rozdíl od obecných dovedností, důležitou roli zastává 

dosažené oborové poznání (vědomosti) a specifický oborový způsob uvažování, poznávání 

a řešení problémů. Podle Řezníčkové (2003) lze vymezit širší a užší pojetí dovedností. 

V prvním případě jde o dovednosti spojené s využíváním metodologie mateřské vědní 

disciplíny včetně specifického používání a řešení problémů. Biologické dovednosti v širším 

vymezení zahrnují navíc obecné dovednosti intelektové, psychomotorické a sociální s tím, že 

jejich osvojení je podmíněno určitou úrovní oborového poznání. Opong (1981) zdůrazňuje, že 

pro vědeckou práci jsou důležité vědecké dovednosti, kam řadí: pozorování, identifikování 
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problémů, komunikování, formulování hypotéz, navrhování experimentu, kladení otázek, 

kontrola proměnných, měření, zaznamenávání dat, analyzování dat, předpovídání, třídění ad. 

Podle Kuhn (2010) do vědeckého myšlení spadají čtyři fáze: bádání, analýza, odvozování 

a argumentování. 

Jinou škálu dovedností uvádí studie Eurydice (2006), jejímž cílem bylo podat 

srovnávací přehled předpisů a oficiálních doporučení k výuce přírodovědných předmětů. Tato 

doporučení se vztahují pro žáky nižšího středoškolského vzdělání (ISCED 2). Jak 

dokumentuje Rámeček 1, kritériem specifikace a třídění výstupů dva až pět byla převládající 

činnost intelektové povahy související s vědeckým myšlením jedince, s výběrem relevantních 

dat a s jeho komunikačními dovednostmi.  

Rámeček 1 – Výstupy přírodovědného vzdělávání pro ISCED 2 (Zdroj: Eurydice 2006) 
1. znalosti a vědomosti (znalosti vědeckých konceptů a teorií, znalosti experimentálních 
technik, matematické znalosti a schopnost aplikovat je), 
2. praktické dovednosti (dovednost diskutovat nad protokolem, dovednost vybrat správný 
aparát na experiment, dovednost pracovat podle laboratorního protokolu, schopnost provádět 
vědecké pozorování), 
3. práce s daty (schopnost najít a získat informace z dokumentu, schopnost interpretovat 
a hodnotit informace, schopnost získat a prezentovat informace z různých zdrojů), 
4. vědecké myšlení (schopnost řešit problémy formulací teoretických znalostí, schopnost 
zařadit problém do vědecké terminologie a schopnost formulovat vědecké hypotézy), 
5. dovednost prezentovat a popsat postupy a výsledky (schopnost zapojit se do vědecké 
diskuze, schopnost plánovat, vykonat a podat výsledky z projektu, schopnost použít ICT). 

2.1.2 Osvojování dovedností 

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 

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. 

Proces osvojování dovedností probíhá u jednotlivých předmětů různým způsobem. 

Přesně stanovit rozhraní etap, jak osvojování dovedností probíhá, je problematické. Dochází 

k jejich prolínání a splývání, vyloučené není ani podrobnější dělení na další specifické etapy 

(Trnová 2009). Skalková (1999) ale odmítá, že proces osvojování je bezmyšlenkovitý dril. 

Gillernová, Hermochová a Šubrt (1990) definují správně osvojenou dovednost jako 

činnost: 1. s kvalitním průběhem a výsledky, 2. se zkrácenou dobou provádění, 3. se sníženou 

únavou a 4. s adekvátně zvolenou metodou při jejím vykonávání. 
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Kalhous a Obst (2002) popisují strukturu správně osvojované činnosti jako: 1. zvolení 

cílů činnosti, 2. volbu prostředků, 3. správný postup činnosti a 4. kontrolu výsledků.  

Čáp (1960) i Štefanovič (1963) popisují tyto etapy cvičení dovedností jako 

1. seznámení s dovedností, 2. učení se používat dovednost a 3. automatizace činnosti. Podle 

Čápa (1960) je správně osvojená dovednost vlastně zautomatizovaná činnost.  

Za obecně uznávaný je považován Švecův (1998) model obecného vymezení etap 

osvojování dovedností. Zde je popsáno pět klíčových momentů: 1. etapa motivační (subjekt si 

uvědomí potřebu a význam dovednosti), 2. etapa orientace subjektu v osvojované dovednosti 

(první informace o nové dovednosti), 3. etapa krystalizace nové dovednosti (subjekt si 

uvědomuje strukturu nové dovednosti), 4. etapa dotváření dovednosti a začlenění do širšího 

kontextu a 5. etapa integrační (integrace dovednosti se zkušenostmi, vědomostmi a návyky) 

(Švec 1998). Učitel během výuky řídí proces osvojování dovedností a může ho zásadně 

ovlivnit. Švec (1998) popisuje úkoly učitele při tomto procesu, jako např. vymezení cíle 

(např. úrovně dovednosti), zjištění vstupní úrovně dovednosti u žáka, zpracování a realizace 

programu vhodného na osvojení dovednosti a následně zjištění výstupní úrovně dané 

dovednosti. 

Mezi faktory, které ovlivňují proces osvojování dovedností, patří: adekvátnost úlohy, 

správná instruktáž, adekvátní vědomosti, vzor, podle něhož lze dovednost napodobovat, 

dostatečný prostor na opakování a procvičení, pochopení významu úlohy či dovednosti 

(Švec 1998). 

Význam „science skills“ zdůrazňují i autoři letního krátkodobého programu pro žáky, 

který je zaměřen na rozvoj vědeckých dovedností a vědomostí. Výsledky ukázaly, že žáci se 

po absolvování kurzu cítili sebevědoměji a byli úspěšnější během přírodovědných hodin 

(Knox, Moynihan a Markowitz 2003).  

Sahin a Benzer (2012) testovali systém otázek, které by žákům měli pomoci studovat 

a učit se, otázky které zlepší vědecké dovednosti. Jednalo se např. o otázky: Jaké materiály 

jsou dostupné pro tvůj experiment?, Jak můžeš změnit prostředky, aby se změnil průběh 

experimentu?, Jak můžeš změnit nebo popsat výsledky změn? atd. 

Hartoonian (1980) zdůrazňuje nutnost koordinace dovednostní výuky s běžnými cíli 

hodiny. Jako nástroj doporučuje tzv. odůvodňování. Dovednosti rozděluje do tří úrovní, 

přičemž po žácích musí nejdříve ovládat první skupinu, aby mohli zvládnout obtížnější 

dovednosti. 

Je vidět, že hlavní roli při osvojování dovedností má učitel. On motivuje, řídí, 

demonstruje, koordinuje, volí prostředky, délku procvičování a kontroluje výsledek.  
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2.1.3 Badatelsky orientovaná výuka jako nástroj pro osvojování přírodovědných 

dovedností 

Klesající a nerovnoměrné výsledky českého základního a středního školství jsou zřejmé 

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

nižší úroveň určitých dovedností. Podle Palečkové et al. (2007) vykazovali čeští žáci ve 

výzkumu PISA v roce 2006 lepší výsledky v kategorii získání vědeckých znalostí než 

v identifikaci vědeckých problémů a používání důkazů. Ve výzkumu PISA 2009, kde byla 

hlavní oblastí čtenářská gramotnost, dělalo žákům největší problémy 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 apod. (Mandíková et al. 2012). Během posledního 

testování PISA 2012, kde hlavní oblastí testování byla matematická gramotnost, se ukázalo 

zlepšení žáků a návrat do úrovně výsledků z roku 2000 (Palečková et al. 2013).  

Podle Čížkové (2006) je zhoršení studijních výsledků žáků v přírodovědných 

předmětech důsledkem předimenzovanosti osnov, rychlým růstem poznatků a posunem učiva 

k teoretickým poznatkům. Na malé využití přírodovědného učiva v reálném životě upozorňuje 

Koršnáková (2005), což podle ní souvisí s poklesem zájmu žáků o přírodovědné předměty. 

Za nejúčinnější metody vyučování jsou považovány takové, kdy je žák sám aktivní 

a podílí se na objevování přírodních zákonitostí. Velmi pozitivní vliv na rozvoj 

přírodovědných dovedností má heuristická experimentální metoda (Trna a Trnová 1997) 

a problémový či badatelský typ výuky. Papáček (2010) vidí výhody badatelsky orientované 

výuky v tom, že žáky motivuje, zvyšuje v nich zájem o předmět, rozvíjí kritické myšlení, 

kreativitu a schopnost řešit problémy. Podle Čížkové et al. (2014) je významným cílem 

badatelsky orientované výuky posílit učení založené na větším zapojení žáků do výuky, 

ukázat jim více možností poznávání a způsobů, jak toho dosáhnout. Oblastí, která zcela 

přirozeně očekává přínos badatelsky orientovaného přístupu k učení, jsou přírodní vědy, kde 

bádání je jejich podstatou (Radvanová 2011).  

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) se více objevuje v USA a západní Evropě 

v 90. letech minulého století. V angličtině se tento směr obvykle označuje výrazy inquiry-

based learning nebo inquiry-based education (IBSE). V České republice se inquiry teaching 

objevuje na konci minulého tisíciletí. Vymezení pojmu inquiry není zcela jednoduché. 

Zpravidla je tak označován pedocentricky orientovaný přístup k výuce přírodních věd, ve 

kterém žáci postupují podobně jako skuteční vědci (Činčera 2014). Hlavním znakem 

badatelsky orientované výuky je, že učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale 

vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek (komunikačního 
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aparátu = systémem „talking education“). Jedná se tedy o cílevědomý proces formulování 

problémů, kritického experimentování, posuzování alternativ, plánování, zkoumání 

a ověřování, vyvozování závěrů, vyhledávání informací, vytváření modelů studovaných dějů, 

rozpravy s ostatními a formování koherentních argumentů (Linn, Davis a Bell 2004). Podle 

Papáčka (2010) BOV umožňuje relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat 

problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledat informace, řešit problém prodiskutovaným 

způsobem, a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační 

schopnosti. Podle Sternberga (2002) se jedná o postup od identifikace problémů přes jeho 

definování, formulování strategie řešení problémů, organizování informací, rozvržení zdrojů 

a nakonec monitorování a zhodnocení řešeného problému.  

Badatelská výuka obecně klade důraz na osvojení si způsobů vědeckého myšlení 

a metod práce (Wilke a Straits 2005, Hodson 2007, Nuangchalerm a Thammasena 2009 či 

Tessier 2010). Jejím cílem je využívání smyslového aparátu žáků, pozorování, klasifikování, 

komunikování se spolužáky atd. Dle Krajcika et al. (1998), Leonarda, Speziale 

a Penicka (2001) či Shamiho (2001) podporuje bádání u žáků též schopnost formulovat 

otázky a problémy, interpretovat text, schémata, obrazce, modely, tabulky, grafy, mapy, 

poznat závislé a nezávislé proměnné, sbírat proměnné, shromažďovat data a zpracovávat je do 

zevšeobecňujících závěrů, prezentovat výsledky a formulovat nové hypotézy. Jaus (1977), 

Selim a Shrigley (1983) a Shrigley (1990) popisují pozitivní vliv na vnímání přírodovědných 

předmětů v porovnání s klasickým přístupem k výuce. Toto pojetí je shodné s doporučením 

Rady EU (MŠMT 2010) přímo definujícím kompetence, k jejichž dosažení je badatelsky 

orientované vyučování užíváno. Studií dokládající pozitivní vliv badatelsky orientovaného 

vyučování na postoje, vědomosti, dovednosti i úspěšnost žáků je např. práce o významu 

procvičování a aplikace procesních dovedností do výuky biologie (Padilla, Okey a Garrand 

1984). Vlivem badatelské výuky na dovednosti v biologii se zabývali např. Gibson 

a Chase (2002), Knox et al. (2003) nebo Wolf a Fraser (2008). 

V České republice se IBSE věnuje především Papáček (2010a, b), který mimo jiné 

rozebírá i bariéry BOV, dále např. Činčera (2014), Dostál (2013). Někteří autoři přínos 

badatelské výuky zpochybňují (Janík a Stuchlíková 2010). Řada autorů se podílí na tvorbě 

návrhů BOV hodin v rámci projektů tuzemských i mezinárodních např. 3V a Badatelé.cz od 

Sdružení Tereza, projekty řešené na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (S-TEAM) 

nebo projekty např. ESTABLISH a TEMI řešené i na PřF UK. Činnostní a badatelský 

charakter výuky je preferován i v RPV pro ZŠ v cílovém zaměření vzdělávacích oblastí 

Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. 
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Badatelské dovednosti jsou ověřovány také v  mezinárodních projektech PISA 

a TIMSS s tím rozdílem, že nejsou v těchto projektech takto pojmenovány. Ve výzkumu 

PISA 2006, 2009 i 2012 přírodovědnou gramotnost tvoří čtyři hlavní složky: vědomosti, 

kompetence, kontext a postoje žáků. Vědomosti se dále člení do dvou kategorií, a to na 

vědomosti z přírodních věd a o přírodních vědách. Respektuje se tím skutečnost, že 

vědomosti o přírodních vědách jsou potřebným základem pro osvojení badatelských 

dovedností. Požadované vědomosti jsou zaměřeny na vědecký výzkum (vědecké postupy, 

měření, práce s daty) a na vědecká vysvětlení (ověření hypotéz, závěry, důkazy, vysvětlení). 

Kompetence vyžadují, aby žáci při setkání s problémy, které mají vztah k přírodním vědám, 

prokázali jak vědomosti či relevantní kognitivní dovednosti, tak postoje, hodnoty a motivaci. 

Jde o komplexní způsobilost, v rámci které se vymezují určité požadavky, které dle našeho 

slovníku lze nazvat jako badatelské dovednosti (Rámeček 2). 

Rámeček 2 – Badatelské dovednosti, resp. kompetence přírodovědné gramotnosti PISA 
(Zdroj: Mandíková et al. 2012) 

1. Rozpoznání přírodovědných otázek 
1.1 rozpoznání otázek, které je možno zodpovědět pomocí přírodních věd 
1.2 určení klíčových slov umožňujících vyhledání potřebných přírodovědných informací 
1.3 rozpoznání podstatných rysů vědeckého výzkumu 
2. Vysvětlování jevů pomocí přírodních věd 
2.1 uplatnění vhodných vědomostí z přírodních věd v dané situaci 
2.2 popisování či interpretování přírodovědných jevů a předpovídání změn 
2.3 rozpoznání vhodných popisů, vysvětlení a předpovědí 
3. Používání vědeckých důkazů 
3.1 interpretování vědeckých důkazů, vyvozování a sdělování závěrů 
3.2 určení předpokladů, důkazů či úvah, o něž se opírá určitý závěr 
3.3 uvažování o možných důsledcích vědeckého a technického rozvoje pro společnost 
 
Ze studie Eurydice (2006) vyplývá, že důraz na badatelský přístup ve výuce přírodovědných 

předmětů je zřejmý z kurikulárních dokumentů většiny států Evropy. V této studii jsou 

zároveň formulována doporučení vědeckých aktivit, které by měli žáci nižšího 

středoškolského vzdělání (ISCED 2) ovládat. Jedná se o sedm oblastí (Rámeček 3), z nichž 

každá je ve studii podrobněji rozpracována. 
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Rámeček 3 – Vědecké aktivity žáků nižšího středoškolského vzdělání (zdroj: Eurydice 
2006) 

1. formulace problému (ve vědecké terminologii), 
2. zapojení do diskuze (věda ve společnosti a každodenním životě, zkoumání informací, 
experimenty…), 
3. experimentální práce (demonstrace učitele, provádění experimentů podle protokolu, 
pozorování, ověřování vědeckých zákonů experimenty, formulace a testování hypotéz, 
prezentace a popis postupů a výsledků), 
4. využívání vědecké dokumentace (výzkumné práce na dané téma, pochopení informací 
v těchto dokumentech, shrnutí informací k danému tématu, prezentace a popis informací), 
5. využívání ICT (ukládání, zápis a prezentace výsledků a dat, simulace, hledaní dat na 
internetu, komunikace s dalšími lidmi), 
6. mimoškolní aktivity  (návštěvy muzeí, laboratoří, vědeckých průmyslů), 
7. projekty  (vědecky zaměřené projekty). 

Dalšími autory, kteří se zaměřují na dovednostní výuku, jsou např. Clanchy a Ballard (1995), 

Dorfmar a Taylor (1998), Lake a Kemp (1996), Petterson a Bell (2001). Zpráva Science 

Education Now (2007) shrnuje změny potřebné k žádoucí proměně přírodovědného vzdělání 

v zemích EU. Doporučuje zavádět badatelsky orientované způsoby práce se žáky a vzdělávat 

učitele tak, aby dokázali tyto metody práce ve výuce efektivně používat.  

Význam dovedností ve výuce je nezanedbatelný, ať už si učitel zvolí jakoukoliv 

činnostně orientovanou metodu pro jejich rozvoj, měl by z nich vybrat ty dovednosti, jež jsou 

klíčové pro daný předmět. Stejně tak je důležité, aby si žáci dovednosti správně osvojovali. 

Kvalitní osvojení dovedností se však neobejde bez dodržování určitých pravidel, postupů 

a regulace učitelem i samotným žákem. Nesmíme zapomenout, že na tento proces působí 

velké množství faktorů. Jako hlavní můžeme uvést motivaci žáka a samotný vyučovací 

předmět – forma a metoda, podmínky, osobnost učitele atd. 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. Rosecká (2007) popisuje čtyři fáze správného průběhu činnostního 

učení: 1) práce učitele – zajištění situace, motivace a podporování aktivity žáků, kteří jevy 

a situace pozorují, 2) domněnky a úvahy žáků, jejich ověřování, dokazování, vyvracení, 

diskutování a vyvozování závěrů, 3) obměny jevů a situací, aby všichni žáci látku dobře 

pochopili a 4) rekapitulace, uvědomění si cesty k řešení. V následujících kapitolách se 

budeme zabývat postavením dovedností v kurikulárních dokumentech a hledat přístupy, jak 

dovednosti strukturovat. Na základě těchto analýz bude vytvořena strukturace přírodopisných 

/biologických dovedností (viz kap. 3.2). 



24 
 

2.2 Dovednosti v kurikulárních dokumentech 

2.2.1 Dovednosti v zahraničních kurikulárních dokumentech 

Způsob výuky přírodovědných předmětů ve školách závisí na celé řadě faktorů, jež souvisejí 

především s přípravou učitelů, osobností učitele, obsahem učebních osnov i kvalitních 

a ověřených textů či zkoušek. Tyto faktory přímo či nepřímo ovlivňují obsah a pojetí výuky 

přírodovědných předmětů a rovněž přírodovědné činnosti ve třídě. Pokud se zaměříme na 

přírodovědné dovednosti v kurikulárních standardech ve světě, musíme počítat s tím, že 

narazíme na několik překážek. 

První z nich je vymezení samostatného předmětu biologie nebo jeho integrace 

s ostatními přírodovědnými předměty. Výuka přírodních věd na primární úrovni vzdělávání 

začíná jako jediný, integrovaný předmět prakticky ve všech zemích. Debata o tom, zda by 

výuka přírodních věd během pozdějších školních ročníků měla být uspořádána do 

samostatných předmětů, nebo do jediného, integrovaného programu stále probíhá. Pomocí 

termínů integrovaná, mezioborová, multidisciplinární a tematická výuka se zpravidla popisují 

různá uspořádání vzdělávacích programů a stupně integrace (Eurydice 2011). Doposud bylo 

předloženo jen malé množství empirických důkazů o vlivu integrované, nebo na samostatné 

předměty rozdělené výuky přírodních věd na studijní výsledky žáků (Czerniak 2007; 

Lederman a Niess 1997).  

V evropských zemích nalezneme jak integrovanou, tak do samostatných předmětů 

rozdělenou výuku přírodovědných předmětů. Vývoj přístupu integrace přírodovědných 

předmětů lze pozorovat i na obrázcích Obr. 2 a Obr. 3, které ukazují přístup k výuce 

přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 2 v letech 2004/05 a 2010/11. Porovnáním 

obrázků je vidět, že některé země přecházejí na model výuky integrovaného předmětu (Island, 

Turecko, Lucembursko) a některé zařazují k samostatnému přírodovědnému předmětu ještě 

další integrující předmět (Francie, Německo, Bulharsko) (Eurydice 2011). Zajímavé je, jak 

integrující předmět dané země nazývají. Někdy je důraz kladen na svět obecně, někdy je 

zaměřen na životní prostředí a přírodu a někdy poukazuje na propojení s technikou. Jedná se 

např. o tyto názvy: „Vlast“, „Okolní svět“, „Člověk a jeho svět“, „Zkoumání přírodního 

světa“, „Objevování světa“, „Znalost a chápání světa“ nebo „Svět kolem nás“, „Příroda 

a člověk (nebo lidé)“, „Environmentální studia“, „Environmentální vzdělávání“, „Lidé 

a životní prostředí“, „Znalost přírodního, společenského a kulturního prostředí“, „Příroda“, 

„Studovat životní prostředí“, „Nauka o životním prostředí“, „Vědy o přírodě“, „Příroda 

a společnost“, „Dějiny přírody a environmentální výchova“, „Příroda a technika“, 
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„Experimentální vědy a technologie“, „Přírodní vědy a techniky“, „Věda a technologie“ 

(Eurydice 2011).  

Následující analýza kurikulárních dokumentů je zaměřená na vyšší sekundární 

vzdělání (ISCED 3). Přehled přístupů k výuce přírodovědných předmětů na této věkové 

úrovni přináší Obr. 4. V některých zemích předepisují v kurikulárních dokumentech 

koncipovaných ústředními orgány školské správy předmět biologie jako samostatný, a to 

např. ve Finsku, Pobaltských republikách, Polsku, Slovensku, Rakousku, Dánsku, 

Portugalsku, Rumunsku a Řecku. Přírodovědné předměty jako integrované pak vyučují 

v Lucembursku, Norsku, Belgii, Itálii, Sicílii, Sardinii, Turecku a na Islandu. Vedle toho 

Španělsko, Francie, Německo, Irsko, Bulharsko a Slovinsko oba přístupy kombinují, 

tzn. vyučují předmět jak samostatně, tak integrovaně s dalšími přírodovědnými předměty 

(Eurydice 2011). Z tohoto odlišného přístupu k jednotlivým předmětům v kurikulárních 

dokumentech je poněkud obtížné provést jejich obsahovou analýzu, protože v některých jsou 

specifikované dovednosti pro předmět biologie a někde pouze obecně společně pro všechny 

přírodovědné předměty. 

 
Obr. 2 – Výuka přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 2 v roce 2004/05 (Zdroj: 

Eurydice 2006) 
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Obr. 3 – Výuka přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 2 v roce 2010/11 (Zdroj: 

Eurydice 2011) 

 

 
 
 
 
Obr. 4 – Výuka přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 3 v roce 2010/11 (Zdroj: 

Eurydice 2011) 
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Další velký problém, který znemožňuje porovnávat výsledky a strukturaci dovedností 

v biologii, je terminologie. Téměř každý z nás přeloží pojem dovednost jako skill. Avšak 

anglický termín skill bývá překládán jako dovednost, častěji však jako zručnost spojená 

s manuální činností (Kubiatko et al. 2010). To způsobuje, že při hledání výzkumných prací 

pod klíčovým slovem skills často nalézáme práce zaměřené na praktické dovednosti a činnosti 

žáků. Prací zaměřených na pojem skills ve stejném slova smyslu, jako chápeme dovednosti 

v české pedagogice, je velmi málo, anebo nejsou publikovány. 

V roce 2006 informační síť o vzdělávání v Evropě – Eurydice – provedla výzkum 

s názvem Výuka přírodovědných předmětů ve školách v Evropě. Hlavním cílem této studie 

bylo podat srovnávací přehled předpisů a oficiálních doporučení k výuce přírodovědných 

předmětů. Podle této studie v současné době význam behaviorálních dovedností (umět 

zacházet s laboratorním vybavením) a kognitivní dovednosti nižší úrovně (schopnost naučit se 

a zopakovat zákony a definice, aplikace algoritmů – schopnost používat vzorce) klesá. 

Významným faktorem je zejména vývoj v oblasti informační a výpočetní techniky 

a automatizovaných systémů. Přírodovědné vzdělání se podle nich vyvíjí směrem ke 

kognitivnímu učení vyšší úrovně, pro něž se dřívější metody (předávání a opakování 

vědomostí) jeví jako nevhodné. Pozornost ve výuce biologie je tedy více zaměřena na 

osvojování pojmů, rozvíjení vědeckých postupů a argumentační dovednosti. Důraz je kladen 

na znalost historie předmětu biologie, ale i na využívání ICT ve výuce biologie nejen 

učitelem, ale i žáky.  

Eurydice (2006) formulovala vědecké aktivity, které by měli žáci nižšího 

středoškolského (ISCED 2) vzdělání ovládat. Jedná se o sedm následujících oblastí, z nichž 

každá je podrobněji rozpracována: 

1. formulace problému (ve vědecké terminologii), 

2. zapojení do diskuze (věda ve společnosti a každodenním životě, zkoumání informací, 

experimenty…), 

3. experimentální práce (demonstrace učitele, provádění experimentů podle protokolu, 

pozorování, ověřování vědeckých zákonů experimenty, formulace a testování hypotéz, 

prezentace a popis postupů a výsledků), 

4. využívání vědecké dokumentace (výzkumné práce na dané téma, pochopení informací 

v těchto dokumentech, shrnutí informací k danému tématu, prezentace a popis informací), 

5. využívání ICT (ukládání, zápis a prezentace výsledků a dat, simulace, hledání dat na 

internetu, komunikace s dalšími lidmi), 

6. mimoškolní aktivity  (návštěvy muzeí, laboratoří, vědeckých průmyslů), 
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7. projekty  (vědecky zaměřené projekty). 

Dále Eurydice (2006) formulovala výstupy přírodovědného vzdělání pro ISCED 2.  

Jedná se o: 

1. znalosti a vědomosti (znalosti vědeckých konceptů a teorií, znalosti experimentálních 

technik, matematické znalosti a schopnost aplikovat je), 

2. praktické dovednosti (dovednost diskutovat nad protokolem, dovednost vybrat správný 

aparát na experiment, dovednost pracovat podle laboratorního protokolu, schopnost provádět 

vědecké pozorování), 

3. práce s daty (schopnost najít a získat informace z dokumentu, schopnost interpretovat 

a hodnotit informace, schopnost získat a prezentovat informace z různých zdrojů), 

4. vědecké myšlení (schopnost řešit problémy formulací teoretických znalostí, schopnost 

zařadit problém do vědecké terminologie a schopnost formulovat vědecké hypotézy), 

5. dovednost prezentovat a popsat postupy a výsledky (schopnost zapojit se do vědecké 

diskuze, schopnost plánovat, vykonat a podat výsledky z projektu, schopnost použít ICT). 

Závěry z průzkumů kurikulárních dokumentů evropských zemí, které provedla 

Eurydice, ukazují, že ve většině zemí tyto dokumenty obsahují dějiny přírodních věd 

a současné společenské problémy. V těchto dokumentech převažují činnosti vyžadující širší 

schopnosti, ucelenější znalosti a komunikační dovednosti (např. navrhnout postup pokusu, 

diskutovat o něm, ověřovat přírodní zákony pomocí pokusu a sdělit výsledky získané při 

hledání informací). Autoři dále doporučují používat ICT k vyhledávání a zpracování 

informací, méně pak k simulacím (Eurydice 2006). 

2.2.2 Dovednosti v českých a slovenských kurikulárních dokumentech 

V České republice byly vypracovány Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro všechny 

stupně vzdělávání, které pro středoškolské vzdělávání vstoupily v platnost ve školním 

roce 2008/9. Jedná se o povinné kurikulární dokumenty, které přinesly do České republiky 

nové termíny, jako jsou klíčové kompetence, očekávané výstupy a specifické cíle.  

Klí čové kompetence jsou definované jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti – 

vymezují se kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

občanské a pracovní (VÚP 2007). 

Očekávané výstupy jsou popisem toho, co má žák umět dělat nebo čemu má rozumět 

po absolvování činnosti v kurzu/předmětu.  
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Specifické cíle se týkají konkrétních dovedností, vědomostí, návyků a utváření postojů 

a potřeb spjatých s oborem a jsou součástí obecných cílů společných veškeré výchově. 

Předmět biologie vychází ze vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda a integruje část 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.  

Vymezením dovedností se také zabýval Katalog požadavků ke společné části maturitní 

zkoušky v roce 2004 pro biologii, chemii a fyziku, kde byly stanoveny čtyři kategorie 

dovedností: 1. osvojení poznatků a porozumění, 2. aplikace poznatků a řešení problémů, 

3. pozorování a experimentování a 4. komunikace. Ve verzi 2009/2010 došlo ke zjednodušení 

a byly ponechány pouze tři kategorie dovedností a znalostí v obecné rovině: 

1. znalost s porozuměním (např. žák dovede používat správnou terminologii, definovat 

základní biologické pojmy, popsat jev, orientovat se v systémech organismů atd.); 

2. aplikace znalostí a řešení problémů (např. žák dovede aplikovat teoretické 

biologické poznatky při řešení konkrétních situací nebo problémových úloh, posoudit 

důsledky určitého jevu, využívat biologické znalosti pro pochopení moderních 

technologií atd.); 

3. práce s informacemi (např. žák dovede vyhledat, vybrat a uspořádat a prezentovat 

informace z různých zdrojů, vybrat podstatné biologické informace z nabídky, 

vyhodnotit údaje v tabulkách, zapsat a vyhodnotit empirické údaje atd.). 

Je tedy vidět, že pojem dovednost je základním stavebním kamenem nových kurikulárních 

dokumentů, a proto je nutné se jím zabývat a důkladně jej propracovat. Podle Řezníčkové 

et al. (2013) má český rámcový vzdělávací program tři slabiny: 1. hlavní cíle všeobecného 

vzdělávání v hlavních kapitolách jsou konkretizované na úrovni vzdělávacích oblastí nikoli 

očekávaných výstupů jednotlivých oborů, 2. požadavky na výkony prezentované formou 

očekávaných výstupů nejsou specifikované tak, aby byl zřejmý jejich kontinuální rozvoj mezi 

jednotlivými stupni vzdělávání (1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ) a 3. celková specifikace požadavků na 

výkony žáků je prezentována velmi obecně. 

Státní vzdělávací program pro gymnázia na Slovensku (ŠPÚ 2008) je velmi podobný svou 

strukturou Rámcovým vzdělávacím programům v České republice. Samotný předmět biologie 

zapadá do několika vzdělávacích oblastí (Člověk a příroda, Člověk a společnost, Zdraví 

a pohyb). Stejným způsobem jako v ČR jsou zde popsány kompetence, které by žák měl 

v dané oblasti nabýt (kompetence k celoživotnímu učení, komunikační kompetence, 

kompetence uplatňovat matematické myšlení a poznávání v oblasti vědy, kompetence 

v oblasti komunikačních technologií, kompetence řešit problémy, kompetence občanské, 
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kompetence sociální, kompetence pracovní, kompetence směřující k iniciativnosti 

a podnikavosti, kompetence vnímat a chápat kulturu a vyjadřovat se jejími nástroji). Stejně 

tak jsou tyto oblasti propojeny průřezovými tématy, kde za zmínku stojí průřezové téma 

Tvorba projektu a prezentační zručnosti. Toto průřezové téma by mělo rozvíjet dovednost 

komunikovat, argumentovat, používat informace a pracovat s nimi, řešit problémy, poznat 

sám sebe a své schopnosti, spolupracovat ve skupině, prezentovat sebe i své výsledky. 

Hlavním cílem je, aby žáci zvládli prezentovat svou práci, vytvořili si harmonogram práce, 

získávali potřebné informace a zpracovávali je, hledali v nich problémy, tvořili hypotézy 

a ověřovali je. 

Z provedeného srovnání českého a slovenského rámcového vzdělávacího programu 

pro gymnázia se zřetelem na výuku biologie vyplývá, že se oba dokumenty svoji strukturou 

zásadně neliší. V jednotlivých kategoriích, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, oblast 

člověk a příroda a průřezová témata, najdeme odlišnosti, ale zásadní rozdíl je až v pojetí 

a rozpracování vzdělávacího oboru (předmětu) biologie. Termín očekávané výstupy se 

ve slovenském dokumentu nevyskytuje. 

Podíváme-li se blíže na klíčové kompetence, musíme konstatovat, že na Slovensku 

jsou více diverzifikované. Nabízí se otázka, co je pro práci s klíčovými kompetencemi 

výhodnější a lépe splnitelné v praxi, zda méně obecně pojatých kompetencí, nebo větší počet 

diverzifikovaných kompetencí. Je nutné si uvědomit, že přestože se jedná o odděleně 

stanovené kompetence, hranice mezi nimi lze stanovit obtížně, neboť se vzájemně doplňují, 

překrývají a úzce spolu souvisejí. Je to proto, že kompetence jako taková má komplexní 

charakter a je vnímána jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, návyků i postojů. 

Takto široce pojaté vymezení (chceme-li postihnout všechny aspekty) s sebou nese problém 

jak při jeho implementaci do vyučovacích předmětů (to ostatně v českém dokumentu chybí), 

tak při objektivním hodnocení výsledků výuky (Čížková a Lustigová 2007).  

Na českém dokumentu se projevily dvě skutečnosti. Jednak se začal tvořit v době, kdy 

pojem klíčová kompetence nebyl v české pedagogice usídlen, tudíž nebyl používán a učiteli 

nebyl dostatečně chápán, jednak nebyl v té době v celosvětovém měřítku kladen tak velký 

důraz na přírodovědné vzdělání. Zřejmě proto chybí ve výčtu kompetencí v českém 

dokumentu kompetence, která by explicitně zakládala potřebu vyučovat přírodovědné 

předměty (Held 2011). Slovenský dokument tento trend zachytil a obsahuje kompetenci 

k matematickému myšlení a poznání v oblasti vědy a techniky. Tuto kompetenci považujeme 

pro posun v přírodovědném vzdělávání za velmi důležitou. 
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Druhým významným rozdílem v koncepci obou dokumentů je kategorie vzdělávací 

standardy, kterou český dokument zatím postrádá a která se ve slovenském dokumentu 

promítá do pojetí a zpracování jednotlivých předmětů jako obsahová část a jako výkonová 

část (analogie našich termínů obsah a očekávané výstupy). Pojetí a konkretizace těchto 

kategorií se ve slovenském dokumentu významně liší svojí určitostí. Zatímco vzdělávacímu 

oboru biologie jsou v českém dokumentu věnovány celkově čtyři strany, ve slovenském je to 

s přílohou 22 stran. Zde je nutné podotknout, že počet stránek nemusí být vždy rozhodující, 

rozhoduje funkčnost a propojení kompetencí s vyučovacím obsahem, což je ve slovenském 

dokumentu skutečně lépe propracované. 

Vlastní propojení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, jeden 

z nejobtížnějších úkolů současné reformy, leží v ČR plně na tvůrcích ŠVP, tedy na učitelích. 

Jak tohoto propojení dosáhnout? Hlavní problém jejich propojení vnímáme shodně s Maradou 

(2006) v jejich odlišném strukturování. Zatímco kompetence jsou v českém RVP tříděny 

podle situací, ve kterých je používáme, resp. podle druhu dovedností, jež jsou jejich součástí, 

vědomostní obsah předmětů je v RVP vyjádřený prostřednictvím povinných očekávaných 

výstupů oboru a učiva, které je strukturováno do celků odpovídajících disciplínám vědního 

oboru a současným učebnicím. Protože se klíčové kompetence formují rozvíjením různých 

dovedností – jednoduše jsou formovány zdola nahoru – považujeme rozpracování dovedností 

přímo v daných tematických okruzích učiva ve slovenském dokumentu za velmi hodnotné 

a pro učitele přínosné (Pokorná a Čížková 2012)1. 

2.3 Strukturování p řírodovědných dovedností 

2.3.1 Přístupy ke strukturování dovedností v zahraničí 

V zahraničí se této problematice věnovali např. Wilke a Straits (2005), kteří popsali 

přírodovědné dovednosti z hlediska badatelské výuky ve čtyřech krocích. Prvním krokem je 

znát obsah. Druhá fáze se týká ovládání obecných dovedností (kladení otázek, kreslení, 

měření, hodnocení, tvoření, komunikace aj.). Ve třetí fázi se jedná o vědecké dovednosti, jako 

např. tvorba hypotéz, odhadování, navržení experimentu, sběr dat, formulace závěru. Poslední 

fáze popisuje experimentální dovednosti, jimiž je např. hledání chyb, hodnocení vhodnosti 

materiálu, diskuse omezení atd.  

                                                 
1 Radka Čudová za svobodna Pokorná 
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Potřebné přírodovědné dovednosti nazvané jako „problem solving“, mezi něž řadí: 

kladení otázek, produkování hypotéz, plánování šetření, identifikace a kontrola proměnných, 

sběr dat a analýza dat, zmiňují Gott a Duggan (1998), Hamann et al. (2008) a Klahr (2000). 

Nikopolou (2000) vytvořila přehled dovedností nutných pro ICT, avšak lze jej 

aplikovat pro všechny přírodovědné předměty. Kladení otázek, tvorbu hypotéz, rozhodování 

a hodnocení považuje za nejdůležitější dovednosti. Zohar a Tamir (1993) uvádějí skupinu 

vědeckých dovedností, do které zařadili rozlišení výsledků a závěrů, tvorbu závěru, 

zhodnocení, kontrolu, vyjádření předpokladů, generalizaci, testování hypotéz, kritické 

hodnocení, práci ve skupině, interpretaci a hodnocení. 

Kuhn (2010) se zabývala otázkou, co znamená vědecky myslet. Za základní čtyři 

podmínky považuje bádání, vyhodnocování, dedukci a argumentování.  

Lock (1989) testoval na skupině žáků tyto dovednosti: pozorování, manipulace, 

interpretace, plánování, psaní zpráv a sebehodnocení.  

Valentino (2000) rozdělila přírodovědné dovednosti do tří skupin: zpracování 

(pozorování, třídění, měření, komunikace, předpovídání, experimentování…), kritické 

myšlení (analýza, hodnocení, řešení problémů…) a argumentační dovednosti (kladení otázek, 

hledání dat, vysvětlování, respektování logiky…).  

Padilla (1990) rozdělil přírodovědné dovednosti do dvou skupin, na základní, kam řadí 

pozorování, komunikaci, třídění, měření. Do druhé skupiny integrovaných dovedností zařadil 

formulaci hypotéz, interpretaci dat, experimentování, kontrolování proměnných.  

Wenning (2005) navrhuje hierarchii dovedností, která je založena na odpovídající míře 

náročnosti badatelsky orientovaných intelektuálních procesů. 

Při strukturaci a třídění přírodovědných dovedností považujeme za vhodné rozdělit je buď 

podle jejich obtížnosti na základní a pokročilé, nebo rozlišit úroveň dovedností pro jednotlivé 

stupně škol. Je ale nutné podotknout, že žák je schopný si osvojit každou dovednost, avšak 

záleží na její náročnosti či kvalitě (Švec 1998). Dále lze dovednosti rozdělit do dvou 

základních skupin, a to na obecné dovednosti – použitelné ve všech předmětech – 

a dovednosti ryze přírodovědného případně biologického rázu, kde lze plně využít dovednosti 

badatelského typu. Preferujeme přístup, který by popisoval dovednosti ve sledu, v jakém je 

žák využívá při experimentování, tedy od rozpoznání tematiky, kladení otázek, hypotéz, 

hledání a třídění informací a zpracování informací, přes tvorbu závěrů až po prezentaci 

výsledků. 
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2.3.2 Přístupy ke strukturování dovedností v České republice 

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. Kolářová 

navrhla evaluační kritéria, cíle a dovednosti žáků v přírodovědných předmětech na základní 

škole. Za zásadní považuje sedm dovednostních cílů: identifikace a správné užívání pojmů; 

kvalitativní popis objektů; systémů a jevů a jejich klasifikace; vysvětlení jevů; předpovídání 

jevů a určování kauzálních souvislostí; pozorování, experimentování, měření a odhady; 

kvantitativní popis; aplikace přírodovědných poznatků.  

Druhý způsob, jak dovednosti strukturovat, vychází z modelu badatelského vyučování 

a je založen především na pozorovatelných metodických postupech (vnější okruh zpracování 

informací). Dovednosti byly rozděleny do pěti okruhů od kladení po zodpovídání otázek. Toto 

schéma tak ve zjednodušené podobě sleduje postup objektivizovaného poznání 

(Řezníčková 2003). Tuto 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. Prvním krokem vedoucím ke splnění stanoveného cíle práce bylo 

provedení obsahové analýzy zahraničních kurikulárních dokumentů s cílem odhalit další 

pohledy na přírodovědné dovednosti a jejich strukturování.  
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3 Metodika výzkumu 

3.1 Obsahová analýza 

3.1.1 Teoretická východiska pro obsahovou analýzu vzdělávacích standardů 

Jako každá výzkumná metoda i obsahová analýza by měla být provedena podle určitých 

pravidel, aby byla objektivní, systematická, reliabilní a validní. Předmětem obsahové analýzy 

jsou obsahy komunikace, kdy dochází k analýze a hodnocení písemných textů. Podle 

Dvořákové (2010) se jedná o tzv. relační obsahovou analýzu, protože nedochází k pouhému 

popisu výskytu určitého znaku, ale k hledání vztahů mezi nimi.  

Cílem této obsahové analýzy bylo porovnat vybrané zahraniční vzdělávací kurikulární 

dokumenty pro předmět biologie se zaměřením na pozici dovedností v těchto dokumentech. 

Výsledek obsahové analýzy by měl přispět k realizaci návrhu strukturace dovedností, které by 

měli žáci na jednotlivých stupních škol ovládat. 

Podle Gavory (2010) obsahová analýza prochází pěti fázemi: 

1. vymezení základního souboru a následně vymezení výběrového souboru, 

2. vymezení významové jednotky, 

3. stanovení analytických kategorií, 

4. kvantifikace analytických kategorií, 

5. interpretace. 

V první fázi obsahové analýzy vzdělávacích standardů  byly jako základní soubor textů 

zvoleny vzdělávací kurikulární dokumenty/standardy pro předmět biologie případně science. 

Protože tento soubor je nepostihnutelný, došlo k jeho zúžení na výběrový soubor, do něhož 

byly zařazeny dokumenty zemí, které sousedí s Českou republikou (Německo, Polsko, 

Slovenská republika), dále pak belgické a anglické kurikulum a následně dokumenty mimo 

Evropu (USA, Nový Zéland). Výběr zemí byl částečně ovlivněn dostupností těchto 

dokumentů v anglickém jazyce. 

Ve druhé fázi byla vymezena významová jednotka této analýzy. V našem případě se 

jedná o postavení dovedností ve standardech pro předmět biologie. 

Ve třetí fázi obsahové analýzy byly zvoleny analytické kategorie, jejichž ukazatele jsou 

popsány v závorce: 

- přístup k výuce biologie (samostatný/integrovaný předmět), 

- definované obecné přírodovědné dovednosti žáků jako cíle předmětu (ano/ne), 
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- definované dovednosti žáků v biologii (popsané přímo v oblastech biologie / 

samostatně na různých příkladech). 

V závěru obsahové analýzy byla provedena kvantifikace analytických kategorií, kdy výsledky 

jsou zaznamenány do tabulky a slovně interpretovány. Je nutné podotknout, že pro hlubší 

pochopení studovaných dokumentů je nezbytná podrobnější orientace ve vzdělávacím 

systému dané země a v celém vzdělávacím dokumentu. 

3.1.2 Porovnávané dokumenty obsahové analýzy vybraných světových standardů 

předmětu science nebo biologie 

 
Ve všech vzdělávacích systémech zemí, v nichž není oficiální vzdělávací program jako 

takový zaveden, existují směrnice vydávané centrálními či nejvyššími školskými orgány, 

které se alespoň zčásti zabývají výukou přírodovědných předmětů. Některé země 

v kurikulárních dokumentech nepředepisují ani nedoporučují konkrétní přírodovědné aktivity, 

ale vymezují školní přírodovědné vzdělávání prostřednictvím cílů výuky a učení. Některé 

země určují spíše výukové a učební činnosti než cíle a v některých vzdělávacích systémech je 

součástí předepsaných nebo doporučených učebních osnov přírodovědných předmětů 

kompletní výčet učebních činností i cílů učení. Učební osnovy přírodovědných předmětů 

mohou mít různou formu.  

V předchozích kapitolách byla provedena analýza pedagogicko-psychologické 

literatury a studií zaměřených na přírodovědné dovednosti. Zde předkládáme obsahovou 

analýzu vybraných světových standardů, zaměřených na postavení dovedností v biologii. Jako 

analytické kategorie obsahové analýzy byly zvoleny následující: 1. přístup k výuce předmětu 

biologie, 2. definované obecné přírodovědné dovednosti žáků jako cíle předmětu 

a 3. definované dovednosti žáků v biologii. 

Výběr standardů pro přírodovědné vzdělávání jednotlivých zemí byl značně ovlivněn 

jejich dostupností v jiném než národním jazyce, tj. anglickém nebo německém. Při obsahové 

analýze byly zpracovány dokumenty těchto zemí: 

Německo – Berlín – Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe (2006)  

Polsko – Podstawa programova ksztalcenia ogolnégo dla gimnazjow i szkol 

ponadgimnazjalnych, ktorych ukoňczenie umośliwia uzyskanie świadectwa dojrzalości 

po zdaniu egzaminu maturalnego (2012) 

Belgie – Corre curriculum final objectives in Natural Sciences or Physics or Biology 

or Scientific work (2010)  
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Anglie – English National Curriculum – part Science (2007) 

USA Jižní Karolína – Science Academic Standards (2005) 

Nový Zéland – Science in New Zealand curriculum (1993)  
 
 

3.2 Návrh strukturace biologických dovedností a jejich osvojování 

Aby bylo možné sledovat a hodnotit výsledky výuky v oblasti dosažených biologických 

dovedností ve vztahu k novým kurikulárním dokumentům, je třeba nejprve vytvořit novou 

strukturu a hierarchii dovedností, která by odpovídala současným požadavkům a stala se 

podkladem pro tvorbu objektivního hodnoticího nástroje, například učebních úloh. Z výše 

uvedených důvodů jsme se zaměřili na vytvoření nové detailnější struktury biologických 

dovedností, která zohledňuje objektivní způsob poznávání, oproti minulosti důsledněji 

a systematičtěji respektuje funkční osvojování oborových a obecných dovedností, vychází ze 

zahraničních zkušeností s touto problematikou a zároveň dbá požadavků daných českými 

kurikulárními dokumenty. Z obecně pedagogického hlediska vychází ze Švecova (1998) 

přístupu a pohledu na dovednost, z přírodovědně didaktického hlediska z práce Řezníčkové 

(2003, 2013), výzkumu PISA (Mandíková et al. 2012) a Eurydice (2006) a také výsledků 

požadavků evropské komise (ET 2020 2010). Z psychologického hlediska se může zdát, že 

vychází z Bloomovy taxonomie, ze které vycházela Kolářová et al. (1998) při strukturování 

dovedností. Náš přístup respektuje sociální konstruktivismus s činnostním přístupem žáků 

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

hledal vztahy a logicky uvažoval. Učitel žákům nepředává hotové informace, ale pouze 

prekoncepty, které si žák sám utváří, rekonstruuje. Jedná se o teorii bádání (Papáček 2010). 

V praktické části bylo prvním úkolem vytvořit na základě pedagogicko-

psychologických východisek a obsahové analýzy strukturovaný systém dovedností žáků 

v biologii bez ohledu na věk žáků či stupeň školy. Většina studovaných dokumentů rozděluje 

přírodovědné dovednosti do 4–5 skupin, často inspirovaných modelem badatelsky 

orientované výuky. Námi vytvořená 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. Makrokategorie odpovídají 

krokům badatelského přístupu a každá je rozdělená na 2–4 podkategorie obsahující konkrétní 

dovednosti (viz Tab. 1). 
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Na tomto místě stručně popíšeme podstatu jednotlivých makrokategorií dovedností, která 

odpovídá společné práci kolektivu autorů v rámci projektu (Řezníčková et al. 2013): 

A) Identifikace biologických problémů a kladení otázek 

První okruh vychází z požadavku naučit žáky rozpoznat problémy s biologickou tematikou 

a klást si cíleně a promyšleně otázky, na které mohou na základě relevantních informací 

a oborového způsobu uvažování nalézat odpovědi. Snahou je, aby si žáci osvojili dovednost 

formulovat a klást řetězec na sebe navazujících základních otázek, které korespondují 

s klíčovými otázkami mateřského oboru.  

B) Získávání informací a jejich zaznamenávání 

Dovednost odpovídat na oborové otázky je propojena s dovedností získávat informace 

z různých zdrojů a různými způsoby. Žáci by měli dokázat vyhledávat, shromažďovat 

a využívat primární a sekundární informace k přípravě kvantitativních a kvalitativních 

rozborů. Mezi primární zdroje informací patří zejména výsledky činností žáků (pozorování, 

měření, mapování, experimentování, vedení rozhovoru, pořizování fotografií). Sekundární 

zdroje informací tvoří žánrově rozmanité texty (odborná literatura, novinové články, 

encyklopedie, slovníky, dokumenty), mapy, statistické podklady, fotografie, počítačové 

databáze, internet, média ad., ale i kreativita.  

C) Třídění informací a jejich zpracování 

Shromážděné informace by měly být podle určitého hlediska systematicky uspořádány. 

Takový způsob umožní jejich snadnější analýzu a interpretaci. Informace jsou uspořádány 

například prostřednictvím písemného komentáře, pojmových map či jiných schémat, různých 

map, tabulek a grafů. Analýza informací zahrnuje velké množství různých aktivit. Žáci by si 

měli osvojit dovednost rozpoznávat a klasifikovat prvky jevů, situací, objektů; rozpoznat 

specifika a na druhou stranu obecné vlastnosti prvků; identifikovat vztahy a závislosti; 

s využitím jednoduchých statistických metod určit trendy, vztahy a posloupnosti; vyvodit 

závěry z map, grafů, tabulek, schémat a ostatních zdrojů. Tyto analytické dovednosti 

dohromady vedou k zodpovězení položených otázek a ke stanovení určitých závěrů. 

D) Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace 

Úspěšné zkoumání informací vede nakonec k jejich zobecnění a k vytvoření závěrů 

založených na získaných, uspořádaných a analyzovaných datech. Žáci by měli dokázat 

výsledné poznatky zobecnit; rozlišovat míru zevšeobecnění informací; odpovídat na otázky 

jasně a efektivně a svoje odpovědi vhodným způsobem prezentovat.  
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Dovednost odpovídat na stanovené otázky reprezentuje námi vymezený poslední 

okruh dovedností. Neznamená to však poslední krok v procesu záměrného objektivizovaného 

poznávání. Tento proces zpravidla znovu začíná, neboť se závěrečným konstatováním 

a generalizacemi se obvykle objevují nové nezodpovězené otázky. 
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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-) vědným 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 
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)  
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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) 

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

vytvořenou strukturaci dovedností z první fáze řešení projektu a zohlednit jejich připomínky 

pro další kroky projektu (Tab. 1). Analýza výpovědí sledovaných skupin učitelů a jejich 

porovnání představuje jeden z podkladů pro korekci a konečnou úpravu navržené struktury 

dovedností a následné vytipování dovedností, které by měli mít osvojené žáci v 5. a 9. 

ročnících a opouštějící gymnázium (viz také Řezníčková a kol. 2013). Úpravy strukturací 

dovedností pro jednotlivé věkové kategorie byly provedeny na základě výsledků šetření 

názorů učitelů (viz. kapitola 4.2.1). 

3.2.1 Výběr vzorku učitelů pro ověřování názorů na vytvořenou strukturaci 

dovedností 

Výzkumný vzorek byl tvořen třemi skupinami učitelů. První skupinu tvořili učitelé ze 

základních škol (n = 53) a druhou skupinu učitelé gymnázií (n = 68). Výběr těchto učitelů byl 

záměrný a sestavený tak, aby výzkumný vzorek v obou skupinách tvořili respondenti 

z každého okresu České republiky. Tyto dvě skupiny byly doplněny o třetí skupinu 

vysokoškolských učitelů (n = 30). Polovinu respondentů tvořili akademici 

z přírodovědeckých fakult v ČR, druhou polovinu z pedagogických fakult, přičemž 4 vyučují 

pouze didaktické předměty, 18 odborně biologické a 8 oba typy předmětů. Na základě 

analýzy demografické části dotazníku se ukázalo, že 2/3 respondentů vyučovalo/vyučuje i na 

jiném typu školy (SOŠ, GY, ZŠ) a 1/3 jsou autoři učebnic pro žáky. Celkem se dotazování 

zúčastnilo 151 respondentů (Graf 1).  

 

Graf 1 – Struktura respondentů dle profesních skupin 

 

  

učitelé VŠ (n
= 30)

učitelé ZŠ
(n = 53)

učitelé GY 
(n = 68)
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3.2.2 Dotazník pro učitele 

Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník vlastní konstrukce rozdělený do dvou základních 

částí (Příl. 5, Příl. 6). 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 se 

dvěma pozitivními a dvěma negativními možnostmi. Protože cílem bylo zjistit názor učitelů, 

kterými dovednostmi mají na konci základní školy a na konci gymnázia, vyjádřil respondent 

u každé položky názor jak pro základní školu, tak pro gymnázium. Celkový počet položek byl 

49, všechny byly formulovány v pozitivním významu. 

Výzkumný nástroj byl vytvořen v elektronické i tištěné podobě pomocí nástrojů 

společnosti Google2. Jeho finální podoba byla rozeslána na e-mailové adresy učitelů 

přírodopisu a biologie, případně byly dotazníky učitelům základních škol odeslány klasickou 

poštou. Návratnost dotazníků od učitelů základních škol byla 66,25 %. Obdobná situace byla 

i na gymnáziích, kde celková návratnost činila 80,95 %. Návratnost u vysokoškolských 

učitelů byla 50 %. Dotazník byl konstruován tak, aby jeho vyplnění nezabralo více než 

20 minut. Všechny dotazníky, které učitelé poslali zpět, byly v takové podobě, že je bylo 

možné zahrnout do analýz.  

Konstruktová validita výzkumného nástroje byla zabezpečena zpětnou vazbou od 

odborníků na přírodovědné vzdělávání. Na základě jejich připomínek byly položky upraveny 

do finální podoby. Reliabilita dotazníku byla určena pomocí koeficientu Cronbachovo alfa, 

kdy dotazník je považován za spolehlivý, jestliže hodnota Cronbachova alfa je minimálně 0,7. 

Hodnota koeficientu v našem případě (α = 0,94) poukazuje na vysokou spolehlivost 

výzkumného nástroje. Pro jednotlivé makrokategorie byla hodnota reliability následující: 

1. identifikace biologických otázek a problémů – α = 0,80; 2. získávání informací – α = 0,85; 

3. zpracování informací – α = 0,85 a 4. vyhodnocení výsledků a vytváření závěrů – α = 0,91. 

                                                 
2Elektronická verze dotazníků se strukturací biologických dovedností jsou k dispozici online na adresách: 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5nNGpUWFFBdklka3dRcEVLYmQ5Q1E6MA 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJFSkFYWlFvYVB4TkhQQnZqWFVKTVE6MQ  
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3.3 Testování biologických dovedností žáků 

V návaznosti na první část výzkumu, ze které vyplynula výše uvedená strukturace dovedností 

pro žáky opouštějící základní školu a gymnázium, je cílem  této části výzkumu zjistit úroveň 

osvojení vybraných přírodovědných dovedností u žáků základních škol a gymnázií 

v přírodopisu nebo biologii. 

3.3.1 Teoretická východiska pro zvolenou metodiku práce 

Praktická část výzkumu biologických dovedností byla rozdělena do několika fází. 

V předchozí kapitole byl popsán proces navržení strukturace biologických dovedností. Cílem 

níže popsaného výzkumu bylo vytvořit didaktický test zaměřený na ověření úrovně 

osvojených biologických dovedností, přičemž součástí testu byl dotazník zaměřený na 

hodnocení testových úloh a průběh výuky.  

Tvorba didaktického testu sledovala tři základní kroky: 1. plánování – účel 

didaktického testu, 2. konstrukce testu – volba typů úloh a 3. ověřování vlastností testu a jeho 

úloh (Chráska 1999). 

1. plánování a účel didaktického testu 

Chráska (1999) rozděluje didaktické testy podle různých klasifikačních hledisek (viz Obr. 5): 

Obr. 5 – Druhy didaktických testů 

Klasifikační hledisko Druhy testů 

měřená charakteristika 
výkonu 

rychlosti úrovně 

dokonalost přípravy testu 
a jeho příslušenství 

standardizované 
kvazi- 

standardizované 
ne standardizované 

povaha činnosti 
testovaného 

kognitivní psychomotorické 

míra specifičnosti učení 
zjišťovaného testem 

výsledků výuky 
studijních 

předpokladů 

interpretace výkonu rozlišující (relativního výkonu) 
ověřující (absolutního 

výkonu) 

časové zařazení do 
výuky 

vstupní 
průběžné 

(formativní) 
výstupní (sumativní) 

tematický rozsah monotematické 
polytematické 

(souhrnné) 

míra objektivity 
skórování 

objektivně 
skórovatelné 

kvaziobjektivně 
skórovatelné 

subjektivně 
skórovatelné 
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Charakteristika námi vytvořeného testu: 
- z hlediska charakteristiky výkonu se jednalo o test zaměřený na ověření úrovně 

osvojených dovedností; 

- z hlediska přípravy testu se jednalo o kvazi-standardizovaný test; 

- z hlediska povahy testované činnosti se jednalo o kognitivní i psychomotorické 

činnosti; 

- z hlediska míry specifičnosti učení test zjišťoval výsledky výuky; 

- z hlediska interpretace výkonu se jednalo o ověřující test; 

- z hlediska časového zařazení do výuky se jednalo o výstupní test; 

- z hlediska tematického rozsahu se jednalo o monotematický test; 

- z hlediska objektivity skórování se jednalo o kvaziobjektivně skórovatelný test. 

2. konstrukce didaktického testu 

Volba typů úloh didaktického testu byla částečně podřízena snaze otestovat rovnoměrně čtyři 

základní makrokategorie dovedností a rovnoměrně využít různé typy úloh (otevřené 

i uzavřené). Podle Chrásky (1999) byly v testu použity tyto typy úloh: 

- uzavřené s výběrem odpovědi; 

- otevřené se širokou odpovědí; 

- otevřené se stručnou odpovědí. 

3. ověřování vlastností testu a jeho úloh 

Za tři základní sledované vlastnosti testu jsou považovány reliabilita, validita a citlivost testu. 

Reliabilita  (spolehlivost) 

Aby měření bylo reliabilní, je třeba, aby při opakování za stejných podmínek, poskytovalo 

stejné výsledky. Reliabilita umožňuje posoudit, jak dalece jsou výsledky testování ovlivněny 

náhodou, a jak jsou tudíž důvěryhodné. Někdy je reliabilita chápána jako spolehlivost měření. 

Stupeň reliability se vyjadřuje pomocí koeficientu reliability, což je číslo, které může nabývat 

hodnot od 0 do 1, přičemž platí, že 0 vyjadřuje nulový stupeň reliability a 1 maximální. 

Lze ho určovat různými způsoby např. metoda opakovaného měření, metoda 

paralelního měření, metoda půlení ad. Námi zvolená metoda je stanovení reliability pomocí 

Cronbachova koeficientu alfa, tzv. dvojnásobná analýza rozptylu: 
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testu (sigma) (Chráska 2007). 

Validita  (platnost)  

Nejdůležitější vlastností didaktického testu je jeho validita, tj. záruka, že test měří, co má. 

Nutným předpokladem validity je, že výsledky testování nejsou příliš ovlivněny náhodnými 

vlivy. Posuzování validity je komplexní a je ovlivněno postoji a názory autora. Lze rozlišit 

různé typy validity podle toho, k čemu se vztahuje: 

- obsahová (do jaké míry měří obsah); 

- souběžná (do jaké míry se shoduje s jiným měřením); 

- predikční (do jaké míry vypovídá o budoucím vývoji objektů); 

- konstruktová (do jaké míry ovlivňuje výsledky provedeného měření nějaký faktor) 

(Chráska 2007).  

Pro ověření vytvořeného testu byla zvolena obsahová validita, která bývá v praxi svěřena do 

rukou odborníka na danou problematiku či odborníkovi na testování, v ideálním případě pak 

skupině odborníků (Schindler et al. 2006). 

Citlivost  

Citlivost úloh bývá označována jako rozlišovací hodnota nebo rozlišovací schopnost úloh. 

Vysokou citlivost má taková úloha, kterou řeší s velkým úspěchem žáci, kteří mají celkově 

lepší vědomosti, zatímco žáci, kteří mají celkově horší vědomosti, v této úloze dosahují 

výsledků špatných. Citlivost tedy vyjadřuje, jak dalece daná úloha zvýhodňuje žáky, mající 

lepší vědomosti, před žáky, kteří mají vědomosti horší. Citlivost úlohy lze exaktně posoudit 

pomocí výpočtu koeficientu citlivosti, které mohou nabývat hodnot od -1 přes 0 do +1, 

přičemž platí, že čím vyšší hodnotu koeficient má, tím lépe úloha rozlišuje mezi žáky 

s lepšími a horšími vědomostmi. Pokud koeficient má hodnotu 0, tak úloha vůbec nerozlišuje 

mezi oběma skupinami žáků. Záporné hodnoty znamenají, že úloha zvýhodňuje žáky, kteří 

mají v testu horší výsledky. Lze určit různé typy koeficientů, které hodnotí korelaci mezi 

výsledky žáků v celém testu a výsledky v dané úloze. K citlivosti byl použit Spearmanův 

koeficient pořadové korelace:  
)1(

6
1 2

2

−
Σ−=
nn

d
rs , kde rs je Spearmanův koeficient pořadové 

korelace, n je počet sledovaných žáků, d je rozdíl mezi pořadím žáka ve třídě podle výsledků 

v celém testu a pořadím tohoto žáka podle výsledků v testové úloze (Chráska 2007). 
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Obtížnost úloh 

Obtížnost úloh posuzujeme podle toho, kolik žáků je dokáže správně vyřešit. Často se 

posuzuje pomocí hodnoty obtížnosti. Hodnota obtížnosti Q udává procento žáků ve vzorku, 

kteří danou úlohu odpověděli nesprávně nebo ji vynechali: 
n

n
Q n100= , kde nn je počet žáků 

ve skupině, kteří odpověděli nesprávně nebo neodpověděli a n je celkový počet žáků ve 

vzorku. Velmi obtížné jsou úlohy, kdy Q je větší než 80, velmi snadné jsou ty s méně než 20, 

tedy nejvhodnější je Q = 50 a extrémní úlohy vyloučit. 

Druhá možnost pro vyhodnocení obtížnosti je použít index obtížnosti P, který určuje 

procento žáků ve skupině, kteří danou úlohu zodpověděli správně: 
n
n

P s100= , kde ns je počet 

žáků ve skupině, kteří odpověděli správně a n je celkový počet žáků ve vzorku. 

Vztah mezi indexem a hodnotou obtížnosti je pak logicky následující: Q = 100 – P, 

a tedy úlohy o vysoké obtížnosti nabývají vysoké hodnoty Q a naopak nízké hodnoty P. 

Pro posouzení obtížnosti vytvořeného testu byla zvolena hodnota Q. 

K vytvořenému didaktickému testu byl připojen dotazník. Mezi požadavky na položky 

dotazníku dle Chrásky (2007) patří: 

- jasné a srozumitelné formulace, 

- jednoznačné formulace, 

- jen nezbytné položky, 

- nesugestivní položky, 

- položky vyvolávající ochotu respondentů spolupracovat, 

- jasné pokyny pro práci s dotazníkem, 

- logické řazení položek. 

Chráska (2007) rozděluje položky dotazníku podle: 

1. cíle, pro který je položka určena 

Kontaktní položky = slouží k vytvoření náležitého kontaktu mezi respondentem 

a výzkumníkem, bývají snadné a plní funkci úvodu k dotazování 

Funkcionálně psychologické položky = tyto položky slouží k odstranění nežádoucího napětí 

u respondenta nebo k odstranění stereotypních postojů respondenta. 

Kontrolní položky  = mají za funkci prověřit věrohodnost zjišťovaných údajů 
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Filtra ční položky = užívají se u problémů, které se netýkají celého souboru zkoumaných 

jedinců. 

2. formy požadované odpovědi 

otevřené položky = nenavrhují respondentovi žádné odpovědi 

uzavřené = předkládají respondentovi určitý počet předem připravených odpovědí, a to: 

- s výběrem odpovědí, 

- polouzavřené, 

- škálové (Likertova typu), 

- stupnicové. 

3. obsahu, který položka zjišťuje 

- zjišťující fakta, 

- zjišťující znalosti nebo vědomosti, 

- zjišťující postoje, mínění a motivy. 

Z těchto hledisek námi vytvořený dotazník obsahoval kontaktní položky, otevřené i uzavřené 

s nabídkou odpovědi – škálové Likertova typu. Položky zjišťovaly fakta a dovednosti. 

3.3.2 Testovaný vzorek a jeho výběr 

Žáci 

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) 3. Vzorek testovaných žáků byl získán skupinovým výběrem 

(Chráska 2007). Cílem testování bylo rovnoměrně pokrýt celou Českou republiku, 

tj. otestovat z každého kraje alespoň jednu školu. 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. Tyto školy byly požádány 

emailovým dopisem o spolupráci při testování. Zájem projevilo 29 škol (52% návratnost). 

Těmto školám byly vytištěné materiály (test a dotazník pro žáky, dotazník pro učitele) zaslány 

poštou. Vyplněné materiály se navrátily z 26 škol.  

                                                 
3 V celém dokumentu je užito zkratek: ZŠ – základní škola, n GY  – nižší gymnázium, v GY – vyšší gymnázium 
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Rozložení škol v krajích přináší Obr. 6 a jejich počty ukazuje Tab. 2. Ve středočeském kraji si 

učitelé sami aktivně rozeslali úlohy, a tím jsme získali větší počet škol. Tabulka Tab. 3 

ukazuje počty žáků na jednotlivých typech škol a jejich genderové rozložení. Největší skupinu 

tvořili žáci vyšších gymnázií, následně nižších gymnázií a pak základních škol. Genderové 

rozdělení bylo na všech typech škol vždy obdobné. Z celkového počtu 1005 respondentů bylo 

46,1 % chlapců a 53,9 % dívek.  

Tab. 2 – Počty jednotlivých typů škol a jejich rozložení po krajích 

Pokrytí krajů ZŠ GY celkem Pokrytí krajů ZŠ GY celkem 
Praha 2  2 Královéhradecký  1 1 
Jihomoravský 2 1 3 Jihočeský   4 4 
Moravskoslezský  2 2 Pardubický 1 1 2 
Plzeňský  1 1 Karlovarský  1 1 
Liberecký  1 1 Vysočina  1 1 
Olomoucký  0 0 Zlínský  1 1 
Ústecký  2 1 Středočeský 4 1 6 
    celkem 9 17 26 
 

Obr. 6 – Územní rozložení škol 

 

 

Tab. 3 – Struktura žáků, jejich genderové rozložení a průměrný věk na jednotlivých 

typech škol 

Typ školy Počet respondentů Chlapci (%) Dívky (%) Průměrný věk 
ZŠ 222 45,5 54,5 15 
n GY 378 47,6 52,4 14,9 
v GY 405 44,9 55,1 17,3 
Celkem 1005 46,1 53,9  
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Učitelé 

Dotazník vyplňovalo celkem 28

demografické údaje (věk, délka praxe, aprobace) o vzorku u

Tab. 4 – Struktura u čitelů

 Počet učitelů 
Žen 23 
Mužů 5 
Celkem 28 
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Graf 2 – Struktura respondentů (%) dle pohlaví

ovalo celkem 28 učitelů, jejichž žáci se podrobili testování

ěk, délka praxe, aprobace) o vzorku učitelů přináší 

čitelů, jejich průměrný věk a délka praxe na jednotlivých typech 

škol 

 Průměrný věk Průměrná délka praxe
39,7 15,5 
46,6 19,2 
41 16,1 

3 – Struktura respondentů (%) dle aprobace

zš n GY v GY

typ školy

chlapci

dívky

 (%) dle pohlaví 

 

, jejichž žáci se podrobili testování. Základní 

řináší Tab. 4 a Graf 3. 

k a délka praxe na jednotlivých typech 

ů ěrná délka praxe 

 (%) dle aprobace 

  

chlapci

dívky
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3.3.3 Výzkumné nástroje  

3.3.3.1 Didaktický test a jeho charakteristika 

Účelem testu bylo ověřit úroveň osvojení vybraných přírodovědných dovedností u žáků 

základních škol a gymnázií v přírodopisu nebo biologii. 

Obsahem testování byly kognitivní i psychomotorické činnosti žáků se zaměřením na 

následující makrokategorie přírodovědných dovedností: 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. 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. 

Časová náročnost testu byla ověřena během pilotáže. Čas potřebný na jeho vyřešení 

byl 30 minut a 15 minut na administraci a vyplnění dotazníku. Z hlediska zadání se jednalo 

o test zadaný v papírové formě, kdy k testu byl připojen i dotazník.  

Úlohy didaktické testu 

Didaktický test obsahoval 11 úloh. V Tab. 5 jsou uvedeny konkrétní dovednosti sledované 

v jednotlivých úlohách a jejich zastoupení ve 4 makrokategoriích dovedností. Z hlediska typu 

úloh test obsahoval 3 uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, 5 otevřených úloh se 

stručnou odpovědí a 3 otevřené úlohy se širokou odpovědí (viz Tab. 6). Odpovědi byly 

hodnoceny pomocí bodů, kdy za každou správnou odpověď žák získal jeden bod. Bodové 

ohodnocení úloh přináší Tab. 7. Didaktický test použitý během testování včetně autorského 

řešení je součástí Příl. 1. 

Tab. 5 – Specifikační tabulka úloh testu biologických dovedností 

Úloha Makrokategorie dovedností Dovednost 

1 
Třídění informací a jejich  
zpracování 

zpracovat informace podle stanoveného kritéria (písemně 
a graficky); převést informace z tabulek a grafů do textové 
podoby a opačně 

2 
Získávání informací a jejich  
zaznamenávání 

shromažďovat informace z textových a grafických materiálů 

3 
Získávání informací a jejich  
zaznamenávání 

shromažďovat informace z textových a grafických materiálů 

4 
Vyhodnocení výsledků, 
vytváření  
závěrů a jejich prezentace 

formulovat odpovědi a závěry; formulovat a sepsat závěr 
(z informací z různých literárních zdrojů i experimentů) 

5 
Třídění informací a jejich  
zpracování 

zpracovat informace podle stanoveného kritéria (písemně 
a graficky); 

6 Získávání informací a jejich  shromažďovat informace z textových a grafických materiálů; 
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zaznamenávání zpracovat informace podle stanoveného kritéria (písemně 
a graficky) 

7 
Třídění informací a jejich  
zpracování 

shromažďovat informace z textových a grafických materiálů; 
zpracovat informace podle stanoveného kritéria (písemně 
a graficky 

8 
Identifikace biologických 
problémů a kladení otázek 

umět formulovat a klást otázky 

9 
Získávání informací a jejich  
zaznamenávání 

shromažďovat informace z textových a grafických materiálů 

10 
Třídění informací a jejich  
zpracování 

třídit informace podle stanoveného kritéria 

11 
Identifikace biologických 
problémů a kladení otázek 

umět formulovat a klást otázky 

 

Tab. 6 – Typy testových úloh v testové jednotce 

Úloha Typy testových úloh 
1, 2, 10 Uzavřená úloha s jednou správnou odpovědí 
3, 4, 6, 7, 9 Otevřená úloha se stručnou odpovědí 
5, 8, 11 Otevřená úloha se širokou odpovědí 

 

Tab. 7 – Počty otázek v jednotlivých úlohách testu a jejich bodové ohodnocení 

Číslo úlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 celkem 
počet otázek 1 4 1 1 1 2 2 4 4 3 3 26 
počet bodů 1 4 1 1 1 2 2 3 2 3 3 23 
 

 

Vlastnosti didaktického testu 

Vytvořený didaktický test byl nejprve pilotován ve 2 třídách gymnázia a 2 třídách základní 

školy. Po pilotáži testové jednotky došlo k úpravě a zpřesnění formulací některých úloh. 

Z důvodu testování po celém Česku, nebylo možné testy zadávat osobně, a tak vyučující 

dostali k zadání testu přesné instrukce. Tím mělo být docíleno toho, že všichni žáci mají 

zajištěné stejné podmínky. Testy byly anonymní a hodnocení testů prováděla vždy jedna 

osoba. 

 

Validitu  testu jsme ověřovali na základě konzultací testu se čtyřmi odborníky na didaktiku 

biologie, biologické testování a biologii člověka, kteří provedli expertní posouzení 

a zhodnotili obtížnost, srozumitelnost, odbornou správnost a formulační zadání úloh. Na 

základě jejich připomínek byly testy upraveny. 
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Reliabilita  testu byla vyhodnocena pomocí Cronbachova alfa. Didaktické testy o více než 

10 úlohách s hodnotou Cronbachova alfa okolo 0,8 jsou považovány za reliabilní, což náš test 

splňoval. Následně byla porovnána hodnota Cronbachova alfa pro celý test s hodnotou 

Cronbachova alfa pro test, ze kterého je jedna úloha vypuštěna. V případě, že se hodnota 

Cronbachova alfa po vypuštění některé z úloh extrémně liší od Cronbachova alfa celého testu, 

je považována za úlohu ovlivňující spolehlivost celého testu. V našem případě je vidět, že po 

vypuštění žádná z úloh alfa zásadně neovlivnila (viz Tab. 8). 

Tab. 8 – Hodnocení reliability testu pomocí Cronbachova alfa 

Číslo vypuštěné úlohy ZŠ n GY v GY Číslo vypuštěné úlohy ZŠ n GY v GY 
1 0,89 0,69 0,69 7 0,88 0,70 0,69 
2 0,89 0,72 0,69 8 0,88 0,69 0,68 
3 0,89 0,70 0,70 9 0,89 0,70 0,69 
4 0,89 0,69 0,69 10 0,88 0,69 0,68 
5 0,89 0,70 0,69 11 0,88 0,69 0,68 
6 0,89 0,69 0,69 celý test 0,89 0,71 0,70 
 

 

Citlivost  testu byla vypočítána pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí, kdy je 

hodnocena korelace mezi pořadím úspěšnosti žáka v celém testu (výsledků dosažených 

v celém testu) a v jednotlivých úlohách (výsledků dosažených v dané úloze). Hodnoty 

koeficientu mohou nabývat hodnot od 0 do 1, přičemž se vymezují tři kategorie: 0,1 (nízká 

hodnota), 0,3 (střední hodnota) a od 0,5 (vysoká hodnota). V našem případě se téměř všechny 

hodnoty prokázaly jako významné (viz Tab. 9) na hladině p < 0,5. 

Tab. 9 – Hodnocení citlivosti testových úloh pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu pořadí 

Úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ZŠ 0,48 0,73 0,6 0,6 0,61 0,75 0,72 0,8 0,66 0,63 0,57 
n GY 0,3 0,38 0,34 0,24 0,35 0,37 0,67 0,65 0,4 0,46 0,42 
v GY 0,23 0,48 0,24 0,29 0,27 0,36 0,56 0,54 0,47 0,37 0,32 
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Obtížnost úloh testu byla ověřena pomocí hodnoty obtížnosti Q, která udává procento žáků 

ve vzorku, jež danou úloh odpověděli nesprávně nebo ji vynechali. Velmi obtížné jsou úlohy, 

kde Q je větší než 80, velmi snadné jsou ty s méně než 20. V Tab. 10 je vidět, že testové 

úlohy pro žáky základní školy dosahovaly odpovídající úspěšnosti podle hodnot 

koeficientu Q. Oproti tomu pro žáky obou úrovní gymnázia koeficient vyhodnotil úlohy jako 

velmi málo obtížné, což se dalo předpokládat u žáků vyšších gymnázií, avšak pro žáky 

nižších gymnázií byl očekáván obdobný výsledek jako pro žáky základních škol (viz Tab. 10). 

 
Tab. 10 – Hodnocení obtížnosti testových úloh pomocí hodnot obtížnosti 

Úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ZŠ 35,87 30,27 54,26 37,22 40,81 31,84 55,83 51,72 39,91 27,8 69,06 
n GY 11,11 10,38 17,2 20,37 12,17 6,75 24,74 19,31 8,2 13,4 51,32 
v GY 11,36 9,94 19,51 18,52 10,12 7,04 30 17,86 19,51 12,67 39,01 
 

 

3.3.3.2 Dotazník pro žáky 

K didaktickému testu 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.  

První část obsahovala 8 demografických otázek zaměřených na pohlaví, věk, ročník, 

typ školy, obec, kde se škola nachází, známku z přírodopisu/biologie na posledním 

vysvědčení a počet hodin předmětu týdně. Druhá část dotazníku obsahovala tři otázky, kde 

žáci hodnotili, zda rozuměli zadání úloh testu (ano, spíše ano, spíše ne, ne), jak hodnotili 

jejich obtížnost (snadná, středně těžká, obtížná, neřešitelná) a jak často podobné úlohy řeší ve 

škole (každou hodinu, často, občas, nikdy). Poslední část obsahovala 22 otázek zaměřených 

na názory a zkušenosti s výukou přírodopisu/biologie. Otázky popisovaly vybrané 

přírodovědné dovednosti a žáci přiřazovali, v jaké míře je ovládají a jak často se s nimi 

setkávají v hodinách. Kompletní dotazník pro žáky je součástí Příl. 7. 

3.3.3.3 Dotazník pro učitele 

Dotazník pro učitele byl také rozdělen na tři části (Příl. 8). První část obsahovala 10 

demografických otázek: název testované třídy, typ školy, obec, kde škola sídlí, věk, pohlaví, 

délka praxe, aprobace, počet povinných hodin přírodopisu/biologie týdně v dané třídě, počet 
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volitelných hodin a název volitelného předmětu. Druhá část dotazníku obsahovala 4 otázky, 

kde učitelé odhadovali úspěšnost svých žáků v úlohách testu (nad 80 %, 61–80 %, 41–60 %, 

21–40 %, pod 20 %). Dále hodnotili přiměřenost úloh (spíše pro mladší žáky, věkově 

přiměřená, spíše pro starší žáky), význam testované dovednosti (nezbytná, významná, nepříliš 

významná, zbytečná) a četnost procvičování daných dovedností (ve všech hodinách, ve 

většině hodin, v některých hodinách, nikdy / téměř nikdy). Poslední část dotazníku pro učitele 

byla shodná s žákovským dotazníkem, aby bylo možné porovnat odpovědi učitelů a žáků na 

stejné otázky. 

Testování proběhlo od dubna do června 2012. 
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4 Výsledky 

4.1  Výsledky obsahové analýzy kurikulárních dokumentů 

Cílem obsahové analýzy bylo porovnat vybrané zahraniční vzdělávací kurikulární dokumenty 

pro předmět biologie nebo pro integrovaný předmět Science se zaměřením na postavení 

dovedností. Při obsahové analýze byly zpracovány kurikulární dokumenty těchto zemí: 

Německo – Berlín, Polsko, Belgie, Anglie, USA – Jižní Karolína a Nový Zéland. 

Analyzovány byly tři kategorie, a to: 

1. přístup k výuce biologie (samostatný/integrovaný předmět), 

2. definované obecné přírodovědné dovednosti žáků jako cíle předmětu (ano/ne), 

3. definované dovednosti žáků v biologii (popsané přímo v oblastech biologie / 

samostatně na různých příkladech). 

 

• Německo 

V Německu nemají jedno uniformní kurikulum, ale kurikula pro každou spolkovou zemi 

zvlášť. Veškeré dokumenty jsou v němčině. Podrobněji se podíváme na kurikulum pro Berlín. 

V berlínském vzdělávacím plánu pro gymnázia (Rahmenlehrplan für die gymnasiale 

Oberstufe, 2006) (odkaz 1) je příloha, která se týká biologie, velmi podrobně propracována. Je 

zde popsané samotné vyučování, hodnocení výuky a výkonu, získaný profesní profil, důraz na 

užití cizího jazyka, získané dovednosti, ale i nutné vstupní požadavky na žáka a nakonec 

obsah výuky. 

Mezi nutné dovednosti v biologii řadí: 

1. komunikaci – komunikovat aktivně a sebevědomě, 

2. užití cizího jazyka i pro vědeckou práci, např. žáci diskutují vědecké jevy, 

3. používání médií a technologií, 

4. testování a vyhodnocování vědeckých otázek a poznatků. 

Dále je při výuce důraz kladen na: 

- prohloubení znalostí o povaze přírodních věd, jejich vztah ke společnosti, životnímu 

prostředí a technologii, 

- při editaci vědeckých problémů vyvíjení, používání základních pojmů a představ vědy,  

- provádění šetření, řešení problémů pomocí vědeckých poznatků či postupů, 

- komunikování o vědeckých poznatcích a zodpovědné vycházení z poznatků, 
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- sebevědomé jednání s vědeckými poznatky. 

Dovednost je zde chápána ve smyslu funkčního využití znalostí. 

Požadavky na žáky jsou rozděleny do dvou skupin – základní a pokročilý kurz. V základním 

kurzu žáci pracují na základních otázkách, problémech a formách prezentací. Ovládají obecné 

a oborové pracovní metody. V pokročilém kurzu biologie se žáci učí rozvíjet systematicky 

a do hloubky podstatné a složité disciplíny objasňující obsah, teorie a modely.  

Kurikulum pak rozlišuje standardy pro základní a pokročilý kurz z hlediska rozvoje 

kompetencí v těchto oblastech: 

- stupeň diferenciace a detaily technických obsahů, 

- rozsah a složitost úkolů, které mají být zpracovány, 

- uplatňování a prohlubování chemické, fyzikální a matematické znalosti, 

- stupeň propojení získaných poznatků, 

- stupeň abstrakce v modelování, 

- rozsah praktické a experimentální práce na biologických faktech a problémech, 

- stupeň zvládnutí všeobecných a specifických metod pro získávání znalostí. 

V samotné výuce pak rozlišují čtyři základní dovednostní složky: 

1. odbornost – jednat sebevědomě s biologickou znalostí, 

2. získávání znalostí – získat biologické znalosti, osvojit základní metody práce 

v biologii, 

3. komunikace – aktivně a sebejistě komunikovat o biologické skutečnosti, 

4. reflexe – testovat a vyhodnocovat biologické problémy. 

Přičemž první dvě skupiny jsou rozepsány vždy pro každou úroveň samostatně a je označeno, 

co mají společného. Společné pro oba kurzy je, aby žáci používali definice, pravidla a zákony, 

aby upřesnili biologická fakta, která získali v hodinách. Na konci dokumentu jsou pak 

popsaná jednotlivá témata výuky, kdy každé téma má na začátku popsané jen obecné 

kompetence. 

• Polsko 

Polské národní kurikulum Podstawa programova ksztalcenia ogolnégo dla gimnazjow i szkol 

ponadgimnazjalnych, ktorych ukoňczenie umośliwia uzyskanie świadectwa dojrzalości po 

zdaniu egzaminu maturalnego (2012) v příloze č. 4 popisuje výuku biologie na gymnáziích 

(odkaz 2). Celé kurikulum je pouze v polském jazyce. 
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Kurikulum pro gymnázia v úvodní části popisuje obecné cíle a základní dovednosti, 

které jsou shodné se základní školou, např. osvojení si základních dovedností s využitím 

dostupných informací při plnění úkolů a řešení problémů; mezi nejdůležitější dovednosti patří 

i vědecké myšlení – schopnost vyvodit závěry na základě pozorování přírody a společnosti. 

Na gymnáziích se předmět nazývá Biologia (Biologie) a rozlišují zde dvě úrovně 

předmětu (3. a 4. stupeň) podle typu škol (odborné školy a střední školy). 

U základní úrovně předmětu jsou popsány tři základní všeobecné cíle vzdělání: 

1. vyhledávat, používat a vytvářet informace, 

2. myslet a argumentovat, 

3. mít vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

Obsah učení zahrnuje pouze dva tematické okruhy (Biotechnologie a genetické inženýrství, 

Biodiverzita), ve kterých jsou popsány požadavky aktivními slovesy. K obsahu jsou dále 

připojena doporučená cvičení a pozorování, která nejsou ale nijak nápaditá (např. exkurze do 

zoo). 

U vyšší úrovně předmětu je popsáno pět okruhů všeobecných cílů vzdělání: 

1. seznámit se se světem organismů na různých úrovních organizace života, 

2. prohloubit informace o stavbě a fungování lidského těla, 

3. získat lepší znalosti o biologických metodách výzkumu, 

4. používat a vytvářet informace, 

5. myslet a argumentovat, 

6. mít postoj k přírodě a životnímu prostředí. 

Následně je popsán obsah učiva, který postihuje celé spektrum biologie. K obsahu je připojen 

seznam doporučených aktivit, jako jsou exkurze či laboratorní práce, která patří mezi klasická 

praktická cvičení, např. detekce chloroplastů a škrobových zrn. Podrobnější popis dovedností 

ve výuce biologie však chybí.  

• Belgie 

V dokumentu Corre curriculum final objectives in Natural Sciences or Physics or Biology or 

Scientific work (2010) (odkaz 3) jsou vypsány základní dovednosti a znalosti, které musí žák 

zvládnout v předmětech přírodní vědy, fyzika, biologie a vědecká práce. V Belgii je výuka 

biologie vyučována jak samostatně, tak integrovaně, rozhodnutí je autonomií školy. Čtyři 

výše zmíněné předměty jsou povinné ve všech státních školách povinné školní docházky.  
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Dokument je rozdělen na dvě základní části. Nejdříve jsou zde popsané společné cíle pro 

všechny science předměty. Jedná se o tyto okruhy znalostí, dovedností a postojů: 

1. Učení se prostřednictvím bádání. Jedná se o tyto cíle: 

- konkretizovat vědecký problém nebo otázku s využitím relevantních dat; 

- vyhledávat informace, hodnotit je; 

- formulovat hypotézy a umět je testovat; 

- rozeznat podmínky a jejich vliv; 

- porovnat výsledky experimentu s vlastním očekáváním; 

- zobecnit výsledky experimentu vzhledem k reálné situaci ze života; 

- formulovat výsledky slovně i písemně, prezentovat je v tabulkách, grafem 

a protokolem; 

- provést úlohu sám nebo ve skupině. 

2. Věda a společnost. Jedná se o tyto cíle: 

- uvést příklady historických milníků o vývoji konceptů v přírodních vědách; 

- objasnit příklady geneze a jejich teorie; 

- popsat příklady vztahu mezi přírodními vědami, technikou a životním prostředím 

člověka; 

- vyhodnotit pozitiva a negativa aplikací přírodních věd, uvést ekologické a společenské 

následky; 

- uvést příklady jak ekonomické a ekologické zájmy mohou ovlivnit vývoj přírodních 

věd; 

- na příkladu ukázat, že přírodní vědy jsou součástí kultury a uvědomit si etiku 

přírodních věd. 

3. Postoje žáků. Cíle: 

- vyjadřovat vlastní názor; 

- brát v úvahu názory jiných; 

- být připraven prezentovat výsledky; 

- rozlišovat mezi fakty, názory a předpoklady; 

- kriticky a objektivně zhodnotit svou práci i práci ostatních; 

- sepsat závěry, které jsou podložené; 

- vyvinout úsilí při správném a přesném užití vědecké terminologie. 
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Na tuto část navazuje kapitola s názvem „Předmětově spojené cíle pro biologii“. Ty jsou 

rozděleny do dvou částí, na obecně biologické cíle a následně cíle propojené s obsahem 

předmětu.  

Obecné cíle v biologii. Žáci dovedou: 

- rozeznat podmínky pro zdravý životní styl; 

- formulovat kritické názory na vztah mezi společností a prostředím; 

- ovládat makro i mikroskopické pozorování, měření v kontextu biologických 

experimentů; 

- demonstrovat biologické vztahy pomocí diagramů a dalších organizačních metod; 

- zpracovat informace v psané i elektronické formě; 

- vyjmenovat možné studie a obory spojené s biologií, popsat je; 

- uvědomovat si nebezpečí pro jejich vlastní zdraví ale i jejich okolí; 

Tyto obecné cíle jsou propojeny s biologickým obsahem v těchto okruzích: 

1. morfologie a fyziologie,  

2. chování, 

3. ekologie.  

V jednotlivých okruzích jsou podrobněji popsané tematické celky pomocí aktivních sloves. 

• Anglie 

V Anglii je vyučován integrovaný předmět Science pro věkovou kategorii ISCED 3 (podle 

dokumentu Key stage 4). V národním kurikulu English National Curriculum (2007) (odkaz 4) 

je vymezena část pro předmět Science.  

V úvodu dokumentu jsou popsány obecné požadavky předmětu – vědomosti, dovednosti 

a porozumění vědě. Cíle předmětu jsou charakterizovány pomocí dovedností, které si žák 

osvojí:  

1. jak sbírat a analyzovat přírodovědná data; 

2. jak data interpretovat, testovat hypotézy a vysvětlovat jevy pomocí přírodovědných 

teorií; 

3. uvědomit si, že existují přírodovědné otázky, které nelze zodpovědět. 

Za klíčové přírodovědné dovednosti jsou považovány tyto tři kategorie: 

1. praktické a badatelské dovednosti (využívání vědeckých metod, zvážení 

bezpečnosti práce v laboratoři, plánování a provádění výzkumné činnosti), 
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2. komunikace (využití správných metod včetně ICT k diskusi o vědeckých 

informacích, přispívat diskusí a prezentací), 

3. aplikace a implikace vědy (užívat současné vědecké postupy, uvědomit si etické 

dopady vědy, hodnotit vliv faktorů a vliv času). 

V poslední části jsou popsané tematické celky, kterými se mají žáci v předmětu zabývat. 

Propojení s jednotlivými dovednostmi chybí a popis postavení biologie také. 

• Jižní Karolína (USA) 

Zajištění vzdělání je plně v kompetenci jednotlivých států Unie. Federální vláda v tomto 

procesu hraje okrajovou roli a působí spíše prostřednictvím převážně grantových programů, 

které stimulují zvýšení úrovně výuky ve veřejných školách. Vzdělávací systémy a organizace 

jejich řízení se liší – byť třeba jen v detailech – stát od státu, takže lze jenom obtížně popsat 

jejich obecnou charakteristiku. Neexistují dokonce ani jednotné vyučovací osnovy. Federální 

vláda pouze dává pokyny, jak postupovat při výuce jí dotovaných federálních programů, a to 

jak na veřejných, tak na soukromých školách. V USA jsou školní osnovy řízeny lokálně 

volenou školní radou s působností pro školní obvod, které se řídí předpisy státní legislativy. 

Vzdělávání je tedy v kompetenci jednotlivých států a federální vláda se v tomto procesu 

projevuje minimálně (odkaz 5). 

Dokument s názvem South Carolina Science Academic Standards (2005) (odkaz 6) 

obsahuje standardy pro výuku přírodovědného předmětu Science od primárního vzdělávání až 

po střední školy. Jedná se o podpůrný dokument, který by měl být rámcem pro tvorbu 

vlastního kurikula školy. Přestože je v Jižní Karolíně vyučován integrovaný předmět Science, 

je v tomto dokumentu podrobně popsaná i pozice biologie. 

Tento dokument klade důraz na badatelsky orientovanou výuku a vědecké pojetí 

výuky. Pro střední školy je zde nejdříve obecně popsán charakter předmětu Science (fyzická 

charakteristika), který by měl žákům zprostředkovat vědecké dovednosti nezbytné pro život 

spojený s technickou a vědeckou kariérou. Povinnou součástí výuky musí být badatelsky 

orientovaná výuka, problémová výuka, rozhodování, kritické myšlení a praktické učení. 

Zajímavé je, že 30 % výuky musí být pracovního a experimentálního charakteru.  

Žáci se během předmětu naučí: 

1. generovat hypotézy na základě získaných informací; 

2. správně a bezpečně užívat laboratorní nástroje, technologie a techniky během 

experimentů; 
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3. používat vědecké náčiní a technologie k měření a správně užívat jednotky; 

4. navrhnout šetření k ověření hypotéz; 

5. třídit a interpretovat data získaná během šetření a užívat matematiku, grafy 

a technologie; 

6. hodnotit výsledky a na základě toho vyhodnocovat hypotézy; 

7. vyhodnotit experiment nebo technický produkt na základě předložených kritérií; 

8. porovnat procesy vědeckého bádání a technologického designu; 

9. užívat bezpečné postupy během vědeckého bádání. 

Samostatný popis předmětu biologie (vzhledem k předmětu Science) obsahuje šest kategorií 

dovedností, které musí žák splnit: 

1. Bude schopný demonstrovat vědecké zkoumání a technologické postupy a rozumět 

jim, včetně matematické analýzy; zvládne klást adekvátní otázky, hledat na ně 

odpovědi a vyvíjet řešení. 

2. Bude demonstrovat znalosti o buňkách, jejich struktuře a funkcích. 

3. Bude schopný demonstrovat tok energie mezi živými organismy. 

4. Zvládne vysvětlit molekulární základy a dědičnost. 

5. Dovede popsat biologickou evoluci a diverzitu života. 

6. Zvládne vysvětlit vztahy mezi organismy a mezi živou a neživou komponentou 

prostředí. 

Důležitou přílohu tohoto dokumentu tvoří tabulka s vymezenými klíčovými vzdělávacími cíli, 

na kterou je v textu průběžně odkazováno. Tato tabulka vychází z Bloomovy taxonomie 

vzdělávacích cílů. Jedná se o systém pěti kroků průběhu výuky: 

1. zapamatování (rozpoznat a vybavit si problematiku), 

2. porozumění (interpretovat, roztřídit, přiřadit příklady, shrnout, rozhodnout, porovnat 

a vysvětlit), 

3. aplikace (realizace a demonstrace), 

4. analýza (rozlišení, organizování, třídění podle kritéria), 

5. vyhodnocení (kontrola, kritika), 

6. tvorba (generování, plánování, tvoření). 
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• Nový Zéland 

Další analyzovaný dokument s názvem Science in New Zealand curriculum (1993) (odkaz 7) 

doplňuje národní kurikulum New Zealand Curriculum a jeho cílem je popsat požadované cíle 

a získané dovednosti, které přispějí k novozélandské ekonomice a respektují výhled do 

budoucnosti. Na Novém Zélandu se vyučuje integrovaný předmět Science. 

Mezi tři hlavní cíle patří rozvíjet vědecké vědomosti, postoje a dovednosti – speciálně 

badatelské dovednosti, jako např. detailní zaměření, plánování, sběr informací, zpracování, 

interpretace a zaznamenávaní přírodovědných výsledků a informací. Hlavní částí badatelské 

výuky by měly být problémové úlohy, díky kterým se žáci naučí problém analyzovat, sbírat 

relevantní informace, navrhovat různá řešení, testovat metody, hodnotit je a rozhodnout se pro 

správnou metodu. Rozvoj badatelských dovedností a postojů je zaměřen na čtyři kategorie, 

kde každá z nich je rozdělena na čtyři úrovně obtížnosti. Do těchto kategorií patří: 

 1. Soustředění (koncentrace, zaměření) a plánování 

- klást série otázek sobě, ale i okolí tak, aby přinášely vědecké informace, 

- propojovat vědecké poznatky s vlastními získanými informacemi, 

- navrhnout promyšlený experiment/průzkum a uvědomit si proměnné. 

 2. Sběr informací  

- vybírat a používat měřící nástroje ke kvalitativnímu a kvantitativnímu pozorování 

a měření s přesností, 

- systematicky a ekonomicky zaznamenávat pozorování a měření, 

- porovnat a vybrat z různých zdrojů informací, 

- použít informace – zpracovat je a zhodnotit jejich relevanci a chyby. 

 3. Zpracování a interpretace  

- rozeznat trendy, vztahy a znaky v získaných datech díky užití statistických metod, 

zvážit spolehlivost a validitu dat, 

- kriticky zhodnotit hypotézy a možné užití vědeckých teorií na analyzovaných datech, 

vytvořit závěry. 

 4. Tvorba zprávy 

- prezentovat stručné, dobře odůvodněné a kompletní zprávy, podložené příslušně 

zpracovanými daty z různých zdrojů svému publiku. 

V poslední části dokumentu jsou tyto čtyři kategorie podrobně rozepsány v tabulce, která 

obsahuje vždy dva sloupce. V prvním jsou popsané dovednosti z dané kategorie, které by zde 
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měly být procvičovány, a v druhém sloupci jsou uvedeny příklady z různých oblastí 

předmětu, jak by mohly být procvičovány. 

 

Shrnutí obsahové analýzy 

Ne vždy bylo možné provést zhodnocení všech kategorií, a to z důvodu rozdílné formy 

analyzovaných dokumentů. V některých zemích se jednalo o velmi obecný dokument 

(rámcový), který ponechával volnost školám v tvorbě vlastního kurikula, nebo naopak velmi 

podrobný dokument zaměřený na obsahovou, dovednostní část z hlediska žáka, ale i učitele. 

Zjednodušené shrnutí analýzy přináší přehledová Tab. 11, kde lze vidět, že přístup k výuce 

předmětu science nebo samostatného předmětu biologie je v analyzovaných dokumentech 

vyrovnaný. Pouze v Belgii je vyučován jak integrovaný předmět science, tak i samostatná 

biologie. Všechny dokumenty mají popsané obecné přírodovědné dovednosti jako cíle 

předmětu. Většinou se jedná o dovednosti, 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.  

 

Tab. 11 – Výsledky obsahové analýzy kurikulárních dokumentů 

Analyzovaná 
země 

Předmět 
Obecné přírodovědné 
dovednosti jako cíle 

předmětu 

Biologické dovednosti 
v tematických oblastech 

Biologie Science ano ne obecně s tematickými 
celky ne 

Anglie  
■ 
 

■ 
    

■ 
 

Jižní Karolína  
■ 
 

■ 
   

■ 
  

Nový Zéland  
■ 
 

■ 
   

■ 
  

Polsko 
■ 
  

■ 
    

■ 
 

Německo 
■ 
  

■ 
  

■ 
   

Belgie 
■ 
 

■ 
 

■ 
  

■ 
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Je vidět, že tento výtah dovedností z analyzovaných dokumentů popisuje badatelský 

přístup k výuce. Ten je zdůrazněn v novozélandském kurikulu, které částečně inspirovalo 

návrh strukturace biologických dovedností v našem výzkumu (Tab. 1). Badatelské dovednosti 

jsou zde rozděleny na soustředění a plánování, sběr informací, zpracovávání a jejich 

interpretaci a tvorbu zprávy. Nejedná se však o pouhý výčet dovedností, nýbrž o podrobný 

popis jednotlivých kategorií ve čtyřech úrovních podle náročnosti. Dokument přechází 

z teoretické roviny do roviny praktické propojením dovedností s příklady procvičování na 

reálném obsahu. 

Za velmi zajímavou strukturaci považujeme dokument středoškolských standardů 

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

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 výuku 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. Výše uvedené dovednosti by pak měly být aplikovány na obecných 

biologických tématech v hodinách biologie. 

Tyto tři dokumenty se staly inspirací k prvotnímu návrhu klasifikace dovedností v biologii 

(viz Tab. 1). 

4.2 Výsledky porovnání názorů učitelů přírodopisu/biologie na 

navrženou strukturaci dovedností 

Pro porovnání dvou skupin, učitelů z gymnázií a učitelů ze základní školy, bylo nutno zjistit, 

zdali jsou data u obou skupin rozložena normálně. Protože byl vzorek v obou případech 

n > 50, byl na stanovení normality použit Kolmogorův-Smirnovův test. U dat získaných od 

učitelů základních škol bylo zjištěno normální rozdělení (d = 0,09; p > 0,20). Normální 

rozložení bylo zjištěno i u dat od učitelů z gymnázií (d = 0,10; p > 0,20). Právě výsledky K-S 

testu dovolily použít parametrických metod, jako je t-test. 
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Získaná data byla po jejich obdržení převedena do číselné podoby od 1 (určitě 

nesouhlasím) po 4 (určitě souhlasím). Zpracování dat se následně ubíralo dvěma způsoby. Byl 

použit t-test pro nezávislé výběry, kde se porovnávaly odpovědi učitelů ze základních škol 

s daty učitelů z gymnázií. Dále bylo cílem zjistit, ve které položce se učitelé z gymnázia a ze 

základní školy nejvíce liší. Položky byly porovnávány rozdílem v průměrném skóre.  

V této části jsou porovnávány názory učitelů biologie z obou stupňů škol, členěné podle 

jednotlivých okruhů (tzv. makrokategorií) otázek. Nejprve je vždy hodnocena „důležitost“ 

(přisuzovaný význam) daných dovedností pro žáky základních škol a poté pro gymnaziální 

žáky. 

• Identifikace biologických otázek a problémů – makrokategorie A 

Při vyhodnocení dovedností zaměřených na identifikaci biologických otázek a problémů, 

které by měli mít žáci na konci základní školy osvojené, byl zjištěn rozdíl mezi učiteli 

gymnázií a učiteli základních škol (t = 2,25; p < 0,05). Učitelé z gymnázií (x = 3,02; 

SD = 0,37) dosáhli vyššího skóre v porovnání s učiteli základních škol (x = 2,87; SD = 0,35), 

(Tab. 12). Rozdíl znamená, že učitelé z gymnázií přisuzují větší váhu identifikaci 

biologických otázek a problémů u žáků základních škol než učitelé ze základních škol. 

Negativní skóre bylo zjištěno u obou typů učitelů jenom u položky „Žák by měl stanovit 

hypotézy, na základě kterých je možné určit podmínky řešení, pokusů, pozorování…“. 

Hodnoty skóre zjištěné u gymnaziálních učitelů (x = 2,41) a u učitelů ze základní školy 

(x = 1,55) vypovídají, že ani jedna skupina učitelů nepovažuje uvedenou dovednost za 

důležitou pro žáky základních škol. Výrazně negativně (x = 1,87) byla učiteli základních škol 

hodnocená i položka „Žák by měl položit výzkumnou otázku vztahující se k danému 

problému“. I když učitelé gymnázií dosahovali vyššího skóre, považovali některé dovednosti 

učitelé základních škol za důležitější. 

Obdobně byl ve stejné makrokategorii dovedností, které ale mají mít osvojené žáci 

gymnázií, zjištěn významný rozdíl (t = 4,15; p < 0,001). Gymnaziální učitelé dosáhli vyššího 

skóre (x = 3,69; SD = 0,25) v porovnání s učiteli ze základní školy (x = 3,49; SD = 0,29), 

(Tab. 12). U žádné z položek nebylo zjištěno výrazně negativní skóre, pouze učitelé základní 

školy hodnotili položku „Žák by měl stanovit hypotézy, na základě kterých je možné určit 

podmínky řešení, pokusů, pozorování…“ slabě negativně (x = 2,28). Zajímavým zjištěním je, 

že učitelé základní školy dosahovali v některých položkách vyššího skóre než učitelé 

gymnázií (A.1.1,A.1.2, A.4.1, A.4.2). To znamená, že uvedené dovednosti považují učitelé ze 

základní školy za důležitější pro gymnaziální žáky, než samotní gymnaziální učitelé. 
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Tab. 12 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii „Identifikace biologických 

otázek a problémů“ 

 
Učitelé základních  
škol (x) 

Učitelé středních 
škol (x) 

t p 

Žáci základních škol 2,87 3,02 2,25 < 0,05 
Žáci gymnázií 3,49 3,69 4,15 < 0,001 

 

• Získávání informací a jejich zaznamenávání – makrokategorie B 

Při vyhodnocování této skupiny dovedností, které by měli mít osvojené žáci na konci 

základní školy, byl zjištěn významný rozdíl ve výsledcích (t = 6,16; p < 0,001). Učitelé ze 

základní školy dosahovali vyššího skóre (x = 3,54; SD = 0,17) v porovnání s učiteli 

z gymnázia (x = 3,24; SD = 0,32) – viz Tab.  13. Rozdíl znamená, že učitelé ze základní školy 

přisuzují větší váhu získávání informací u žáků základních škol než učitelé z gymnázií. Téměř 

všechny dovednosti byly hodnoceny pozitivně, což znamená, že podle obou skupin učitelů by 

je žáci základních škol měli mít osvojeny, kromě položky „Žák by měl navrhnout experiment 

samostatně“, kde učitelé z gymnázia hodnotili uvedenou dovednost jako důležitější (x = 2,33) 

pro žáky základních škol, než učitelé ze základní školy (x = 2,09). Kromě této položky 

dosahovali učitelé z gymnázia vyššího skóre už jenom ve dvou položkách (B.1.1 a B.1.2). 

Skóre bylo přibližně vyrovnané ve všech položkách, nejvyšší rozdíl byl detekován u položky 

„Žák by měl upravovat objekty k pozorování (zhotovovat řezy, jednoduché barvicí 

techniky)“, kde tuto dovednost považovali učitelé základní školy za důležitější (x = 3,72) pro 

žáky základních škol, než učitelé z gymnázia (x = 2,88). 

Významný rozdíl byl zjištěn i při sledování důležitosti dané skupiny dovedností 

u žáků gymnázia (t = 4,11; p < 0,001). Učitelé ze základní školy dosahovali vyšší skóre 

(x = 3,88; SD = 0,11) v porovnání s učiteli z gymnázia (x = 3,75; SD = 0,21), (Tab.  13). 

Každá položka byla oběma skupinami učitelů hodnocena pozitivně a obdobně jako při 

vyhodnocování dovedností důležitých pro žáky základních škol bylo vyšší skóre u učitelů 

gymnázií zjištěno jen u dvou položek (B.1.1 a B.1.2). Skóre bylo vyrovnané u všech položek, 

rozdíly nebyly tak markantní, jako při vyhodnocovaní důležitostí pro základní školy. 
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Tab.  13 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii „Získávání informací 

a jejich zaznamenávání“ 

 
Učitelé základních  
škol (x) 

Učitelé středních 
škol (x) 

t p 

Žáci základních škol 3,54 3,24 6,16 < 0,001 
Žáci gymnázií 3,88 3,75 4,11 < 0,001 
 

• Zpracování informací – makrokategorie C 

Při vyhodnocení dovedností zaměřených na zpracování informací, které by měli mít žáci na 

konci základní školy osvojené, byl zjištěn rozdíl mezi učiteli gymnázií a učiteli základních 

škol (t = 2,57; p < 0,05). Učitelé z gymnázií (x = 3,16; SD = 0,39) dosáhli vyššího skóre 

v porovnání s učiteli ZŠ (x = 2,98; SD = 0,33), (Tab. 14). Rozdíl znamená, že učitelé 

z gymnázií přisuzují větší váhu dovednostem týkajícím se zpracování informací u žáků 

základních škol než učitelé ze základních škol. Negativní skóre bylo zjištěno u třech položek 

a vždy bylo zjištěno u učitelů základních škol, což znamená, že uvedené dovednosti 

nepovažují učitelé základních škol za důležité (C.1.3, C.2.3 a C.2.7). U této kategorie byl 

detekován velký rozdíl u dovednosti „Žák by měl provést základní popisné statistiky 

(maximum, minimum, aritmetický průměr)“, učitelé gymnázií považují uvedenou dovednost 

za důležitou (x = 3,03), na rozdíl od učitelů základních škol, kteří ji považují pro žáky 

základních škol za nedůležitou (x = 1,72). 

Obdobně byl při stejné makrokategorii dovedností, které ale mají mít osvojené žáci 

gymnázií, zjištěn významný rozdíl (t = 3,13; p < 0,01). Gymnaziální učitelé dosáhli vyššího 

skóre (x = 3,73; SD = 0,28) v porovnání s učiteli ze základní školy (x = 3,59; SD = 0,21), 

(Tab. 14). U žádné z položek nebylo zjištěno negativní skóre, což znamená, že obě skupiny 

učitelů považují dovednosti zahrnuté do kategorie týkající se zpracování informací pro žáky 

gymnázia za důležité. Nejvyšší rozdíl ve skóre byl zjištěn podobně jako u hodnocení 

dovedností pro základní školy u položky „Žák by měl provést základní popisné statistiky 

(maximum, minimum, aritmetický průměr)“, učitelé z gymnázia ji považují za důležitou 

(x = 3,68), učitelé ze základní školy za méně důležitou (x = 2,72). 

 

Tab. 14 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii “ Zpracování informací ” 

 
Učitelé základních  
škol (x) 

Učitelé středních 
škol (x) 

t p 

Žáci základních škol 2,98 3,16 2,57 < 0,05 
Žáci gymnázií 3,59 3,73 3,13 < 0,01 
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• Vyhodnocení výsledků a vytváření závěrů – makrokategorie D 
Při vyhodnocování této skupiny dovedností, které by měli mít žáci na konci základní školy 

osvojené, byl zjištěn významný rozdíl ve výsledcích (t = 3,35; p < 0,01). Učitelé ze základní 

školy dosahovali nižší skóre (x = 2,86; SD = 0,43) v porovnání s učiteli z gymnázia (x = 3,13; 

SD = 0,44), (Tab. 15). Rozdíl znamená, že učitelé z gymnázií přisuzují větší váhu 

dovednostem týkajících se vyhodnocení výsledků a vytváření závěrů u žáků základních škol 

než učitelé ze základních škol. Negativní skóre bylo zjištěno u čtyř položek, a to vždy 

u učitelů základních škol, což znamená, že uvedené dovednosti nepovažují učitelé ZŠ za 

důležité (D.1.3, D.1.4, D.2.3 a D.2.5). Nejvýraznější rozdíl byl zjištěn u položky „Žák by měl 

kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, (hypotézy)“, kde uvedeným 

dovednostem dávají větší význam učitelé z gymnázia (x = 2,86), v porovnání s učiteli ze 

základní školy (x = 1,72). Zajímavě vyznívá zjištění, že dovednosti „Žák by měl prezentovat 

výsledky v logickém pořadí“ pro žáky základních škol přisuzují vysokou důležitost téměř 

všichni učitelé ze základní školy (x = 3,91). U učitelů z gymnázia bylo zjištěno nižší skóre (x 

= 3,33). 

Obdobně byl u stejné makrokategorie dovedností, které ale mají mít osvojené žáci 

gymnázií, zjištěn významný rozdíl (t = 2,93; p < 0,01). Gymnaziální učitelé dosáhli vyššího 

skóre (x = 3,67; SD = 0,28) v porovnání s učiteli ze základní školy (x = 3,51; SD = 0,29), 

(Tab. 15). U žádné z položek nebylo zjištěno negativní skóre. Rozdíly u jednotlivých 

dovedností mezi skupinami učitelů nebyly tak velké jak při vyhodnocování důležitosti 

dovedností pro žáky základních škol. Největší rozdíl ve skóre byl, podobně jako v předešlém 

případě, u dovednosti „Žák by měl kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, 

(hypotézy)“, kde učitelé z gymnázií dosahovali vyšší skóre (x = 3,57), než učitelé ze základní 

školy, kteří uvedenou dovednost nepovažovali za tak důležitou pro žáky gymnázií (x = 2,45). 

Na základě dalších podrobných analýz došlo k úpravě strukturace dovedností a následné 

specifikace pro jednotlivé stupně škol. 

Tab. 15 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii „Vyhodnocení výsledků 

a vytváření závěrů“ 

 
Učitelé základních  
škol (x) 

Učitelé středních  
škol (x) 

t p 

Žáci základních škol 2,86 3,13 3,35 < 0,01 
Žáci gymnázií 3,51 3,67 2,93 < 0,01 
 

Graf 4 předkládá základní výsledky. 
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Graf 4 – Průměrné skóre pro každou makrokategorii 

 

* p < 0,05; ** p  < 0,01; *** p < 0,001 

Porovnání názorů s vysokoškolskými učiteli biologie 

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. 

Z podrobnější analýzy požadavků vysokoškolských učitelů na jednotlivé konkrétní 

dovednosti žáků základních škol vyplynulo, že mají poměrně vysoké požadavky a jedinou 

dovednost, kterou by vynechali, je dovednost „navrhnout experiment samostatně“. V tom se 

shodují i s učiteli základních škol i gymnázií, kteří by ovšem vyřadili i některé jiné 

dovednosti. Z hodnocení vysokoškolských učitelů vyplývá, že všechny uvedené dovednosti 

žáků gymnázií považují za důležité, a proto by žádný požadavek nevypustili. 

Výsledky analýzy názorů učitelů a akademiků přináší samostatná studie nazvaná Názory 

učitelů na biologické dovednosti žáků (Čudová et al. 2013). 
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4.2.1 Výsledná strukturace biologických dovedností upravená na základě šetření 

požadavků učitelů 

Dalším vytyčeným cílem této práce bylo na základě výsledků testování a dotazníkového 

šetření učitelů upravit a specifikovat vytvořený přehled dovedností zvlášť pro žáky základní 

školy a gymnázia. Do úprav byly zahrnuty i výsledky studie z projektu, v rámci kterého byla 

tato práce zpracovávána, zaměřené na názory učitelů na vybrané dovednosti, které mají mít 

osvojené žáci ukončující základní školu a žáci ukončující gymnázium (Řezníčková 

et al. 2013). Výsledky ukázaly, že jednotlivé skupiny učitelů se v názorech na úroveň 

jednotlivých dovedností značně rozcházejí. Zajímavé je, že učitelé VŠ mají opravdu vysoké 

požadavky na žáky základních škol i gymnázií, zatímco učitelé základních škol mají menší 

požadavky na své žáky, ale i žáky gymnázií, oproti gymnaziálním učitelům. 

Obecně lze konstatovat, že pro obě úrovně žáků považují učitelé gymnázií za důležité 

následující makrokategorie dovedností: A) Identifikace biologických problémů a kladení 

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

závěrů a jejich prezentace. Oproti tomu učitelé základních škol přisuzují velkou váhu 

makrokategorii B) Získávání informací a jejich zaznamenávání pro obě úrovně žáků. 

Původní struktura biologických dovedností (Tab. 1), která byla pro všechny žáky stejná, 

byla na základě výsledků z testování názorů učitelů, rozhovory s učiteli, didaktického testu 

pro žáky a dotazníku pro žáky a jejich učitele rozpracována pro tři věkové kategorie (5. ročník 

ZŠ, 9. ročník ZŠ a poslední ročník GY). 

• Úpravy provedené ve strukturaci dovedností pro žáky 5. ročníku ZŠ 

Ve strukturaci pro tuto věkovou kategorii došlo k výrazným úpravám vzhledem k původnímu 

návrhu, což souvisí s mentální i psychomotorickou vyspělostí žáků tohoto věku 

i s možnostmi, které pro nácvik dovedností skýtá předmět přírodověda na 1. stupni ZŠ. 

Z původní strukturace (viz Tab. 1) byly vypuštěny následující dovednosti:  

Rámeček 4 – Dovednosti upravené v makrokategoriích A–D pro žáky 5. ročníku 

Makrokategorie A:  

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

- položit výzkumnou otázku vztahující se k danému problému; 
- určit dílčí kroky, které povedou k předpokládanému výsledku; 
- práci si časově naplánovat (odhadnout časovou náročnost); 
- stanovit hypotézy, na základě kterých je možné určit podmínky řešení, pokusů, 

pozorování… 
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Makrokategorie B: 

- vybírat vhodné a důvěryhodné informační zdroje pro řešení daného problému; 
- pracovat se základními biologickými nástroji (preparační sadou apod.); 
- připravovat laboratorní preparáty (nativní, trvalé, suché…); 
- ovládat techniku mikroskopování; 
- navrhnout experiment samostatně; 
- určit vhodné metody a pomůcky pro realizaci experimentu. 

Makrokategorie C: 

- třídit informace podle jejich významnosti (hlavní a doplňující); 
- odhadnout významnost informací z hlediska praktického využití; 
- klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy dle rozlišovacích znaků; 
- formulovat získané informace (text) vlastními slovy; 
- převést informace z tabulek a grafů do textové podoby a opačně; 
- určit vzájemné souvislosti formou pojmových (myšlenkových) map; 
- využívat jednoduché matematické postupy pro zpracování informací; 
- provést základní popisné statistiky; 
- zpracovat informace na PC (formou tabulky, grafu, protokolu). 

Makrokategorie D: 

- své výsledky shrnout do přehledových tabulek, schémat, grafů…; 
- navrhnout případné další alternativy řešení (formulovat alternativní vysvětlení);  
- okomentovat své poznatky (výsledky) a porovnat je s již známými poznatky; 
- kriticky zhodnotit nově získané informace (svou práci i práci ostatních); 
- kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, (hypotézy); 
- formulovat a sepsat závěr (z informací z různých literárních zdrojů i experimentů); 
- stanovit nové nevyřešené otázky na základě zjištěných výsledků; 
- zvolit vhodnou formu pro prezentaci svých výsledků; 
- obhájit své výsledky (argumentovat). 

Poznámka: symbol – označuje položky vypuštěné, symbol + označuje položky přidané 

Upravenou strukturaci doplněnou o příklady otázek pro žáky prvního stupně přináší Příl. 2. 

 

• Úpravy provedené v strukturaci dovedností pro žáky 9. ročníku ZŠ 

Ve struktuře pro žáky na konci základní školy bylo odstraněno několik dovedností, případně 

byly přesunuty do jiných makrokategorií. V některých případech došlo k formulačním 

změnám. Úroveň dovedností pak upřesňují připojené příklady. Z původní struktury byly 

vypuštěny následující dovednosti: 
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Rámeček 5 – Dovednosti upravené v makrokategoriích A–D pro žáky 9. ročníku 

Makrokategorie A:  

- žák by měl položit výzkumnou otázku; 
+ připravit si pomůcky podle návodu; 
+ odhadnout výsledek svého experimentu. 

Makrokategorie B: 

- určit vhodné metody a pomůcky pro realizaci experimentu; 
- pracovat s internetem a získávat požadované informace; 
- připravovat laboratorní preparáty (nativní, trvalé, suché…); 
- stanovit hypotézy, na základě kterých je možné určit podmínky řešení, pokusů, 

pozorování…; 
- navrhnout experiment samostatně; 
+ poznat, který z textů je populární, vědeckopopulární či odborný; 
+ určit z předložených grafů a tabulek požadované údaje (hodnoty). 

Makrokategorie C: 

- odhadnout význam informací z hlediska praktického užití; 
- formulovat získané informace (text) vlastními slovy; 
- určit vzájemné souvislosti formou pojmových (myšlenkových) map; 
- zapsat protokol/postup práce; 
- provést základní popisné statistiky. 

Makrokategorie D: 

- odhadnout chyby nebo slabé stránky svého pozorování či experimentování; 
- okomentovat své poznatky (výsledky) a porovnat je s již známými poznatky; 
- formulovat a vysvětlit své výsledky; 
- své výsledky shrnout do přehledových tabulek, schémat, grafů…; 
- kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, (hypotézy); 
- stanovit nové nevyřešené otázky; 
- navrhnout případné další alternativy řešení. 

Poznámka: symbol – označuje položky vypuštěné, symbol + označuje položky přidané 

Výslednou strukturu dovedností pro žáky 9. třídy základní školy doplněnou o příklady otázek 

naleznete v Příl. 3. 

• Úpravy provedené v strukturaci dovedností pro žáky na konci gymnázia 

Z provedených analýz názorů učitelů vyplynulo, že požadavky učitelů na žáky gymnázia 

z hlediska dovedností jsou poměrně vysoké a že by všechny zmíněné dovednosti v původní 

struktuře žáci měli ovládat. Upravená strukturace se liší hlavně po formulační stránce a je 

rozšířená o příklady (Příl. 4). 
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4.3 Výsledky testování žáků 

Veškeré statistické analýzy byly provedeny v programu Statistica 10.0 a statistickém 

programu R. Položková analýza výsledků byla zaměřena na: 

- úspěšnost žáků v celém testu, jednotlivých úlohách a kategoriích dovedností, 

- srovnání učitelova odhadu a reálné úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách, 

- charakteristiku žáků dle známky a oblíbenosti přírodopisu/biologie, 

- hodnocení srozumitelnosti a obtížnosti úloh žáky pomocí dotazníků. 

4.3.1 Úspěšnost žáků 

Pro vyhodnocení úspěšnosti byl použit index obtížnosti P, který určuje procento žáků ve 

skupině, kteří danou úlohu zodpověděli správně: 
n

n
P s100= , kde ns je počet žáků ve skupině, 

kteří odpověděli správně, a n je celkový počet žáků ve vzorku. 

Úspěšnost žáků v celém testu 

V následující Tab.  16 je znázorněna průměrná úspěšnost z celého testu pro jednotlivé 

kategorie žáků, přičemž rozdíl v úspěšnosti mezi pohlavími byl zanedbatelný (0,4 %).  

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 %). Rozdíl úspěšnosti mezi chlapci 

a dívkami se pohyboval v rozmezí 1,3–1,4 % ve prospěch chlapců (viz Tab.  16).  

Významný rozdíl mezi pohlavími byl zjištěn jen na nižším gymnáziu (Z = 2,31; p < 0,05). Na 

ostatních dvou typech škol významný rozdíl detekován nebyl. 

Tab.  16 – Procentuální úspěšnost žáků v celém testu na sledovaných typech škol 

 Průměrná úspěšnost (%) Chlapci Dívky 
ZŠ 59,7 60,1  59 
n GY 83,4 84,1  82,7 
v GY 83,7 84,3 83, 1 
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Pokud tyto výsledky srovnáme s průměrnou známkou a oblíbeností předmětu, tak horší 

známka u žáků základní školy odpovídá horším výsledkům v celém testu a malou oblíbeností 

předmětu. U žáků gymnázia je zajímavé, že lepší průměrná známka sice odpovídá výsledkům 

v testu, ale o vztahu oblíbenosti předmětu to bohužel říci nelze. 

Následující histogramy ukazují rozložení četnosti úspěšnosti žáků na jednotlivých 

typech škol. Histogram úspěšnosti žáků základních škol v celém testu (viz Graf 5) v podstatě 

odpovídá normálnímu rozdělní více nakloněnému k vyšším hodnotám s výrazným vrcholem 

v 90 %. Dále lze pozorovat, že přibližně polovina žáků měla 50% nebo menší úspěšnost a jen 

20 žáků vyřešilo test na 100 %. 

Graf 5 – Rozložení úspěšnosti žáků základních škol v celém testu (n = 222) 

 

Histogramy úspěšnosti žáků na nižším i vyšším gymnáziu v celém testu (viz Graf 6) jsou 

velmi výrazně ukloněny doprava s výrazným vrcholem v 90 %. Žáci na obou úrovních 

gymnázia řešili test s velmi vysokou úspěšností, kdy čtvrtina žáků získala 100 % bodů. 

Zajímavé je, že žáci nižších gymnázií, kteří jsou věkově srovnatelní s žáky základních škol, 

dosáhli výrazně lepších výsledků než jejich vrstevníci na základních školách, naopak jejich 

výkony byly srovnatelné se staršími žáky z vyšších gymnázií. 

  



75 
 

Graf 6 – Rozložení úspěšnosti žáků nižších (n = 378) a vyšších gymnázií (n = 405) 

v celém testu 

 

 

 

 Úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách 
 

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

na základní škole dělalo problém hned několik úloh, kde jejich úspěšnost byla menší než 

50%. Jednalo se o otevřené úlohy č. 3, 7, 8 a 11, přičemž úloha č. 3 je zaměřená na dovednost 

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

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

problémy dovednost získávat a třídit informace a klást otázky (viz Graf 7). 

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 (viz Tab.  17). 

Tab.  17 – Procentuální úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách na sledovaných typech 

škol 

Úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ZŠ 64,4 70,4 45,9 63,1 59,4 68,5 44,4 48,5 60,4 72,5 31,1 
n GY 88,9 89,6 82,8 79,6 87,8 93,2 75,3 80,7 83,6 86,6 48,7 
v GY 88,6 90,1 80,5 81,5 90,0 93,0 70,0 82,1 80,5 87,3 61,0 
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Graf 7 – Průměrná úspěšnost žáků (%) v jednotlivých úlohách 

 

 
Úspěšnost žáků ve 4 makrokategoriích dovedností  

U žáků základní školy byla úspěšnost řešení testu mnohem nižší oproti gymnaziálním žákům. 

Největší problémy jim dělala 1. makrokategorie Identifikace biologických problémů a kladení 

otázek. U žáků nižšího gymnázia byla úspěšnost ve všech makrokategoriích srovnatelná 

s žáky vyšších gymnázií, dokonce ve 2. a 3. makrokategorii (Získávání informací a jejich 

zaznamenávání, Třídění informací a jejich zpracování) byli úspěšnější než starší gymnaziální 

žáci (viz Tab. 18). 

Tab. 18 – Procentuální úspěšnost žáků v makrokategoriích dovedností na sledovaných 

typech škol 

 

Srovnání učitelova odhadu a reálné úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách 

V další položce dotazníku měli učitelé odhadnout úspěšnost svých žáků v jednotlivých 

úlohách. Na výběr měli z pěti možností: 5 = nad 80 %, 4 = 61–80 %, 3 = 41–60 %, 2 = 21–

40 %, 1 = pod 20 %. 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 
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Identifikace biologických problémů a kladení otázek 44,1  72,7  76,8  
Získávání informací a jejich zaznamenávání 61,7  85,4  83,2  
Třídění informací a jejich zpracování 64,1  86,5  85,7  
Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace 62,3  83,7  85,7  
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na nižším i vyšším gymnáziu ve všech úlohách své žáky podhodnocovali v průměru o jednu 

hodnotu škály (viz Tab. 19). 

Tab. 19 – Srovnání odhadu učitele a reálné úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách (%) 

 odhad učitele žák odhad učitele žák odhad učitele žák 
úloha ZŠ n GY v GY 
1 60,5 64,4 41–60 88,9 60,5 88,6 
2 41–60 70,0 41–60 89,6 41–60 90,1 
3 41–60 45,9 41–60 82,8 60,5 80,5 
4 21–40 63,1 21–40 79,6 41–60 81,5 
5 41–60 59,4 60,5 87,8 41–60 90,0 
6 41–60 68,5 41–60 93,2 41–60 93,0 
7 21–40 44,4 41–60 75,3 41–60 70,0 
8 20,5 48,5 41–60 80,7 41–60 82,1 
9 41–60 60,4 41–60 83,6 41–60 80,5 
10 41–60 72,5 41–60 86,6 41–60 87,3 
11 21–40 31,1 21–40 48,7 41–60 61,0 
 

Korelace vztahu úspěšnosti žáků v celém testu se známkou z přírodopisu, 

oblíbeností předmětu a počtem hodinu přírodopisu/biologie 

Pomocí Kruskal-Wallisova testu bylo sledováno, zda existují nějaké významnější rozdíly 

mezi úspěšností žáků v testu a známkou z přírodopisu, oblíbeností předmětu či počtem hodin 

během týdne. Při statistickém srovnání aritmetických mediánů (známek, oblíbenosti 

předmětu, počtu hodin) nás zajímalo mezi kterými průměry je významný statistický rozdíl. 

K tomu jsme využili post-hoc test, který zobrazil hladiny statistické významnosti p mezi 

všemi srovnávanými průměry. 

U žáků základní školy se ukázal významný statistický rozdíl mezi žáky se známkou 

3 a 4 (H = 10,47; p < 0,05), kdy žáci s 3 byli výrazně úspěšnější než žáci se 4. Dále se 

ukázalo, že žáci s 1 hodinou přírodopisu týdně jsou úspěšnější než žáci se 2 hodinami 

přírodopisu (H = 23,42; p < 0,001). 

U žáků nižšího gymnázia byl prokázán významný rozdíl mezi 2 a 3 hodinami týdně 

(H = 15,61; p < 0,001), kdy žáci s menším počtem hodin byli úspěšnější. 

U žáků vyšších gymnázií byl prokázán významný rozdíl mezi počtem hodin (H = 7,25; 

p < 0,05), kdy žáci se 3 hodinami byli úspěšnější než žáci se 2 hodinami. 

Poznámka: průměrný počet hodin na ZŠ = 1,6, n GY = 2, v GY = 2,4. 
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4.3.2 Charakteristika žáků dle známky a oblíbenosti přírodopisu/biologie 

V další části přinášíme charakteristiku žáků z hlediska vztahu známky z biologie v posledním 

pololetí a oblíbenosti předmětu. Žáci vybírali ze tří možností (mám rád, napůl, nemám rád). Z 

 Tab. 20 je vidět, 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. Grafické znázornění podílu žáků dle známky 

a oblíbenosti přináší  

Graf 8 a  

Graf 9. 

Tab. 20 – Podíl žáků dle známky a oblíbenosti předmětu (%) 

 Podíl žáků v % dle známky  Podíl žáků v % dle 
oblíbenosti předmětu 

 

Známka 1 2 3 4 Průměrná 
známka 

Mám 
rád 

Napůl Nemám 
rád 

Průměrná  
volená hodnota 

ZŠ 15,22 35,22 30,78 18,78 2,56 10,66 35,55 53,79 2,32 
n GY 35,45 37,57 21,69 5,29 1,95 41,53 9,79 48,68 2,13 
v GY 32,84 38,76 22,47 5,93 1,98 44,44 12,35 43,21 2,1 

 

Graf 8 – Podíl žáků (%) dle známky 
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Graf 9 – Podíl žáků (%) dle oblíbenosti předmětu 

 

 

 

4.3.3 Hodnocení srozumitelnosti a obtížnosti úloh žáky  

V další části dotazníku měli žáci za úkol ohodnotit úlohy testu z hlediska subjektivní 

srozumitelnosti, kdy vybírali z možností: A – ano, B – spíše ano, C – spíš ne, D – ne. Žáci 

základní školy se v hodnocení srozumitelnosti úloh příliš neshodovali – přestože nejvíce 

volili, že všechny otázky jsou srozumitelné, nikdy se nejednalo o nadpoloviční většinu. Oproti 

tomu žáci nižších a vyšších gymnázií (nadpoloviční většina) hodnotili otázky jako 

srozumitelné. Nejméně srozumitelná z pohledu žáků byla na všech třech typech škol otázka 

č. 11, ve které byli žáci také nejméně úspěšní (viz Tab.  21).  
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Tab.  21 – Srozumitelnost úloh z hlediska žáků (nejčastěji volená hodnota v %) 

 
(varianty: A – ano, B – spíše ano, C – spíš ne, D – ne) 

Dalším cílem bylo porovnat hodnocení obtížnosti úloh z hlediska žáků s reálnou úspěšností 

žáků v jednotlivých úlohách. Žáci označovali úlohy variantami: A – snadná, B – středně 

těžká, C – obtížná a D – neřešitelná. Následující Tab.  22 ukazuje, kterou z možností žáci 

nejčastěji volili. Žáci základní školy hodnotili úlohy č. 1 a 8 jako středně těžkou a č. 11 jako 

obtížnou. Ostatní úlohy hodnotili jako snadné (viz Tab.  22). Pokud hodnocení úloh žáků 

základní školy srovnáme s reálnou úspěšností, tak v těchto úlohách (1, 8 a 11) žáci také 

neměli vysokou úspěšnost. Žáci nižších gymnázií všechny otázky většinově označovali jako 

snadné, až na úlohy č. 8 a 11, které označovali jako středně těžké (viz Tab.  22). Přestože 

úloha č. 8 byla označována jako středně těžká, žáci ji řešili úspěšně. Žáci vyšších gymnázií 

hodnotili úlohy testu obdobně jako žáci na nižším gymnáziu (viz Tab.  22). Tedy úlohy č. 8 

a 11 označovali jako středně těžké. Přestože ale úlohy označovali jako středně těžké, zvládli 

tyto úlohy velmi dobře a jejich reálná úspěšnost byla vysoká. 

  

ZŠ 
úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
varianta     A 41,33 47,56 50,22 43,56 32,89 48,00 40,44 32,44 42,22 47,11 30,22 

B 26,67 27,11 19,56 20,89 21,33 26,22 24,44 26,22 23,11 23,11 20,89 
C 19,56 13,78 13,33 16,00 23,56 10,67 16,44 15,56 15,11 15,56 18,22 
D 8,89 7,56 11,11 13,78 18,22 11,11 12,44 19,11 12,89 8,44 23,56 

n GY 
úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
varianta     A 72,75 74,34 79,10 71,16 74,07 79,37 67,99 67,99 74,87 70,63 53,97 

B 20,90 22,49 17,99 21,96 19,58 15,61 24,34 24,07 18,78 21,69 22,22 
C 5,29 3,17 2,38 5,03 3,97 2,38 5,82 5,56 2,91 5,82 12,70 
D 0,79 0,00 0,26 1,32 1,85 1,59 1,59 2,12 2,91 1,59 10,32 

v GY 
úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
varianta      A 66,42 72,59 79,01 70,12 69,38 78,27 65,68 62,47 70,12 69,88 55,06 

B 24,20 24,20 16,30 23,21 21,73 17,04 24,44 27,65 20,00 22,72 25,68 
C 7,65 1,23 2,72 3,95 5,19 2,96 5,93 6,42 5,93 3,46 11,36 
D 0,49 0,49 0,25 1,23 1,98 0,00 0,99 0,74 1,23 0,99 5,19 
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Tab.  22 – Obtížnost úloh z hlediska žáků (nejčastěji volená hodnota v %) 

 ZŠ 
úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
varianta A 35,56 41,78 44,00 40,89 31,56 42,67 36,00 22,22 36,44 39,11 18,67 

B 36,44 34,67 28,00 26,67 29,78 29,78 30,22 36,00 34,67 31,11 26,22 
C 17,78 14,22 15,11 17,78 22,67 17,33 18,22 24,00 13,33 15,11 32,00 
D 4,89 3,56 7,11 8,44 9,78 4,44 7,56 10,22 7,11 6,67 15,56 

 n GY 
úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

varianta A 61,11 60,32 74,07 55,56 66,93 71,43 53,97 36,51 58,73 59,26 23,54 
B 29,37 33,86 20,90 35,19 23,02 22,22 31,22 48,41 33,07 29,63 37,04 
C 7,67 4,76 2,91 7,94 5,29 3,70 10,05 11,64 5,82 8,73 28,84 
D 1,32 0,53 1,32 0,79 3,44 1,06 3,17 2,12 1,06 0,79 7,94 

 v GY 
úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

varianta A 57,28 61,48 72,84 62,22 64,69 75,06 55,06 41,23 63,21 62,96 26,91 
B 30,62 32,10 20,99 28,15 23,21 18,52 31,36 42,47 25,93 28,64 37,28 
C 8,40 4,20 3,46 6,17 7,65 2,72 7,90 12,35 6,91 4,44 23,70 
D 1,23 0,00 0,00 0,74 1,48 0,74 1,73 0,49 0,49 0,49 8,15 

(varianty: A – snadná, B – středně těžká, C – obtížná, D – neřešitelná) 

 

4.3.4 Rozvoj biologických dovedností z pohledu žáků a učitele 

Výše zmíněný test biologických dovedností byl doplněn krátkými dotazníky, jejichž cílem 

bylo zjištění dalších charakteristik, které by přispěly k interpretaci výsledků dosažených 

v testu, konkrétně pak míry úspěšnosti v celém testu a v jednotlivých úlohách. Tento dotazník 

byl vyhotoven ve dvou provedeních, učitelském a žákovském, přičemž tato provedení se 

v některých položkách odlišovala a v jiných naopak shodovala. V jednotlivých položkách 

dotazníku respondenti vyjadřovali své názory na úlohy v testu, zejména na jejich obtížnost, 

srozumitelnost a přiměřenost, a také na význam a četnost procvičování testovaných 

dovedností ve výuce. Zjištěné odpovědi respondentů pak byly podrobeny statistické analýze, 

a to odděleně pro jednotlivé sledované stupně vzdělávání.  
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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. Vybírali ze čtyř možností: 4 – ve všech hodinách, 3 – ve většině 

hodin, 2 – v některých hodinách, 1 – nikdy. 

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 uváděli, že tuto dovednost nikdy 

neprocvičují. Jednalo se o úlohu zaměřenou na tvorbu grafu (viz Tab. 23). 

Tab. 23 – Průměrná frekvence procvičování daných dovedností z pohledu žáků a jejich 

učitele 

 Pohled žáků Pohled učitele 
Úloha ZŠ n GY v GY ZŠ n GY v GY 
1 1,5 1,5 1,6 2,4 2 2,1 
2 1,6 1,6 1,7 2,4 2 2,2 
3 1,6 1,6 1,7 2,2 2 2,1 
4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 2,3 
5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,3 2,1 
6 1,6 1,6 1,7 2,2 2,3 2,1 
7 1,7 1,6 1,7 2 1,7 2,1 
8 1,5 1,5 1,6 1,8 2,3 2 
9 1,6 1,6 1,7 2 2 2,1 
10 1,6 1,6 1,7 2 1,7 2,3 
11 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 

(4 – ve všech hodinách, 3 – ve většině hodin, 2 – v některých hodinách, 1 – nikdy) 

Přiměřenost a významnost úloh pro žáky z hlediska učitelů 

Dále se měli učitelé vyjádřit k přiměřenosti úloh vzhledem k věku žáků. Učitelé označovali 

úlohy jako A – pro mladší žáky, B – přiměřená, C – pro starší žáky. 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). Možná by podle jejich názoru měli žáci takové úlohy 

zvládnout, ale bohužel tomu tak není. 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 (viz Tab.  24). 
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Při hodnocení významnosti úloh pro žáky přiřazovali učitelé úlohám hodnoty ze škály:  

4 – nezbytná, 3 – významná, 2 – nepříliš významná, 1 – zbytečná. Učitelé ze všech typů škol 

většinou úlohy hodnotili jako významné nebo nezbytné (viz Tab.  24). Většina učitelů 

základních škol považuje převážnou část úloh za významnou, až na úlohu požadující 

vytvoření grafu. Učitelé na nižším gymnáziu se oproti svým kolegům na vyšším gymnáziu 

názorově rozcházejí, kdy je jedni hodnotí jako nepříliš významné a druzí jako nezbytné.  

Tab.  24 – Hodnocení přiměřenosti a významnosti úloh k věku žáků z pohledu učitelů 

(nejčastěji volená hodnota v %) 

 Přiměřenost úloh Významnost úloh 
 Úloha ZŠ n GY v GY ZŠ n GY  v GY 
1 B (100) B (100) B (56) 3 (50) 3 (100) 3 (50) 
2 B (100) B (67) B (63) 4 (67) 3 (67) 3 (63) 
3 B (83) B (100) B (56) 4 (67) 3 (67) 3 (63) 
4 B (83) B (67) B (56) 4 (67) 3 (67) 3 (44) 
5 B (83) C (67) B (50) 2(50) 1, 2, 4 (33,3) 3 (56) 
6 B (83) B (67) B (63) 3 (50) 4 (67) 3 (63) 
7 B (83) B (67) B (69) 3(50) 2, 3, 4 (33,3) 4 (38) 
8 B (83) B (100) B (81) 2(50) 2, 3, 4 (33,3) 3 (69) 
9 B (83) B (100) B (63) 3 (67) 2, 3, 4 (33,3) 3 (44) 
10 B (83) B (100) B (69) 3 (67) 2, 3, 4 (33,3) 3 (56) 
11 B (67) C (100) C (56) 3 (67) 3 (100) 3 (69) 

(Přiměřenost: A – pro mladší ž., B – přiměřená, C – pro starší ž., Významnost: 4 – nezbytná, 3 – významná, 2 – nepříliš významná, 1 – 
zbytečná) 

Hodnocení výuky žáky i učiteli 

V této části byly porovnány odpovědi na otázky z dotazníku, které byly pro žáky i učitele 

shodné a zjišťovaly názory a zkušenosti s nácvikem vybraných dovedností z přírodopisu 

a biologie v reálné výuce. Hodnocena byla jednak obtížnost uvedených dovedností, kdy 

dotazovaní měli na výběr ze čtyř možností: 4 – zvládla bych to, 3 – musela bych se snažit, 2 – 

bojovala bych s tím, 1 – nezvládla bych to, jednak frekvence procvičování daných aktivit, kdy 

dotazovaní měli na výběr také ze čtyř možností: 4 – ve všech hodinách, 3 – ve většině hodin, 

2 – v některých hodinách, 1 – nikdy / téměř nikdy. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 25. Jak je z tabulky zřejmé, v některých případech 

dochází ke shodě mezi učiteli a žáky na základě průměrného skóre, ale v některých se 

neshodují. Na druhé straně je však možné říci, že neshody nejsou příliš významné. Nejvyšší 

rozdíl u respondentů ze základních škol je 0,54 u položky č. 6 (Určit jméno rostlinného nebo 

živočišného druhu pomocí klíče nebo encyklopedie). U respondentů z nižšího gymnázia jsou 

rozdíly vyšší než na ostatních dvou typech škol, nejvyšší rozdíl byl zjištěn u položky 21 
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(Provádíme praktická cvičení – v učebně, laboratoři nebo terénu). Respondenti z gymnázia se 

nejvíce rozcházeli v položce 14 (Vyžaduje se od nás, abychom biologické [přírodopisné] 

poznatky aplikovali na problémy, se kterými se setkáváme v každodenním životě). 

Tab. 25 – Názory a zkušenosti s výukou u žáků a učitelů 

  ZŠ n GY v GY 
 Otázka  

 
žák 
 

učitel 
 

žák učitel žák učitel 

4 Při vyhledávání informací rozlišit,  
které informace (zdroje informací)  
jsou důvěryhodné a které ne. 

3,02  2  3,33  3  3,39  3,27  

5 Při práci s biologickým textem vybrat podstatné 
informace a formulovat získané informace vlastními 
slovy. 

3,05  3  3,46 4  3,43  3,19  

6 Určit jméno rostlinného nebo živočišného druhu 
pomocí klíče nebo encyklopedie. 

3,14  2,6  3,27  3,67  3,17  2,94  

7 Samostatně připravit preparát k pozorování pod 
mikroskopem. 

2,85  3,6  2,94  3,67 3,16  3,56  

8 Připravit mikroskop k mikroskopování a najít 
pomocí něho objekt v preparátu. 

2,9  3,6  3,11  4  3,36  3,6  

9 Během laboratorních prací samostatně naplánovat a 
provádět experiment. 

2,55 2,4 2,74  3,33  2,76  2,63  

10 Během laboratorních prací provádět experiment 
podle návodu. 

3,18  3,4 3,48  3,33  3,55  3,63  

11 Nakreslit náčrt objektu pozorovaného v mikroskopu. 2,95  3,4 3,24  3  3,31  3,31  
12 S pomocí údajů v tabulce vytvořit graf nebo naopak. 2,7  3 3,3 3,33  3,28  2,88  
13 Odůvodnit si výsledky provedeného experimentu / 

laboratorní práce a naformulovat závěr. 
2,56  2,4 2,93  3  3,02  2,75  

14 Vyžaduje se od nás, abychom biologické 
(přírodopisné) poznatky aplikovali na problémy, se 
kterými se setkáváme v každodenním životě. 

1,94  2,8 2,14  3  2,12  2,94  

15 Vyučující nám klade otázky tak, abychom museli 
přemýšlet a lépe pochopili daný problém. 

2,55 3,4 2,86  3  2,72  3  

16 Vyučující nás vybízí, abychom sami kladli otázky 
související s diskutovaným problémem. 

2,13  2,6  2,25  2,67  2,1  2  

17 Vyučující nás žádá, abychom formulovali získané 
informace vlastními slovy. 

2,57 3,4  2,79  3  2,6  3,06  

18 Vyučující nás vybízí, abychom kriticky posoudili 
věrohodnost informací z tabulek, grafů a map. 

1,84  1,6  1,73  2,33  1,59  2,19  

19 Vyžaduje se od nás, abychom sami navrhli, jak by se 
dané úlohy nebo problémy daly řešit. 

2,17  2,4  2,3  2  2,06  2,38  

20 Vyžaduje se od nás, abychom ze získaných informací 
(z textu nebo při praktických cvičení) vytvořili 
stručné závěry. 

2,33  2,8  2,55  2  2,51  2,94  

21 Vyučující požaduje, abychom zhodnotili svou práci 
(např. zda jsme splnili úlohu podle zadání). 

2,27  2,6  2,05  3  1,91  2,5  

22 Provádíme praktická cvičení (v učebně, laboratoři 
nebo terénu). 

1,9  2,2  1,94  2,33  2,31  2,38  

(Vyjádření průměrné volby možností. Možnosti pro ot.  4 – 13: 4 – zvládla bych to, 3 – musela bych se snažit, 2 – bojovala bych s tím, 1 – 
nezvládla bych to, Možnosti pro ot. 14 – 22: 4 – ve všech hodinách, 3 – ve většině hodin, 2 – v některých hodinách, 1 – nikdy/téměř nikdy) 
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Porovnání názorů a zkušeností s výukou žáků a jejich učitelů bylo ověřeno pomocí 

Spearmanova korelačního koeficientu pořadí, kdy je hodnocena korelace mezi pořadím otázek 

z dotazníku učitele (průměrné označované hodnoty určí pořadí otázek) a pořadím totožných 

otázek z dotazníku žáků seřazených stejným způsobem jako u žáků. Hodnoty Spearmanova 

korelačního koeficientu mohou nabývat od 0 do 1, přičemž od 0,5 jsou považovány za 

vysoké. Na obou úrovních gymnázia se jednalo o velmi silnou korelaci (korelační koeficient 

n GY rs = 0,6, v GY rs = 0,8) a na základní škole o silnou korelaci (rs = 0,42). 
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5 Diskuse 

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 a 4. ročníku 

gymnázia, a ověřit reálnou úroveň osvojení vybraných dovedností u žáků na jednotlivých 

stupních škol. Prvním nezbytným krokem pro jeho splnění bylo provedení obsahové analýzy 

vybraných zahraničních kurikulárních dokumentů pro biologii se zaměřením na dovednosti 

a porovnat různé přístupy k jejich strukturování. 

5.1 Obsahová analýza 

Při analýze pedagogicko-psychologické literatury se zaměřením na definování pojmu 

dovednost, ať už samotného či spojeného s biologií, se ukázalo, že pojem je vnímán velmi 

různorodě. Nevyhraněný pohled na pojem dovednost potvrzuje i Kubiatko et al. (2010). 

Protože jedním z cílů práce bylo vytvořit přehled biologických dovedností, kterému se 

doposud v ČR věnovalo jen minimum autorů (Kolářová et al. 1998, Řezníčková 2003), byly 

za další zdroj inspirativních materiálů vybrány vzdělávací standardy pro výuku biologie, ve 

kterých se však odrazil nejednotný pohled na pojem dovednost, což značně komplikovalo 

obsahovou analýzu. Cílem obsahové analýzy bylo porovnat postavení dovedností 

v zahraničních kurikulárních dokumentech, a proto byla zvolena relační obsahová analýza, 

kterou doporučuje i Dvořáková (2010), která zohledňuje nejen vyhledávání a popis výskytu 

určitého znaku, ale i jeho vztah k částem textu.  

Jako základní soubor analyzovaných textů, byly zvoleny standardy pro výuku biologie 

v Evropě. Tento soubor byl zmenšen na výběrový soubor, jak také doporučuje Gavora (2010), 

a to z několika důvodů: ne všechny státy mají jednotný oficiální dokument předepisující 

průběh výuky biologie; často bývá ponechána autonomie na jednotlivých školách, některé 

země nemají anglický překlad tohoto dokumentu, nebo je anglická verze velmi zkrácená a pro 

srovnání nepoužitelná. Z výše zmíněných důvodů byl výběr dokumentů ovlivněn jejich 

dostupností a překladem do anglického jazyka. Při obsahové analýze byly zpracovány 

dokumenty těchto zemí: Německo – Berlín, Polsko, Belgie, Anglie, Jižní Karolína a Nový 

Zéland. Za inspirativní bylo považováno novozélandské kurikulum (odkaz 7), ve kterém jsou 

jednotlivé dovednosti dobře popsané – dělí je na čtyři úrovně náročnosti a propojují 

s praktickou rovinou. Stejně tak dokument středoškolských standardů předmětu Science 

v Jižní Karolíně (odkaz 5), kde je zohledněna stránka obecných a specifických dovedností pro 

předmět science a pak samotnou biologii, neopomínají praktickou stránku dovedností.  
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Samotná analýza byla zaměřena na tři analytické kategorie, jejichž výběr souvisel s 

přípravou strukturace biologických dovedností. Jednalo se o přístup k výuce biologie 

(samostatný nebo integrovaný předmět), definování obecných přírodovědných dovedností 

v cílech předmětu a definování dovedností žáků v biologii. Nejednotná struktura a charakter 

dokumentů značně komplikovaly samotnou analýzu, která by navíc vyžadovala i kurikulární 

dokumenty více států. 

5.2 Návrh strukturace biologických dovedností 

Výsledná strukturace biologických dovedností byla navržena jako univerzální systém 

dovedností bez ohledu na věk žáků či stupeň školy a následně byla 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), které sleduje 

u dané dovednosti různé úrovně obtížnosti a doplňuje je o příklady. Dělení přírodovědných 

dovedností podle úrovní používá i Padilla (1990) a Wenning (2005). Na strukturování 

dovedností podle obtížnosti upozorňuje i Švec (1998), podle nějž si žák může osvojit každou 

dovednost, avšak záleží na její náročnosti a kvalitě. 

Další vlastností vytvořené strukturace dovedností bylo rozdělení dovedností na obecné 

a přírodovědné (biologické či přírodopisné). Následně se však ukázalo, že tyto skupiny se 

značně prolínají a není snadné je oddělit. To ukazuje i model Nikopolou (2000), která 

vytvořila přehled dovedností pro ICT, avšak lze ho aplikovat nejen na přírodovědné 

předměty. Z tohoto důvodu nebylo ve strukturaci specifikováno, které dovednosti jsou obecné 

a které ryze oborové, naopak bylo cílem postihnout celý myšlenkový proces, který může 

během učení probíhat. Biologie, přírodopis či jakýkoliv přírodovědný předmět by již neměl 

být pouhým pasivním předáváním informací z učitele na žáka, ale měl by být simulací 

samostatné práce žáků. To potvrzuje i dokument Eurydice (2006) popisující 7 kategorií 

vědeckých aktivit, které by měli žáci středoškolského vzdělávání ovládat. Také mezinárodní 

hodnocení přírodovědné gramotnosti PISA testuje přírodovědné kompetence, které jsou 

vlastně badatelskými dovednostmi (Mandíková et al. 2012). Z tohoto důvodu byl zvolen 

i model badatelsky orientované výuky jako kostra vznikající strukturace dovedností. 

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). 
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Tyto základní čtyři makrokategorie jsou dále členěny na jednotlivé dovednosti. Jiný úhel 

pohledu na členění dovedností lze nalézt např. u Kolářové et al. (1998) nebo u Řezníčkové 

(2003). 

Ověření navržené strukturace – dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření ověřovalo shodu pohledu učitelů základních škol a gymnázií na 

dovednosti, které by měli mít osvojeny žáci opouštějící základní školu či gymnázium. 

Výzkum byl zaměřen na čtyři makrokategorie dovedností, kde byly zjišťovány rozdíly 

v pohledu na její osvojení žáky mezi učiteli základních škol a gymnázií.  

U první makrokategorie (Identifikace biologických problémů a kladení otázek) 

dosahovali vyššího skóre učitelé z gymnázií pro žáky ZŠ (porovnání rozdílů průměrných 

skóre mezi učiteli ZŠ a GY pro odhalení položky, kde se názory těchto skupin nejvíce liší), 

což znamená, že učitelé gymnázií jim přisuzují větší váhu než učitelé základních škol. Může 

to být způsobeno tím, že žáci přicházející ze základní školy na gymnázium mají na nízké 

úrovni osvojené dovednosti týkající se identifikace biologických otázek. Je to podnět pro 

učitele ZŠ, aby této problematice věnovali více pozornosti. Stejně tak považují tyto 

dovednosti za důležité i pro gymnaziální žáky. Učitelé ze základní školy takovou míru 

samostatnosti ani u gymnaziálních žáků nepředpokládají, proto dosáhli ve výsledku nižší 

skóre. 

Druhou makrokategorii (Získávání informací a jejich zaznamenávání), považují 

učitelé ze základních škol za důležitější pro žáky základní školy v porovnání s učiteli 

z gymnázia. Důvodem je pravděpodobně větší důraz u učitelů ZŠ na osvojení si dovedností 

souvisejících se získáváním informací z různých zdrojů a dále s jejich zaznamenáváním. Také 

se určitě klade důraz na správné osvojení si práce při praktických cvičeních, práci 

s mikroskopem a s ostatní laboratorní technikou. Nižší skóre u učitelů z gymnázia je 

pravděpodobně způsobeno očekáváním, že už žáci přicházející ze základní školy na 

gymnázium budou mít uvedené dovednosti osvojené. Při detailnějším pohledu na výsledky je 

však zřejmé, že obě skupiny učitelů kladou na tuto skupinu dovednosti velký důraz a považují 

uvedené dovednosti za velmi významné pro žáky gymnázií nejenom pro studium na střední 

škole, ale i pro jejich další studium i praktický život. 

Ve třetí makrokategorii dovedností (Třídění informací a jejich zpracování), dosáhli 

vyššího skóre učitelé z gymnázia, kteří očekávali, že žáci ze základní školy budou těmito 

dovednostmi disponovat, na rozdíl od učitelů základní školy, kteří vidí danou skupinu 

dovednosti asi jako příliš náročnou pro své žáky a pravděpodobně uvažují, že žáci si dané 
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dovednosti blíž osvojí až na gymnáziu. Ale obdobně jako v předchozím případě obě skupiny 

učitelů hodnotily danou skupinu dovedností velmi pozitivně. Výsledek se dal více méně 

očekávat, protože žáci musí získané informace zpracovat a zhodnotit. Kdyby toho nebyli 

schopni, ztratilo by získání informací význam. 

U čtvrté makrokategorie dovedností (Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich 

prezentace) dosáhli významnějšího skóre učitelé z gymnázia. Důvodem může být, obdobně 

jako v předešlých případech, že učitelé z gymnázia už očekávají od žáků opouštějících 

základní školu dovednosti související s vyhodnocováním výsledků a s jejich prezentací. 

Druhým vysvětlením mohou být vyšší požadavky ze strany učitelů z gymnázií na své žáky. 

Učitelé na základní škole ale tyto dovednosti od všech žáků neočekávají, všichni nepůjdou na 

vyšší stupeň školy. Z tohoto důvodu jim nepřikládají takový význam, i když zhodnotit 

výsledky na odpovídající úrovni by měli zvládat všichni žáci.  

Je zajímavé, že vysokoškolští učitelé na rozdíl od učitelů ZŠ a GY považují za důležité 

dovednosti z makrokategorie Třídění informací a jejich zpracování a Vyhodnocení výsledků, 

vytváření závěrů a jejich prezentace pro obě úrovně žáků. Z analýzy názorů učitelů VŠ dále 

vyplynul jejich vysoký požadavek na žáky obou úrovní, protože by ze seznamu vynechali na 

základní škole pouze jedinou dovednost, a to „navrhnout experiment samostatně“, 

a u gymnaziálních žáků by nevypustili žádnou. Při srovnání s výsledky projektu v geografii se 

akademici názorově přibližovali k učitelům střední školy (Řezníčková et al. 2013), přičemž 

v biologii se akademici názorově nepřibližovali ani k jedné skupině. 

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 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 i 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. Zajímavým 

zjištěním při analýze zahraniční literatury zaměřené na přírodovědné dovednosti bylo, že 

realizace výzkumných šetření v převážné míře probíhala u žáků středních škol (Gibson 

a Chase 2002; Knox et al. 2003). Aplikace BOV a rozvoj příslušných dovedností by se ale 
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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. Výzkumné šetření 

bylo realizováno v podmínkách České republiky, proto se naskýtá otázka realizace 

výzkumného šetření i v jiných zemích s podobným vzdělávacím systémem, aby se zjistilo, 

zdali se dospěje k obdobným výsledkům prezentovaným v této práci. Podrobnější popis 

výsledků a metodiky výzkumného šetření zaměřeného na názory učitelů byly opublikovány 

jako samostatná studie 4. 

5.3  Tvorba testové jednotky a testování žáků 

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

konci základní školy a gymnázia. 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. 

Z tohoto důvodu nám přišlo zajímavé zjistit výstupní úroveň vybraných dovedností u žáků ve 

věku 15 a 18 let. 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.  

Aby byl vzorek žáků reprezentativní, bylo třeba výběrem pokrýt celou ČR, což je 

technicky velmi náročné. Z tohoto důvodu byl zvolen skupinový výběr škol z každého kraje, 

jak také doporučuje Chráska (2007). Celkem bylo osloveno 56 škol, a to nejprve elektronicky 

(e-mailem) a následně písemnou formou, zájem projevilo 29 škol, tj. 52% návratnost. Ve 

srovnání s Průchou (2003), který uvádí, že návratnost elektronického způsobu distribuce 

dotazníku se pohybuje kolem 30 %, byla návratnost vysoká, částečně možná ovlivněna tím, že 

učitelé byli osloveni dvakrát a veškeré materiály jim byly nabídnuty zcela zdarma. 

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. 

Genderové rozložení sledovaných žáků se lišilo na jednotlivých úrovních vzdělání. 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 

                                                 
• 4 ČUDOVÁ, R., KUBIATKO, M., RADVANOVÁ, S. a ČÍŽKOVÁ, V. The teachers’ opinions and 

requirements of biology skills. Journal of Baltic Science Education. Vol. 2013, Issue: 12. 
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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. Koncepce otázek 

typu PISA je popsána v dokumentu Měření vědomostí a dovedností (OECD 1999), kde se 

jedná o tzv. vědomosti a dovednosti pro život. Protože cílem testové jednotky bylo ověřit 

úroveň vybraných dovedností u žáků, nevyžadoval didaktický test, tematicky zaměřený na 

růst člověka, biologické znalosti, ale aplikaci přírodovědných dovedností, opírající se o tři 

texty a dva grafy, ze kterých žáci získávali informace, zpracovávali je, zaznamenávali, 

odpovídali na otázky a kladli další otázky. Úlohy byly rozděleny do čtyř kategorií. Test 

obsahoval 11 úloh s podotázkami, přičemž dvě spadaly do makrokategorie Identifikace 

biologických problémů a kladení otázek, čtyři do makrokategorie Získávání informací a jejich 

zaznamenávání, čtyři do makrokategorie Třídění informací a jejich zpracování a jedna do 

makrokategorie Vyhodnocování výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace. Jednalo se 

o tři uzavřené otázky s jednou správnou odpovědí, pět otevřených se stručnou odpovědí a tři 

se širokou odpovědí. Testová jednotka obsahuje autorské řešení, které pro otevřené otázky 

obsahuje vzorové odpovědi (Příl. 1).  

Tvorbou obdobných úloh ve fyzice a jejich hodnocením se zabývala Hejnová (2004), 

která úlohy dělila do tří kategorií: 1) úlohy, které vyžadují rozpoznání problémů, jež je možné 

vědecky zkoumat, 2) úlohy, které vyžadují výběr nebo získání informací nezbytných pro 

vědecké zkoumání, 3) úlohy, které vyžadují vyvozování nebo hodnocení závěrů, případně 

sdělování planých závěrů. 

Otázky použité během testování PISA byly rozděleny do pěti okruhů: 1) rozpoznání 

otázek, které je možno zodpovědět prostřednictvím vědeckého zkoumání, 2) určení důkazů 

nezbytných pro vyvozování závěrů, 3) vyvozování závěrů z předložených poznatků a jejich 

posouzení, 4) formulace závěrů a jejich srozumitelné vyjádření a 5) porozumění 

přírodovědným pojmům a poznatkům (Mandíková a Palečková 2003). 

Na rozdíl od nás se Hamann et al. (2008) zaměřili na experimentální dovednosti žáků 

(formulace hypotéz, plánování experimentu a analýza dat), přičemž porovnávali testy 

s výběrem odpovědí anebo otevřené úlohy v laboratoři. Ukázalo se, že výsledky žáků se 
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výrazně liší, přičemž v laboratoři žáci vykazovali velmi špatné postupy při experimentování 

a nebyli schopni navrhnout správný experiment s více proměnnými. Zajímavé zjištění bylo, že 

žáci vytvořili špatné nebo nelogické závěry, které měly vyplývat z předložených uzavřených 

otázek. Tento úhel pohledu by bylo vhodné v budoucnu zvolit a zaměřit se nejen na 

intelektuální dovednosti, ale i ty experimentální. 

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. Výběr škol pro pilotáž byl ovlivněn aktuálními 

možnostmi práce se žáky, tj. žáky které jsem vyučovala já a kolegyně 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. 

Obtížně měřitelná obsahová validita byla zjišťována konzultací se čtyřmi odborníky na 

didaktiku biologie, biologické testování a biologii člověka, kteří hodnotili např. konstrukci 

úloh, výběr učiva, náročnost myšlenkových operací, délku testu, formulaci úloh a úroveň 

testovaných dovedností. Konzultace s odborníky se ukázala jako velmi užitečná a na jejím 

základě došlo k úpravám v testu. Reliabilita testu byla vyhodnocena pomocí Cronbachova 

alfa, kdy se hodnoty pohybovaly okolo 0,8 což je podle Chrásky (1999, 2007) postačující pro 

didaktický test s 11 úlohami nebo podle Schindler et al. (2006), který ukazuje koeficient 

reliability v rozmezí 0,6–0,7 postačující pro školskou praxi. Citlivost testu neboli schopnost 

rozlišovat mezi žáky s různou úrovní dovedností byla ověřena pomocí Spearmanova 

korelačního koeficientu pořadí, kdy jeho hodnoty pro žáky základních škol nabývaly vždy 

vysokých hodnot. Pro žáky obou úrovní gymnázia se hodnoty pohybovaly od středních 

hodnot až po vysoké hodnoty. Tím se ukázalo, že test byl citlivější při rozlišování úrovně 

dovedností u žáků na základních školách. Obtížnost úloh testu byla ověřena pomocí hodnoty 

obtížnosti Q, která ukázala, že obtížnost testu byla odpovídající pro žáky základní školy, ale 

pro žáky obou úrovní gymnázií byl test hodnocen jako velmi málo obtížný, což poukázalo na 

významný rozdíl mezi žáky základních škol a nižších gymnázií. 

Druhým výzkumným nástrojem byly dotazníky pro žáky i učitele, připojené 

k didaktickému testu. Dotazníky jak pro žáky, tak pro učitele byly konstruovány tak, aby bylo 

možné propojit a porovnat nejen výsledky testu s odpověďmi žáků v dotazníky, ale 

i s odpověďmi jejich učitelů. Formát dotazníků byl obdobný v rámci projektu, aby bylo navíc 

možné porovnat názory žáků a učitelů s oborem geografie a chemie (Řezníčková et al. 2013). 

Oba dotazníky byly rozčleněny na tři části – demografickou část, část zaměřenou na 
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hodnocení úloh testu a část zaměřenou na hodnocení průběhu výuky. Tato poslední část 

dotazníku byla v žákovském i učitelském dotazníku shodná, aby bylo možné porovnat názory 

a pohled na výuku žáků a jejich učitelů. Žáci i učitelé hodnotili didaktický test a výuku 

pomocí škálových položek (Lickertova typu) pomocí čtyř předložených úrovní. Pět úrovní ve 

škále nebylo zvoleno z důvodu častého značení neutrální odpovědi, které jsme se chtěli 

vyhnout. 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Před experimentální částí práce zaměřené na testování dovedností žáků bylo stanoveno sedm 

hypotéz. První hypotéza se zaměřila na celkovou úspěšnost žáků v testu:  

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. 

Srovnání výsledků žáků základních škol a víceletých gymnázií souvisí s druhou 

hypotézou: 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. Straková (2010) upozorňuje na to, že v České republice neprobíhají 

žádné longitudinální studie zaměřené na výsledky žáků po rozdělování do výběrových 

a nevýběrových škol (zš a gy); existují pouze jednorázové šetření, jako jsou např. PISA, 

TIMSS, SCIO, CERMAT. Avšak výjimkou může být 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). Výsledky testování ukazují, ve shodě s naším 

šetřením, že žáci víceletých gymnázií dosáhli ve výstupním testu výrazně lepšího výsledku 

než žáci ZŠ. To se může zdát jako logický výsledek, když žáci gymnázií jsou výběrová 

skupina, avšak SCIO poukazuje na to, že při vstupním testování v 6. ročnících se takové 

rozdíly neprojevovaly. 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 
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a gymnázií velké rozdíly, spíše však způsobené socioekonomickým původem žáků. Hlavní 

rozdíl se však ukázal v mnohem vyšších studijních aspiracích žáků víceletých gymnázií než 

jejich vrstevníků základních škol. 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). Stejně tak zhoršení žáků základních škol ukázal 

výzkum TIMSS v matematice (Tomášek et al. 2008). Rozdíl mezi žáky gymnázií a základních 

škol potvrzují výsledky v rámci projektu: v geografii žáci základních škol dosahovali nižší 

úspěšnosti než žáci gymnázií, rozdíl byl 12 %, v chemii vykazovali největší úspěšnost žáci 

nižších gymnázií (Řezníčková et al. 2013). Na základě našich výsledků a zmíněných studií je 

hypotéza zamítnuta. 

Porovnání úspěšnosti žáků bylo dále zaměřeno na rozdíly mezi pohlavím a byla 

stanovena třetí hypotéza: 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 mezi dívkami a chlapci 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. V devátých ročnících žáci v přírodopisu 

dosáhli 64,97% úspěšnosti v celém testu. Zajímavé je, že lepších výsledků dosáhly dívky 

(rozdíl mezi pohlavími 2 %) (Malčík, Hudec a Rangl 2013). Testování žáků na středních 

školách proběhlo taktéž, ale ne v předmětu biologie. Ve srovnávacím testování Stonožka 

2005/06–2011/12 organizací SCIO, kdy byli testováni žáci základních škol a jejich vrstevníci 

na víceletých gymnázií byl rozdíl mezi pohlavími v přírodních vědách mizivý (www.scio.cz). 

V mezinárodní studii TIMSS 1999, zaměřené spíše na učivo, vykazovali chlapci lepší 

výsledky a Česká republika v přírodních vědách měla největší rozdíl mezi pohlavími mezi 

všemi zeměmi. Navíc se ukazuje, že rozdíl v úspěšnosti mezi chlapci a děvčaty se zvyšuje při 

průchodu vzdělávacím systémem. 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 
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v některých studiích mohou být způsobeny např. tím, že chlapci nemají rádi čtení, a tudíž jim 

úlohy s větším množstvím textu dělají problémy (PISA). Např. PISA testuje pouze žáky 

gymnázií, tudíž vlastně výběrové žáky. Na základě našich výsledků a studií Potužníkové et al. 

(2014) a Potužníkové a Strakové (2006) byla třetí hypotéza přijata. 

Při podrobnější analýze výsledků žáků jsme se zaměřili na úspěšnost v jednotlivých 

makrokategoriích dovedností a stanovili čtvrtou hypotézu: 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 menší 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 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 zamřená 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 (Mandíková a Palečková 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, 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 
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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. Při srovnání výsledků v rámci projektu řešili žáci 

základní školy v geografii nejhůře úlohy zaměřené na organizování informací a tvorbu 

grafických výstupů. Nejlépe pak ovládali dovednost analyzovat a organizovat informace 

a prezentovat výsledky, formulovat závěry. Na gymnáziích žáci nejhůře ovládali dovednost 

organizovat informace a tvořit grafické výstupy, naopak nejlépe zvládli úlohy na analyzování 

informací a interpretaci zjištěných informací (Řezníčková et al. 2013). V chemii byla pro žáky 

základních škol nejméně úspěšná testovaná dovednost klást odborné otázky a nejúspěšněji 

žáci řešili úlohu na vyhledávání údajů v tabulce. Pro žáky gymnázií byla nejvíce 

problematická úloha na specifickou dovednost chemický výpočet a nejlépe řešili úlohu 

zaměřenou na vyhledávání údajů v tabulce (Řezníčková et al. 2013). Na základě našich 

výsledků lze tedy hypotézu přijmout. 

V dotazníku připojeném k testu žáci vyplňovali, jaký je jejich vztah k předmětu, počet 

hodin a známku na posledním vysvědčení. Následně byly tyto tři položky analyzovány a bylo 

zjišťováno, zda korelují s úspěšností žáků v testu. Vzhledem k očekávanému obousměrnému 

vztahu mezi úspěšností žáků a oblíbeností předmětu, který zmiňuje Mullis et al. (2009a, 

2009b) in Potužníková, Lokajíčková a Janík (2014) byla stanovena pátá hypotéza: H5. 

Existuje pozitivní korelace mezi úspěšností žáků a oblíbeností předmětu. Při analýze 

odpovědí hodnotící oblíbenost předmětu žáci volili víceméně neutrální hodnoty (ZŠ = 2,32, 

n GY = 2,13, v GY = 2,1), avšak při podrobnější analýze procentuálního zastoupení odpovědí 

žáků základní školy je vidět, že víc než polovina žáků přírodopis nemá ráda. Žáci na nižším 

a vyšším gymnáziu jsou pak rozděleni na téměř dvě rovnocenné skupiny, kdy jedni biologii 

rádi mají a druzí ne. Pro odhalení, zda existuje nějaký významnější statistický rozdíl mezi 

úspěšností žáků v testu a oblíbeností předmětu, byly srovnány aritmetické průměry hodnot 

oblíbenosti předmětu a úspěšnosti žáků. Ten se však neprokázal. Hypotéza byla tedy 

zamítnuta. Tyto výsledky korespondují s výsledky studie ROSE, které ukázaly, že žáci 

z vyspělých zemí neprojevují zájem o přírodní vědy oproti těm z rozvojových, kteří ve vědě 

a technologii vidí perspektivu svého života (Schreiner a Sjøberg 2008). Stejně tak i analýza 

názorů v přijímacích zkouškách v roce 2014 žáků základních škol na střední školy, které 

provedlo SCIO, se ukázalo, že žáci přírodopis hodnotí neutrálně, spíše negativně, a to 

zejména dívky, přestože z něho mají dobré známky (www.scio.cz). Ve studii zaměřené na 
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oblíbenost biologie a fyziky na střední škole ukázali Spall a Stanisstreet (2004), že žáci na 

střední školu přichází s kladným vztahem k těmto předmětům, avšak s rostoucím věkem je 

nemají rádi z důvodů, jako nesrozumitelnost předmětu či aplikace matematiky během hodin.  

Naopak Bílek a Řádková (2006) ve své studii zaměřené na názory na přírodní vědy 

a technologie u 15letých žáků na základní škole a gymnáziu, ukázali minimální názorové 

rozdíly mezi žáky základních škol a gymnázií při hodnocení nejoblíbenějších témat a těch 

méně oblíbených. V rozporu je i výzkum přírodních věd STM-Morava realizovaný v roce 

2006 na základních školách a gymnáziích z Olomouckého kraje, který ukázal, že mezi žáky je 

přírodopis na prvních místech při hodnocení oblíbenosti (Grecmanová a Dopita 2007). 

K opačným výsledkům došli i Höfer a Svoboda (2005), kteří provedli šetření na 

základních školách a gymnáziích všech krajů na 6500 žácích, kde zjišťovali oblíbenost 

a obtížnost přírodopisu. Výsledky ukázaly, že na základní škole jsou žáci při hodnocení 

přírodopisu rozděleni na dvě odlišné skupiny (mám rád, nemám rád). Na obou úrovních 

gymnázia jsou hodnoty obdobné a přírodopis či biologie je zde méně oblíbený než na 

základní škole. Na odlišné výsledky zmíněných studií zaměřených na oblíbenost předmětu 

upozorňuje Bílek (2008), který vysvětluje, že objekt hodnocení nemusí být pro každého 

respondenta jednoznačný. Pod pojmem oblíbenost je možné chápat oblíbenost předmětu, 

učiva, aktivit, učitele, hodnocení atd. (Bílek 2008). Naše výsledky se shodují s výsledky 

mezinárodních výzkumů (Potužníková et al. 2014), kde postoj českých žáků je ve srovnání 

s jinými zeměmi poměrně negativní, a navíc zmiňuje, že se tento postoj žáků postupně 

zhoršuje. Samotnou analýzou postojů k předmětu přírodopis či biologie se zabývalo menší 

množství autorů, např. ve srovnání s chemií (Švandová a Kubiatko 2012, Veselský 

a Hrubišková 2009, Rusek 2013, Höfer a Svoboda 2005), kteří potvrzují spíše negativní 

postoj k chemii s klesajícím zájmem o tento předmět během studia. 

V další položce dotazníku měli učitelé odhadnout úspěšnost svých žáků v jednotlivých 

úlohách. Protože jsme očekávali, že učitelé své žáky znají a po zhlédnutí testové jednotky 

odhadnou úspěšnost svých žáků, byla zvolena sedmá hypotéza: H6. Učitelův odhad 

úspěšnosti žáků v testu bude odpovídat reálným výsledkům žáků. 

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. Hodnocení výuky a výkonů žáků je velmi diskutované téma. Poslední studie ukazují, že 

učitelovo hodnocení je výrazně ovlivněno preferenčními postoji (Vojtíšková 2011, 
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Zavadilová 2008). Nohavová (2006) zkoumala, jak ovlivňuje vnímání učiteli svých žáků 

a jejich prospěch. Ukázalo se, že čím více učitel vnímá žáka za schopného, pilného 

a sympatického, tím je žákův prospěch lepší. Studie Matějů a Simonové (2013) ukázala, že 

výsledky žáků z testování čtenářské a matematické gramotnosti vůbec neodpovídají 

výsledkům hodnocení jejich učitelů, a navíc se ukázalo, že chlapci jsou hodnoceni mnohem 

hůře. Stokking et al. (2004) se ve své studii zabývá schopností učitelů hodnotit vědecké 

dovednosti žáků a ukazuje, že učitelé se liší v názoru na to, co si představují pod pojmem 

kritérium kvality. Z našich výsledků vyplývá, že je nutné hypotézu zamítnout. Na druhou 

stranu je ale také nutné si uvědomit, že učitelé své žáky možná podhodnotili z obav možného 

neúspěchu svých žáků v testu, a tak jim pro jistotu přihoršili, aby pak jejich žáci dopadli lépe. 

Druhé vysvětlení „přihoršování“ žákům, může být i obava z neobvyklého druhu testové 

jednotky (hodně textu, grafů a tabulek) či neobvyklé téma.  

H7. Učitelé a jejich žáci se názorově shodují při hodnocení průběhu výuky. 

K testové jednotce byl připojen dotazník pro žáky i pro učitele, koncipovaný tak, aby bylo 

možné zjistit, jak jsou testované dovednosti obtížné a často procvičované. Dotazník byl 

vyplňován po otestování žáků. Z výsledků Spearmanova korelačního koeficientu pořadí se 

ukázalo, že největší názorová shoda (velmi silná korelace) mezi žáky a učiteli panuje na 

vyšším gymnáziu (rs=0,8), následně na nižším gymnáziu (rs=0,6) a na základní škole se 

jednalo o silnou korelaci (rs=0,42). Tudíž lze hypotézu přijmout. 

Cíle práce byly naplněny, přičemž vytvořená strukturace dovedností, rozpracovaná pro 

jednotlivé stupně škol by měla přispět jednak k dalšímu rozvoji teorie v didaktice biologie 

a jednak přímo učitelům biologie či přírodopisu k nácviku a rozvíjení dovedností 

prostřednictvím uvedených příkladů a testových úloh. 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? ad. 
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6 Závěr 

Hlavním tématem dizertační práce zaměřené 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. Za nejvhodnější byl vybrán Švecův 

přístup (Švec 1998), který dovednost popisuje jako komplexní způsobilost člověka k řešení 

úkolových a problémových situací, projevující se pozorovatelnou činností. Dovednost je 

chápána jako výkonová složka lidské činnosti a chování, která je ovlivněna motivací, 

vědomostmi, schopnostmi, zkušenostmi a dalšími složkami osobnosti subjektu.  

Dále byla provedena obsahová analýza zaměřená na zahraniční kurikulární dokumenty 

(Německo – Berlín, Polsko, Belgie, Anglie, Jižní Karolína a Nový Zéland) s důrazem na tři 

analytické kategorie: přístup k výuce biologie, definované obecné přírodovědné dovednosti 

žáků jako cíle předmětu a definované dovednosti žáků v biologii. Za inspirativní analyzované 

dokumenty byly považovány novozélandské kurikulum a kurikulum z Jižní Karolíny, které 

podrobně a systematicky popisují dovednosti z hlediska úrovně žáka, propojují je s obsahem, 

navíc je propojují s obsahem předmětu science a zvlášť pak v samotné biologii. 

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. Strukturace je rozdělena do čtyř makrokategorií dovedností 

A) Identifikace biologických problémů a kladení otázek, B) Získávání informací a jejich 

zaznamenávání, C) Třídění informací a jejich zpracování a D) Vyhodnocení výsledků, 

vytváření závěrů a jejich prezentace. Aby mohla být tato strukturace rozdělena podle 

jednotlivých stupňů škol a upravena podle požadavků učitelů, byla převedena do dotazníkové 

formy a ověřena na vybraném vzorku učitelů základních škol, gymnázií a vysokoškolských 

učitelů. Z výsledků vyplynulo, že učitelé základních škol a gymnázií se názorově 

v požadavcích z hlediska dovedností na žáky neshodovali. Učitelé gymnázií mají vyšší 

požadavky na žáky základních škol než jejich učitelé, kteří naopak některé dovednosti 

nepovažují za důležité, nebo by je volili jen pro vybrané žáky. Podrobná analýza názorů 

učitelů nebyla předmětem práce, je rozebrána v samostatné publikaci (Čudová et al. 2013), 

jejíž výsledky byly použity pro upravení strukturace dovedností a vytvoření samostatných 

přehledů dovedností pro žáky základních škol a gymnázií prezentované v této práci.  
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V poslední fázi práce došlo k ověření reálného stavu osvojených dovedností u žáků 

základních a středních škol. Ověření biologických dovedností probíhalo formou testu s 11 

úlohami, zaměřenými na přírodovědné dovednosti, které byly popsány ve vytvořené 

strukturaci. Souběžně s testováním žáků probíhalo i dotazníkové šetření u žáků i jejich 

učitelů, ve kterém respondenti hodnotili testovou jednotku a výuku biologie. Z výsledků 

zaměřených na oblíbenost předmětu a průměrnou známku vyplynulo, že žáci na základních 

školách přírodopis v oblibě nemají (89 %), oproti tomu žáci na obou úrovních gymnázia jsou 

rozdělení na dvě rovnocenné skupiny, kdy jedna biologii ráda má a druhá ne. Podle 

předpokladů byla nejvyšší úspěšnost v celém testu u žáků na vyšších gymnáziích, a tudíž 

první hypotéza byla potvrzena. Avšak srovnatelné úspěšnosti dosahovali žáci nižších 

gymnázií. Žáci základních škol, ve srovnání s žáky nižších gymnázií, vykazovali nízkou 

úspěšnost (o 20 % méně), což je dost alarmují výsledek, druhá hypotéza nebyla potvrzena. 

Třetí hypotéza o shodné úspěšnosti obou pohlaví v testu byla potvrzena. Čtvrtá hypotéza byla 

potvrzena, protože výsledky ukázaly, že žáci všech sledovaných skupin mají největší 

problémy v makrokategorii Identifikovat biologické problémy a klást otázky. Zajímavé 

zjištění je, že žáci nižších gymnázií jsou dokonce v kategoriích Získávání informací a jejich 

zaznamenávání a Třídění informací a jejich zpracování lepší než jejich starší spolužáci 

z vyšších gymnázií. Při podrobnější analýze úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách se 

ukázalo, že žákům základní školy dělaly problémy úlohy zaměřené na dovednosti pracovat 

s informacemi a klást otázky. Na obou úrovních gymnázia byla jediná úloha s nízkou 

úspěšností zaměřená na kladení otázek. K testové jednotce byl připojen dotazník, pomocí 

něhož se ukázalo, že učitelé své žáky podhodnocovali, při odhadu jejich úspěšnosti v testu, 

a tudíž šestá hypotéza nebyla potvrzena. Důvodem mohlo být i to, že měli obavy z neúspěchu 

svých žáků nebo i neobvyklá forma testových úloh. To ukázaly i výsledky dotazníkového 

šetření, ve kterých žáci označili úlohy použité v testu jako nové a málo procvičované, i když 

jejich učitelé se vyjádřili, že dané úlohy v hodinách procvičují. Pátá hypotéza o korelaci 

vztahu úspěšnosti žáků v testu s oblíbeností předmětu nebyla potvrzena. 

V závěru práce jsou porovnány všechny výsledky a vyhodnoceny hypotézy. Výsledná 

strukturace dovedností je upravena do finální podoby a rozlišena pro základní školy 

a gymnázia. 
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8 Přílohy 
 

Příl. 1 – Didaktický test zam

Text 1: Zrychlení růstu v pubert

Puberta neboli dospívání zač
růstovému tempu v předcházejících letech s
dívka za jeden rok asi o 7–11 cm a chlapec o 7
oproti chlapcům puberta objevuje asi o 2 roky d
ukazuje rozdíly  růstového zrychlení n
v závislosti na věku. 

 

 

Graf 1: Výška lidského těla a r
 

Otázka 1:  

Graf 1 srovnává růstové kř
vyznačeny na ose y? 

a) délky orgánů v cm 

b) objem orgánů v cm2 

c) hmotnosti orgánů v g 

d) nárůst orgánů v procentech

 

Otázka 2:  

Porovnejte jednotlivé křivky Grafu 1 a rozhodn
na ně nelze na základě grafu 1odpov

Tvrzení 

112 

Didaktický test zaměřený na biologické dovednosti

pubertě     

neboli dospívání začíná nápadným zrychlením růstu. Proti klidnému a pravidelnému 
ředcházejících letech s ročními přírůstky výšky asi 5 cm vyroste nyní 

11 cm a chlapec o 7–12 cm. Důležité je připomenout, že u dí
m puberta objevuje asi o 2 roky dříve, tj. asi mezi 10. 

ůstového zrychlení některých částí lidského těla a n

 

Graf 1: Výška lidského těla a růst některých orgánů v závislosti na vě

stové křivky jednotlivých orgánů do 20 let (osa x). Které hodnoty jsou 

 v procentech 

řivky Grafu 1 a rozhodněte, zda jsou daná tvrzení pravdivá, nebo zda
ě grafu 1odpovědět: 

ano ne 
Nelze 
odpov

    Legenda:  mozek 

   výška těla

             pohlavní orgány 

(Upraveno podle Machová, J.: Biologie č

Karolinum, 2008.)

 

ený na biologické dovednosti 

stu. Proti klidnému a pravidelnému 
stky výšky asi 5 cm vyroste nyní 

řipomenout, že u dívek se 
íve, tj. asi mezi 10. – 13. rokem. Graf 1 

ěla a některých orgánů 

závislosti na věku 

20 let (osa x). Které hodnoty jsou 

te, zda jsou daná tvrzení pravdivá, nebo zda 

Nelze 
odpovědět 

ěla 

pohlavní orgány  

(Upraveno podle Machová, J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, 
Karolinum, 2008.) 



113 
 

Výška těla se zvětšovala ze všech hodnot 
nejrychleji 

   

Pohlavní orgány narůstaly nejvíce do 14 let    
Svaly narůstaly rovnoměrně až do 20 let    
 Mozek rostl nejvíce v období do 10 let    
 

Otázka 3:  

Puberta se objevuje v období mezi 10 a 14 lety. Která z porovnávaných hodnot v grafu 1 v 
tomto období zaznamenala největší nárůst? 

 

Otázka 4:  

Odhadni, co by mohlo znamenat, že se všechny 3 křivky opět setkávají v jednom bodě.  

 

Otázka 5:  

Do grafu 1 načrtni, jak by vypadala křivka hypotetického orgánu, který by měl rovnoměrný 
růst od narození do 20let, tzn. každý rok by tento orgán narostl o stejný díl.  

 

Text 2:  

Za posledních 100 let se ve všech zemích s vyšší životní úrovní zvětšila výška a hmotnost 
dospělých. Tyto změny, zjištěné v biologickém vývoji člověka, jsou projevem tzv. 
sekulárního trendu. Tento pojem pochází z latinského saeculum = století. Dobrou informaci o 
tělesné výšce mužské části našeho obyvatelstva na konci 19. století a na začátku 20. století 
poskytují záznamy z vojenských odvodů. V roce 1894 mělo jen 24 % dvacetiletých mužů 
výšku větší než 170 cm. Na celostátní spartakiádě v roce 1955 mělo jen 25 % výšku menší 
než 170 cm. V roce 2008 byla průměrná výška mladých mužů ve 20 letech 179 cm. 
Zvyšování tělesné výšky mladých mužů postupovalo od začátku 20. století zhruba o 1 cm za 
deset let. Podle posledních výzkumů se průměrná výška od roku 2008 již nemění. 

(Upraveno podle Machová, J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum, 2008) 

 

Otázka 6:  

Na základě textu 2 doplňte do tabulky zbývající hodnoty: 

 

Rok   Výška chlapců ve 20 letech Počet v procentech 
1894 větší než 170 cm  
1955 větší než 170 cm  
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Otázka 7:  

Na základě informací v textu spočítejte průměrnou výšku mladých mužů v roce 1978, 2008 a 
2018.  Své výpočty zapište do tabulky. 

Rok Průměrná výška 20letého 
chlapce 

 2018  
 2008 179 cm 
 1978  
 

 

Otázka 8:  

Přečtěte si následující tři odpovědi, které vycházejí z textu 2. Jak by mohly znít otázky, aby na 
ně bylo možné odpovědět uvedenými větami? Ke každé odpovědi naformulujte otázku. 

Otázka A: 

Odpověď: Jedná se o proces posledního století, kdy se průměrná výška dvacetiletých mužů 
neustále zvyšovala. 

Otázka B:  

Odpověď: Za hlavní příčinu je považována souhra více faktorů, jako např. zvýšení kvality 
zdravotní péče, vymýcení některých nemocí, dostatečné množství potravy.… 

Otázka C:  

Odpověď: Jejich výška bude stejná jako nyní, tj. 179 cm. 

 

Graf 2: Nárůst tělesné výšky v roce 1895 a 1951 

 

 (Upraveno podle Machová, J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum, 2008.) 
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Otázka 9:  

Na základě Grafu 2 doplňte do tabulky chybějící hodnoty. 

 

Věk  Výška v roce 1895           Výška v roce 1951  
12   
14   
 

Otázka 10:  

Prohlédněte si Graf 2 a předchozí tabulku u otázky 9 a rozhodněte, zda jsou/nejsou daná 
tvrzení pravdivá: 

  

Tvrzení ano ne 
14letý chlapec v roce 1895 byl nižší než 11letý chlapec v 1951.   
Všichni chlapci v roce 1951 byli stejně vysocí jako v roce 1895.   
Výšky 12letých chlapců v roce 1951 byly totožné s výškami chlapců ve 14 letech 
v roce 1895. 

  

 

Text 3: Za co všechno může nadváha?   

Jednou z hlavních funkcí pohlavních hormonů je řízení vývoje různých pohlavních znaků. To, 
že estrogen je ženský a testosteron mužský pohlavní hormon, je všeobecně rozšířená 
informace, ovšem fakt, že i tělo muže produkuje v malé míře ženské hormony a ženské tělo 
produkuje ty mužské, již tak známé není.  

 

Vědci na Michiganské univerzitě však zjistili, že v případě obézních dětí před pubertou je 
situace odlišná. Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že obezita před obdobím puberty je 
provázena zvýšenou produkcí ženských pohlavních hormonů u obou pohlaví.  

 

Otázka 11: 

Překvapivé výsledky jejich práce přivedly vědce k dalším otázkám, kterými se budou zabývat 
v dalším výzkumu. Napište příklady alespoň tří otázek spojených s danou problematikou, 
které by si mohli vědci na základě výsledků svého výzkumu položit. 

Otázka 1: 

Otázka 2: 

Otázka 3: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUTORSKÉ ŘEŠENÍ A BODOVÉ OHODNOCENÍ: 

 

1. úloha = d (1 bod) 

2. úloha = ne, ne, nelze odpovědět, ano (4 body) 

3. úloha = výška těla (1 bod) 

4. úloha = Dál se nevyvíjí, vyspělost, vše vyvinuto, vel org. se po 20 nemění (1 bod) 

5. úloha = lineární funkce (1 bod) 

6. úloha = 24% a 75 % (2 body) 

7. úloha = 179 cm a 176 cm (2 body) 

8. úloha = Otázka A:V jakém století docházelo k zvyšování mužů?, Odkdy populace mužů 
neustále zvyšuje průměrnou výšku?, Co je to sekulární trend?, Co je to zvyšování tělesné 
výšky? 

Otázka B: Co způsobuje sekulární trend/ zvyšování tělesné výšky?, Proč se za posledních 100 
let zvětšila výška mužů?,  Z jaké příčiny ….? 

Otázka C: Jak se bude měnit průměrná výška v budoucnu / v roce např 2020. Když se jejich 
tělesná výška nemění, tak to znamená co? (3 body) 

9. úloha = dvanáctiletí v 1895: 134-136cm a v 1951: 145-148cm 

 čtrnáctiletí v 1895:147-148cm a v 1951: 155-157cm (2 body) 

10. úloha = ne, ne, ano (3 body) 

11. úloha = Zde to chce otázky, které opravdu souvisí s výsledky výzkumu. 

Například: Bude produkce hormonů ovlivněna navždy?, Proč se zvyšují ženské hormony?, 
Proč jen před pubertou?, Narostou chlapcům prsa? Budou chlapci citlivější? (1-3 body) 

Nelze akceptovat otázky: Proč jsou děti tlusté?, Proč nehubnou? Je to stravou? 
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Příl. 2 – Strukturace biologických dovedností pro žáky 5. třídy ZŠ 
A) Identifikace biologických problémů a kladení otázek 

 

1. identifikovat přírodovědnou tematiku 

(problém)  

1.1 poznat (odhadnout), na základě 
předložených informací (noviny, 
časopisy, rozhlas, televize, film, 
internet…), že daná problematika 
patří do přírodovědy 

1.2 určit vztah k dalším (přírodo) 
vědním oborům 

1.3 vlastními slovy popsat 
přírodopisný obsah v navozené 
situaci  
 

- Spadá předložená ukázka (např. film o netopýrech) 
do přírodovědy? 
 
- Týká se ukázka ještě jiných předmětů? Kterých? 
Které informace z ukázky tě k tomu vedly? 
 
- Pověz vlastními slovy, o čem byla ukázka. 
 

2. propojit identifikovaný p řírodopisný 

obsah s předchozími vědomostmi  

2.1 vlastními slovy říci, co o daném 

problému ví a co je nutné zjistit 

- Pověz, co dalšího ty sám ještě o problematice 

(netopýrech) víš (Kde žije?, Čím se živí?, Jak 

vypadá? …). 

3. umět formulovat a klást otázky 3.1 dokázat se zeptat na podstatný a 
s obsahem související problém 
(skutečnost) 

- Co o netopýrech nevíš a zajímalo by tě?  (Jak se 
netopýři rozmnožují?, Jak žijí dlouho?, Mohou 
člověka pokousat?) 
 

1. shromažďovat informace z textových a 

grafických materiálů 

1.1 pracovat samostatně s textovým a 
grafickým materiálem (učebnicí, 
encyklopedií, časopisem, atlasem 
- orientovat se podle obsahu, 
rejstříku) 

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

- Navrhni, kde by se daly další informace, (např. o 
netopýrech) získat. 
 
- Najdi podle obsahu/rejstříku knihy, encyklopedie 
stranu o netopýrech. 
 
- Z předloženého zdroje informací (textu) vypiš pro 
tebe nové důležité informace o netopýrech. 

B) Získávání informací a jejich zaznamenávání 

 

2. shromažďovat informace pozorováním a 

jednoduchým experimentováním 

2.1 cíleně pozorovat objekty a jevy  
2.2 popisovat předložené nákresy 
2.3 provádět jednoduché experimenty 

s pomocí učitele 
2.4 zaznamenávat výsledky do 

připraveného protokolu (tabulky, 
schématu) 

- Popiš živočicha (rostlinu) podle předloženého 
obrázku. 
 
- Pozoruj s pomocí lupy detail části těla 
předloženého organismu (např. křídlo mouchy, 
končetinu včely, žilnatinu listů …). 
 
- Pozoruj připravený preparát pod mikroskopem 
(vlas, chlup, …). 
 
- Na základě obrazového materiálu, filmu popiš 
prostředí, ve kterém rostlina nebo živočich žijí. 
 
- Překresli do sešitu podle předlohy na tabuli nebo v 
učebnici jednoduchý nákres pozorovaného objektu. 
 
- Zapiš výsledky pozorování do připravené tabulky. 
 

C) Třídění informací a jejich zpracování 

1. třídit informace podle stanoveného 

kritéria  

1.1 třídit informace podle vzájemných 
vztahů nebo rozlišovacích znaků 

- Rozděl předložené druhy zvířat např. podle místa, 
kde žijí, podle potravy, podle typu pohybu, 
podobnosti těla…). 
 
- Vyjmenuj všechny organismy, které znáš  (rostliny 
i živočichy), které můžeme najít v určitém prostředí 
(ve vodě, na louce, lese...). 
 
- Zdůvodni, proč jsi organismy zařadil právě do 
tohoto prostředí. 
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2. zpracovat informace podle stanoveného 

kritéria (písemně a graficky) 

2.1 zhotovit a popsat jednoduchý 

nákres/ schéma 

- Zapiš výsledky zadaných úkolů podle stanovených 
požadavků. 
 

D) Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace 

1. zhodnotit práci/ experiment 1.1 s pomocí učitele odhadnout chyby 
nebo slabé stránky svého 
pozorování či experimentování 

- Odpověz na zadané otázky vztahující se k tvému 
pozorování / experimentu. 
- Zamysli se nad svými výsledky a odhadni, co může 
být důvodem, že se tvé výsledky liší od spolužáků? 

2. formulovat odpovědi a závěry  2.1 vlastními slovy formulovat a 
vysvětlit své výsledky 

- Svou odpověď stručně zapiš. 
 

3. prezentovat výsledky 3.1 vyjádřit své výsledky v logickém 
pořadí 

3.2 samostatně odpovědět na položené 
otázky vztahující se k řešenému 
tématu 

3.3 diskutovat se spolužáky a přijmout 
jejich kritiku 

- Před třídou stručně popiš své výsledky a odpověz 
na položené otázky. 
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Příl. 3 – Strukturace biologických dovedností pro žáky 9. třídy ZŠ 
A) Identifikace biologických problémů a kladení otázek 

 

1. identifikovat přírodovědnou 
tematiku 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 
přírodopisu 

1.2 zařadit danou problematiku do odpovídající 
přírodovědní disciplíny a určit vztah k dalším 
předmětům 
1.3 slovně formulovat (popsat) hlavní myšlenku 
obsaženou v  textu, slovně popsané situaci, vlastní 
zkušenosti) 

- Do kterého přírodovědného oboru zařadíš 
předložený článek (film, video…) např. o 
pěstování bource morušového? 
 
- Do které (kterých) biologických disciplín lze 
ukázku přesněji zařadit?  
 
- V kterém dalším předmětu už jste se o bourci 
učili? 
 
- Vlastními slovy shrň hlavní téma a otázky, 
kterými se ukázka zabývala. 
 

2. propojit identifikovaný 
biologický problém s předchozími 
vědomostmi  

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

- Do sešitu napiš do 2 sloupců informace, které 
o daném tématu znáš a které jsou pro tebe nové. 
 
- Řekni, co ty sám o daném tématu víš, ale 
v ukázce to nezaznělo?  
 
 

3. umět formulovat a klást otázky 3.1 klást otázky sobě i ostatním k danému 
tématu 

3.2 určit (navrhnout) otázky, které mohou být 
zodpovězeny v průběhu zkoumání daného tématu 
(problému) 

- Připrav si otázky pro spolužáky, kterými 
ověříš, zda pozorně četli článek o bourci. 
 
- Text byl zaměřen pouze na vývoj bource, 
které další otázky související s bourcem tě 
napadají?  
 

4. stanovit plán (postup) práce 
individuáln ě/ve skupině 

4.1 rozdělte si dílčí kroky pokusu/práce ve 
skupině 

4.2 práci si časově naplánovat (odhadnout 
časovou náročnost) 
4.3 připravit si pomůcky podle návodu 
4.4 odhadnout výsledek svého experimentu 

- Po zadání návodu k úkolu ho diskutujte 
s učitelem a zkuste navrhnout další alternativy 
řešení. 
 
- Zdůvodněte, proč některý z navrhovaných 
postupů nelze realizovat. 
 
- Prober se spolužáky ve skupině, co je nutné o 
problematice vědět před realizací vlastního 
řešení pozorováním nebo pokusem? 
 
- Rozvrhněte si úkoly ve skupině a zamyslete se 
nad časovou náročností jednotlivých úkolů. 
 

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 
1.3 poznat, který z předložených textů je 
populární, vědeckopopulární a odborný 
1.4 dělat si stručné poznámky (výpis, zápis) 
1.5 určit z předložených grafů a tabulek 
požadované údaje (hodnoty) 

- Kde všude lze získat informace o bourci? 
 
- Které z vyjmenovaných zdrojů jsou 
nejdůvěryhodnější a proč? 
 
- Z předložených textů vztahujících se 
k problematice vyber odborný text.  
 
- Vypiš si poznámky z textu, grafu a tabulky a 
případně doplň chybějící části v textu podle 
grafu/tabulky (nebo naopak). 
 

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…) 
2.4 upravovat objekty k pozorování (zhotovovat 
řezy, jednoduché barvící techniky) 
2.5 ovládat techniku mikroskopování 
2.6 provádět experimenty podle návodu 
2.7 zaznamenávat výsledky během pozorování a 
experimentu (slovně i graficky)  

- Podle fotografií hmyzu a jeho částí těla rozděl 
hmyz do skupin podle shodných typů končetin. 
 
- Podle návodu vytvoř či připrav preparát 
k pozorování (tenké plátky, nativní preparát…). 
 
- Sám vlož končetinu hmyzu pod mikroskop, 
vyhledej objekt, zaostři a zvětšit si ho. 
 
- Do sešitu zhotov nákres pozorovaného 
objektu, tak aby odpovídal realitě a popiš ho. 
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- Po přečtení textu/provedení experimentu zapiš 
výsledky do připravené tabulky a doplň graf, 
případně sám navrhni jednoduchou tabulku pro 
zaznamenávání výsledků. 

C) Třídění informací a jejich zpracování 

 

1. třídit informace podle 
stanoveného kritéria 

1.1 třídit informace podle:   
- významnosti (hlavní/doplňující) 
- vzájemných vztahů  
- míry složitosti (od nejjednodušších ke 
složitějším) 
- významnost informací 
1.2 klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy 
dle rozlišovacích znaků 

- Výpisky z textu o bourci roztřiď do skupin na 
přírodopisné a ostatní. 
 
- Předložené preparáty hmyzu roztřiď do 
skupin podle podobnosti ústního ústrojí. 
 
 
 

2. zpracovat informace podle 
stanoveného kritéria (písemně a 
graficky)  

2.1 převést informace z tabulek a grafů do 
textové podoby a opačně 

2.2 zapsat postup práce 
zhotovit a popsat samostatně souhrnný nákres/ 
schéma, tabulku, graf 
2.3 nazvat a popsat přehledové tabulky, schémata, 
grafy… 
2.4 využívat jednoduché matematické postupy pro 
zpracování informací 
2.5 využívat PC pro zpracování informací 
(formou tabulky, grafu, protokolu) 

- Získané informace během experimentu slovně 
okomentuj do protokolu. 
 
- V tabulce dopočítej žádané hodnoty (součty, 
extrémy, průměry…). 
 
- Zapiš postup práce, rozdělení úkolů ve 
skupině a zaznamenej si výsledky spolužáků. 
 
- Svůj nákres převeď do finální požadované 
podoby podle pravidel (tužkou, popiš pomocí 
vynášecích čar). 
 
- Protokol zpracuj v písemné formě nebo na 
počítači. 
 

D) Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace 

 

1. zhodnotit práci/ experiment 1.1 zhodnotit svou práci vzhledem ke svým 
původním očekáváním 
1.2 porovnat svou práci s prací ostatních 
1.3 odhadnout chyby nebo slabé stránky své práce 

- Zamysli se, jak je možné, že výsledky 
spolužáků se liší. Co může být důvodem 
rozdílných výsledků?  
 
- Pokus se navrhnout, jak jinak by se dal úkol 
řešit, aby se dalo předejít chybám? 
 

2. formulovat odpovědi a závěry  2.1 formulovat a sepsat závěr, shrnout své 
výsledky 
2.2 stanovit nové nevyřešené otázky na základě 
zjištěných výsledků a navrhnout případné další 
alternativy řešení  

- Odpověz na všechny zadané otázky, které 
byly položeny na začátku pokusu. 
 
- Napiš závěr, kde shrneš své výsledky, 
porovnáš je se spolužáky a zamyslíš se nad 
možnými chybami. 

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 

- Vystup před třídou a popiš, k jakým závěrů jsi 
došel. 
 
- Jako skupina si rozdělte jednotlivé části 
a každý prezentujte svou práci, volte různé 
formy (plakát, ppt). 
 
- Pokus se odpovídat na otázky spolužáků, 
obhajuj své výsledky a přijmi kritiku. 
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Příl. 4 – Strukturace biologických dovedností pro žáky na konci 

gymnázia 
A) Identifikace biologických problémů a kladení otázek 

 

1. identifikovat přírodovědnou 
tematiku 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 

1.2 zařadit danou problematiku do odpovídající 
přírodovědní disciplíny a určit vztah k dalším 
předmětům 
1.3 slovně formulovat (popsat) hlavní myšlenku 
obsaženou v  textu, slovně popsané situaci, vlastní 
zkušenosti) 

- Do kterého přírodovědného oboru zařadíš 
předložený článek (film, video…) např. 
o invazivních druzích? 
 
- Do které (kterých) biologických disciplín lze 
ukázku přesněji zařadit?  
 
- V kterém dalším předmětu už jste se o nějakém 
invazivním druhu učili? 
 
- V pěti větách popiš hlavní téma a otázky, které 
byly popsány v ukázce. 

2. propojit identifikovaný 
biologický problém s předchozími 
vědomostmi  

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

- Do sešitu napiš do 2 sloupců informace, které 
o tématu, např. invazí znáš a které jsou pro tebe 
nové. 
 
- Řekni, co ty sám o daném tématu víš, ale 
v ukázce to nezaznělo?  
 
- Proč je téma považováno za celosvětový 
společenský problém? 

3. umět formulovat a klást otázky 3.1 klást otázky sobě i ostatním k danému 
tématu 

3.2 určit (navrhnout) otázky, které mohou být 
zodpovězeny v průběhu zkoumání daného tématu 
(problému) 

- Připrav si otázky pro spolužáky, kterými 
ověříš, zda pozorně sledovali dokument 
o invazivních druzích. 
 
- Text byl zaměřen pouze na invazivní druhy 
ČR, které další otázky související s dokumentem 
tě napadají?  
 

4. stanovit plán (postup) práce 
individuáln ě/ve skupině 

4.1 rozdělte si dílčí kroky pokusu/práce ve 
skupině 

4.2 práci si časově naplánovat (odhadnout 
časovou náročnost) 
4.3 nachystat si pomůcky podle návodu 
4.4 odhadnout výsledek svého experimentu 
4.5 stanovit hypotézy, na základě kterých je 
možné určit podmínky řešení, pokusů, pozorování 

- Po zadání návodu k předloženému úkolu ho 
diskutujte s učitelem a zkuste navrhnout další 
alternativy řešení. 
 
- Vyberte řešení, které budete ověřovat 
(realizovat). 
 
- Zdůvodněte, proč některý z navrhovaných 
postupů nelze realizovat. 
 
- Proberte se spolužáky ve skupině, co je nutné 
o problematice vědět před realizací zvoleného 
řešení pozorováním nebo pokusem? 
 
- Napište odhad výsledku svého experimentu. 
 
- S pomocí učitele naformulujte hypotézu. 
 
- Rozvrhněte si úkoly ve skupině a zamyslete se 
nad časovou náročností jednotlivých kroků 
experimentu. 

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 
1.3 poznat, který z předložených textů je 
populární, vědeckopopulární a odborný 
1.4 dělat si stručné poznámky (výpis, zápis) 
1.5 určit z předložených grafů a tabulek 
požadované údaje (hodnoty) 

- Kde všude lze získat informace o řešeném 
úkolu, např. o netýkavkách?  
 
- Rozhodněte, který zdroj informací 
o netýkavkách je odborný, populární 
a nedůvěryhodný. Podle čeho lze soudit, že 
některé ze zdrojů jsou nedůvěryhodné a proč? 
 
- Z předloženého grafu popisujícího šíření 
netýkavky si vypiš potřebné informace a doplň 
chybějící údaje do textu (nebo naopak). 



122 
 

 
- Urči podle botanického klíče druhové jméno 
jedné ze tří předložených rostlin. 

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…) 
2.4 upravovat objekty k pozorování (zhotovovat 
řezy, jednoduché barvící techniky) 
2.5 připravovat laboratorní preparáty (nativní, 
suché, trvalé…) 
2.6 ovládat techniku mikroskopování 
2.7 určit vhodné metody a pomůcky pro 
realizaci experimentu 
2.8 provádět experimenty podle návodu nebo 
navrhnout experiment samostatně 
2.7 zaznamenávat výsledky během pozorování a 
experimentu (slovně i graficky)  

- Pozoruj tři předložené druhy netýkavek 
a s pomocí literatury zapiš jejich charakteristické 
znaky. 
 
- Proveď řez stonkem jedné z rostlin a připrav 
nativní preparát. 
 
- Vlož okraj listů pod mikroskop, vyhledej 
objekt, zaostři a zvětši.  
 
- Do sešitu zhotov nákres pozorovaných objektů, 
tak aby odpovídal realitě a popiš – porovnej 
okraje listů jednotlivých druhů. 
 
- Po provedení experimentu sám navrhni 
jednoduchou tabulku pro zaznamenávání 
výsledků. 

C) Třídění informací a jejich zpracování 

 

1. třídit informace podle 
stanoveného kritéria 

1.1 třídit informace podle:   
- významnosti (hlavní/doplňující) 
- vzájemných vztahů  
- míry složitosti (od nejjednodušších ke 
složitějším) 
- významnost informací 
1.2 klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy 
dle rozlišovacích znaků 

- Na základě předloženého textu a získaných 
informací roztřiď pozorované druhy na invazivní 
a původní. 
 
 
 
 

2. zpracovat informace podle 
stanoveného kritéria (písemně a 
graficky)  

2.1 převést informace z tabulek a grafů do 
textové podoby a opačně 
2.2 určit vzájemné souvislosti formou 
pojmových (myšlenkových) map 
2.3 zapsat postup práce 
zhotovit a popsat samostatně souhrnný nákres/ 
schéma, tabulku, graf 
2.4 nazvat a popsat přehledové tabulky, schémata, 
grafy… 
2.5 využívat jednoduché matematické postupy pro 
zpracování informací 
2.6 provést základní popisné statistiky 
2.7 využívat PC pro zpracování informací 
(formou tabulky, grafu, protokolu) 

- Získané informace během experimentu slovně 
okomentuj do protokolu. 
 
- V tabulce dopočítej žádané hodnoty (součty, 
extrémy, průměry…). 
 
- Zapiš postup práce, rozdělení úkolů ve skupině 
a zaznamenej si výsledky spolužáků. 
 
- Svůj nákres převeď do finální požadované 
podoby podle pravidel (tužkou, popiš pomocí 
vynášecích čar). 
 
- Protokol zpracuj v písemné formě nebo na 
počítači. 

D) Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace 

 

1. zhodnotit práci/ experiment 1.1 zhodnotit svou práci vzhledem ke svým 
původním očekáváním 
1.2 odhadnout chyby nebo slabé stránky svého 
pozorování či experimentování 
1.3 porovnat svou práci s prací ostatních 
1.4 okomentovat své poznatky (výsledky) s již 
známými poznatky 

- Zamysli se, jak je možné, že výsledky 
spolužáků se liší. Co může být důvodem 
rozdílných výsledků (chyb měření)?  
 
- Porovnej, jak se výsledky tvé práce liší 
s původním odhadem 
Došlo k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy? 
 
- Pokus se navrhnout, jak jinak by se dal úkol 
řešit, aby se předešlo chybám? 
 

2. formulovat odpovědi a závěry  2.1 formulovat a shrnout 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 a navrhnout případné další 
alternativy řešení 
 

- Odpověz na všechny zadané otázky, které byly 
položeny na začátku pokusu. 
 
- Napiš závěr, kde shrneš své výsledky, 
porovnáš je se spolužáky, zhodnotíš možné 
chyby, své původní odhady a hypotézy. 
 
- Navrhni další možné otázky a způsoby jejich 
řešení. 
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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 

- Vystup před třídou a referuj o nejdůležitějších 
závěrech své práce. 
 
- Jako skupina si rozdělte jednotlivé části 
a každý prezentujte svou práci, volte různé 
formy (plakát, ppt). 
 
- Pokus se odpovídat na otázky spolužáků, 
obhajuj své výsledky a přijmi kritiku. 
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Příl. 5 – Dotazník pro učitele ZŠ a GY pro hodnocení úrovně 

dovedností v navržené strukturaci 
Biologické dovednosti 

Dotazník k projektu GAČR č. P407/10/0514 „Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii“ 

realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, obracíme se na Vás s prosbou o posouzení návrhu biologických 

dovedností, které by měli mít osvojené žáci opouštějící základní školu a gymnázium. Biologické 

dovednosti můžeme specifikovat a třídit podle různých hledisek. Následující výběr byl stanoven podle 

objektivního poznávání reality, tj. v okruzích činností od kladení si otázek přes sběr, třídění 

a vyhodnocování informací až po zodpovídání položených otázek a prezentaci dosažených výsledků. 

Zajímá nás váš názor na to, kterými dovednostmi by měli disponovat žáci, když opouštějí základní školu 

a gymnázium. V následujících 50 otázkách označte, prosím, do jaké míry (spíše souhlasím, určitě 

souhlasím, určitě nesouhlasím, spíše nesouhlasím) považujete níže uvedené dílčí biologické dovednosti 

za nezbytné po absolvování základní školy a gymnázia.  

 

Děkujeme za váš názor a čas!  

Doc. V. Čížková, Dr. M. Kubiatko a Mgr. R. Pokorná  

*Povinné pole 

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

Pohlaví *  

� muž 

� žena 

Kolik je vám let? *  

� méně než 25 

� 25 - 29 

� 30 - 39 

� 40 - 49 

� 50 - 59 

� 60 a více 

V kterém městě jste studoval(a)? *  

Na kterém typu vysoké školy jste získal(a) vzdělání *  

� Pedagogická fakulta 

� Přírodovědecká fakulta (učitelský obor) 

� Přírodovědecká fakulta + učitelské minimum 



125 
 

� Jiná vysoká škola bez zaměření na učitelství 

� Jiná vysoká škola + učitelské minimum 

� Bez vysokoškolského vzdělání 

Máte učitelskou kvalifikaci (včetně pedagogického minima)? * Zaškrtněte pouze jeden kroužek  

� ano 

� ne 

Jaká je vaše aprobace? *  

Kolik budete mít odučeno na konci tohoto školního roku? * Počet odučených let  

Typ školy, kde nyní působíte *  

� základní škola 

� střední odborná škola 

� 4-leté gymnázium 

� 6-leté gymnázium 

� 8-leté gymnázium 

� vysoká škola 

V kterém kraji působíte *  

Jak je velká obec, ve které se nachází vaše škola? *  

� Obec s méně než 3 000 obyvatel 

� Malé město s 3 000 až 15 000 obyvatel 

� Město s 15 000 až 100 000 obyvatel 

� Velké město se 100 000 až 1 000 000 obyvatel 

� Praha 

Pokud chcete být informován/a o výsledcích zadejte Váš e-mail  

 

NÁVRH BIOLOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Co by měl umět podle vás žák opouštějící základní školu a co žák opouštějící gymnázium. Prosím, 

vyjádřete svůj názor pro oba typy školy. 

1. část 

1.1. Identifikovat přírodovědnou tématiku (problém) a určit její vztah k dalším přírodovědným 

oborům 

1.1.1. Žák by měl poznat (odhadnout) na základě předložených informací (i v médiích – noviny, 

časopisy, rozhlas, televize, film, internet…), že daná problematika patří do biologie (přírodovědy, 

přírodopisu) *  
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1.1.2. Žák by měl zařadit danou problematiku do odpovídající biologické disciplíny a určit vztah k 

dalším (přírodo) vědním oborům *  

1.1.3. Žák by měl slovně formulovat (popsat) biologický problém obsažený v navozené situaci (na 

základě přečteného textu, slovně popsané situace, vlastní zkušenosti) *  

1.2. Propojit identifikovaný biologický problém s předchozími vědomostmi  

1.2.1. Žák by měl určit, co o daném problému ví a co je nutné zjistit *  

1.3. Umět formulovat a klást otázky 

1.3.1. Žák by měl klást otázky sobě i ostatním k danému tématu *  

1.3.2. Žák by měl položit výzkumnou otázku vztahující se k danému problému *  

1.4. Stanovit plán (postup) práce individuálně/ve skupině 

1.4.1. Žák by měl určit dílčí kroky, které povedou k předpokládanému výsledku (pozorování, pokus,…) *  

1.4.2. Žák by si měl umět práci časově naplánovat (odhadnout časovou náročnost) *  

1.4.3. Žák by měl stanovit hypotézy, na základě kterých je možné určit podmínky řešení, pokusů, 

pozorování ….. *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

2. část 

2.1. Shromažďovat informace z textových a grafických materiálů  

2.1.1. Žák by měl vybírat vhodné a důvěryhodné informační zdroje pro řešení daného problému *  

2.1.2. Žák by měl pracovat samostatně s textovým a grafickým materiálem (učebnicí, odborným 

(popularizačním) textem, atlasem přírodnin, určovacím klíčem, obrazovým materiálem, předloženými 

grafy a tabulkami) *  

2.1.3. Žák by měl pracovat s internetem a získávat požadované informace *  

2.1.4. Žák by si měl dělat stručné poznámky (výpis, zápis) *  

2.2. Shromažďovat informace pozorováním a experimentováním 

2.2.1. Žák by měl cíleně pozorovat objekty a jevy *  

2.2.2. Žák by měl popisovat pozorované objekty a jevy (rozlišovat znaky hlavní a vedlejší) *  

2.2.3. Žák by měl pracovat se základními biologickými nástroji (preparační sada, lupa, jehla, pinzeta, 

nůžky)……) *  

2.2.4. Žák by měl upravovat objekty k pozorování (zhotovovat řezy, jednoduché barvící techniky) *  

2.2.5. Žák by měl připravovat laboratorní preparáty (nativní, trvalé, suché, …) *  

2.2.6. Žák by měl ovládat techniku mikroskopování *  
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2.2.7. Žák by měl provádět experimenty podle návodu *  

2.2.8. Žák by měl navrhnout experiment samostatně *  

2.2.9. Žák by měl určit vhodné metody a pomůcky pro realizaci experimentu *  

2.2.10. Žák by měl zaznamenávat výsledky během pozorování a experimentu (slovně i graficky) *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

3. část 

3.1. Třídit informace podle stanoveného kritéria 

3.1.1. Žák by měl třídit informace podle jejich významnosti (hlavní a doplňující) *  

3.1.2. Žák by měl třídit informace podle vzájemných vztahů (strukturovat informace od 

nejjednodušších ke složitějším) *  

3.1.3. Žák by měl odhadnout významnost informací z hlediska praktického využití *  

3.1.4. Žák by měl klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy dle rozlišovacích znaků *  

3.2. Zpracovat informace podle stanoveného kritéria (písemně a graficky) 

3.2.1. Žák by měl formulovat získané informace (text) vlastními slovy *  

3.2.2. Žák by měl převést informace z tabulek a grafů do textové podoby a opačně *  

3.2.3. Žák by měl určit vzájemné souvislosti formou pojmových (myšlenkových) map *  

3.2.4. Žák by měl zapsat protokol/postup práce *  

3.2.5. Žák by měl zhotovit a popsat souhrnný nákres/ schéma, tabulku, graf *  

3.2.6. Žák by měl využívat jednoduché matematické postupy pro zpracování informací *  

3.2.7. Žák by měl provést základní popisné statistiky (maximum, minimum, aritmetický průměr) *  

3.2.8. Žák by měl zpracovat informace na PC (formou tabulky, grafu, protokolu) *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

4. část 

4.1. Zhodnotit práci/ experiment 

4.1.1. Žák by měl kriticky zhodnotit nově získané informace (svou práci i práci ostatních) *  

4.1.2. Žák by měl odhadnout chyby nebo slabé stránky svého pozorování či experimentování 4.1.3. Žák 

by měl navrhnout případné další alternativy řešení (formulovat alternativní vysvětlení) *  

4.1.4. Žák by měl okomentovat své poznatky (výsledky) a porovnat je s již známými poznatky  

4.2. Formulovat odpovědi a závěry 

4.2.1. Žák by měl formulovat a vysvětlit výsledky *  

4.2.2. Žák by měl své výsledky shrnout do přehledových tabulek, schémat, grafů… *  

4.2.3. Žák by měl kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, (hypotézy) *  
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4.2.4. Žák by měl formulovat a sepsat závěr (z informací z různých literárních zdrojů i experimentů) *  

4.2.5. Žák by měl stanovit nové nevyřešené otázky na základě zjištěných výsledků *  

4.3. Prezentovat výsledky 

4.3.1. Žák by měl zvolit vhodnou formu pro prezentaci svých výsledků *  

4.3.2. Žák by měl prezentovat své výsledky v logickém pořadí *  

4.3.3. Žák by měl samostatně odpovědět na položené dotazy vztahující se k řešenému tématu  

4.3.4. Žák by měl obhájit své výsledky (argumentovat) *  

4.3.5. Žák by měl diskutovat a přijmout oprávněnou kritiku *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

NYNÍ JSTE VYPLNILI CELÝ DOTAZNÍK a můžete se vyjádřit k celkové strukturaci dovedností. Za vyjádření 

Vašeho názoru a připomínek Vám budeme velice vděčni.  

Po vyplnění všech údajů označených červenou * dojde k potvrzení přijetí, v opačném případě se musíte 

vrátit k doplnění údajů, které nejsou vyplněné 
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Příl. 6 - Dotazník pro učitele VŠ pro hodnocení úrovně dovedností v 

navržené strukturaci 
Biologické dovednosti 

Dotazník k projektu GAČR č. P407/10/0514 „Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii“ 

realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, obracíme se na Vás s prosbou o posouzení návrhu biologických 

dovedností, které by měli mít osvojené žáci opouštějící základní školu a gymnázium. Biologické 

dovednosti můžeme specifikovat a třídit podle různých hledisek. Následující výběr byl stanoven podle 

objektivního poznávání reality, tj. v okruzích činností od kladení si otázek přes sběr, třídění 

a vyhodnocování informací až po zodpovídání položených otázek a prezentaci dosažených výsledků. 

Zajímá nás váš názor na to, kterými dovednostmi by měli disponovat žáci, když opouštějí základní školu 

a gymnázium. V následujících 50 otázkách označte, prosím, do jaké míry (spíše souhlasím, určitě 

souhlasím, určitě nesouhlasím, spíše nesouhlasím) považujete níže uvedené dílčí biologické dovednosti 

za nezbytné po absolvování základní školy a gymnázia.  

 

Děkujeme za váš názor a čas!  

Doc. V. Čížková, Dr. M. Kubiatko a Mgr. R. Pokorná  

*Povinné pole 

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

Pohlaví *  

� muž 

� žena 

Kolik je vám let? *  

� méně než 25 

� 25 - 29 

� 30 - 39 

� 40 - 49 

� 50 - 59 

� 60 a více 

Na kterém typu vysoké školy nyní působíte? *  

� Pedagogická fakulta 

� Přírodovědecká fakulta  

� Jiná vysoká škola bez zaměření na učitelství 

Které předměty vyučujete převážně? * 
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� odborně-biologické 

� didaktické 

� obojí 

Vyučujete nebo jste vyučoval také na některém z uvedených typů škol *  

� základní škola 

� střední odborná škola 

� 4-leté gymnázium 

� 6-leté gymnázium 

� 8-leté gymnázium 

Jste autorem učebnice nebo textu pro ZŠ nebo SŠ? *  

� ano 

� ne 

 

V kterém kraji působíte? *  

Pokud Vám nevadí uvést vaše jméno a pracoviště, budeme vám za to vděčni  

 

NÁVRH BIOLOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Co by měl umět podle vás žák opouštějící základní školu a co žák opouštějící gymnázium. Prosím, 

vyjádřete svůj názor pro oba typy školy. 

1. část 

1.1. Identifikovat přírodovědnou tématiku (problém) a určit její vztah k dalším přírodovědným 

oborům 

1.1.1. Žák by měl poznat (odhadnout) na základě předložených informací (i v médiích – noviny, 

časopisy, rozhlas, televize, film, internet…), že daná problematika patří do biologie (přírodovědy, 

přírodopisu) *  

 

1.1.2. Žák by měl zařadit danou problematiku do odpovídající biologické disciplíny a určit vztah k 

dalším (přírodo) vědním oborům *  

1.1.3. Žák by měl slovně formulovat (popsat) biologický problém obsažený v navozené situaci (na 

základě přečteného textu, slovně popsané situace, vlastní zkušenosti) *  

1.2. Propojit identifikovaný biologický problém s předchozími vědomostmi  

1.2.1. Žák by měl určit, co o daném problému ví a co je nutné zjistit *  

1.3. Umět formulovat a klást otázky 
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1.3.1. Žák by měl klást otázky sobě i ostatním k danému tématu *  

1.3.2. Žák by měl položit výzkumnou otázku vztahující se k danému problému *  

1.4. Stanovit plán (postup) práce individuálně/ve skupině 

1.4.1. Žák by měl určit dílčí kroky, které povedou k předpokládanému výsledku (pozorování, pokus,…) *  

1.4.2. Žák by si měl umět práci časově naplánovat (odhadnout časovou náročnost) *  

1.4.3. Žák by měl stanovit hypotézy, na základě kterých je možné určit podmínky řešení, pokusů, 

pozorování ….. *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

2. část 

2.1. Shromažďovat informace z textových a grafických materiálů  

2.1.1. Žák by měl vybírat vhodné a důvěryhodné informační zdroje pro řešení daného problému *  

2.1.2. Žák by měl pracovat samostatně s textovým a grafickým materiálem (učebnicí, odborným 

(popularizačním) textem, atlasem přírodnin, určovacím klíčem, obrazovým materiálem, předloženými 

grafy a tabulkami) *  

2.1.3. Žák by měl pracovat s internetem a získávat požadované informace *  

2.1.4. Žák by si měl dělat stručné poznámky (výpis, zápis) *  

2.2. Shromažďovat informace pozorováním a experimentováním 

2.2.1. Žák by měl cíleně pozorovat objekty a jevy *  

2.2.2. Žák by měl popisovat pozorované objekty a jevy (rozlišovat znaky hlavní a vedlejší) *  

2.2.3. Žák by měl pracovat se základními biologickými nástroji (preparační sada, lupa, jehla, pinzeta, 

nůžky)……) *  

2.2.4. Žák by měl upravovat objekty k pozorování (zhotovovat řezy, jednoduché barvící techniky) *  

2.2.5. Žák by měl připravovat laboratorní preparáty (nativní, trvalé, suché, …) *  

2.2.6. Žák by měl ovládat techniku mikroskopování *  

2.2.7. Žák by měl provádět experimenty podle návodu *  

2.2.8. Žák by měl navrhnout experiment samostatně *  

2.2.9. Žák by měl určit vhodné metody a pomůcky pro realizaci experimentu *  

2.2.10. Žák by měl zaznamenávat výsledky během pozorování a experimentu (slovně i graficky) *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

3. část 

3.1. Třídit informace podle stanoveného kritéria 

3.1.1. Žák by měl třídit informace podle jejich významnosti (hlavní a doplňující) *  

3.1.2. Žák by měl třídit informace podle vzájemných vztahů (strukturovat informace od 
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nejjednodušších ke složitějším) *  

3.1.3. Žák by měl odhadnout významnost informací z hlediska praktického využití *  

3.1.4. Žák by měl klasifikovat a kategorizovat objekty a jevy dle rozlišovacích znaků *  

3.2. Zpracovat informace podle stanoveného kritéria (písemně a graficky) 

3.2.1. Žák by měl formulovat získané informace (text) vlastními slovy *  

3.2.2. Žák by měl převést informace z tabulek a grafů do textové podoby a opačně *  

3.2.3. Žák by měl určit vzájemné souvislosti formou pojmových (myšlenkových) map *  

3.2.4. Žák by měl zapsat protokol/postup práce *  

3.2.5. Žák by měl zhotovit a popsat souhrnný nákres/ schéma, tabulku, graf *  

3.2.6. Žák by měl využívat jednoduché matematické postupy pro zpracování informací *  

3.2.7. Žák by měl provést základní popisné statistiky (maximum, minimum, aritmetický průměr) *  

3.2.8. Žák by měl zpracovat informace na PC (formou tabulky, grafu, protokolu) *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

4. část 

4.1. Zhodnotit práci/ experiment 

4.1.1. Žák by měl kriticky zhodnotit nově získané informace (svou práci i práci ostatních) *  

4.1.2. Žák by měl odhadnout chyby nebo slabé stránky svého pozorování či experimentování 4.1.3. Žák 

by měl navrhnout případné další alternativy řešení (formulovat alternativní vysvětlení) *  

4.1.4. Žák by měl okomentovat své poznatky (výsledky) a porovnat je s již známými poznatky  

4.2. Formulovat odpovědi a závěry 

4.2.1. Žák by měl formulovat a vysvětlit výsledky *  

4.2.2. Žák by měl své výsledky shrnout do přehledových tabulek, schémat, grafů… *  

4.2.3. Žák by měl kriticky zhodnotit výsledky vzhledem k předpokladům, (hypotézy) *  

4.2.4. Žák by měl formulovat a sepsat závěr (z informací z různých literárních zdrojů i experimentů) *  

4.2.5. Žák by měl stanovit nové nevyřešené otázky na základě zjištěných výsledků *  

4.3. Prezentovat výsledky 

4.3.1. Žák by měl zvolit vhodnou formu pro prezentaci svých výsledků *  

4.3.2. Žák by měl prezentovat své výsledky v logickém pořadí *  

4.3.3. Žák by měl samostatně odpovědět na položené dotazy vztahující se k řešenému tématu  

4.3.4. Žák by měl obhájit své výsledky (argumentovat) *  

4.3.5. Žák by měl diskutovat a přijmout oprávněnou kritiku *  

Domníváte se, že v dané skupině dovedností jsou některé zbytečné nebo naopak chybí? Jakékoliv 

připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  
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Jakékoliv připomínky a návrhy, prosím, napište zde:  

 

NYNÍ JSTE VYPLNILI CELÝ DOTAZNÍK a můžete se vyjádřit k celkové strukturaci dovedností. Za vyjádření 

Vašeho názoru a připomínek Vám budeme velice vděčni.  

Po vyplnění všech údajů označených červenou * dojde k potvrzení přijetí, v opačném případě se musíte 

vrátit k doplnění údajů, které nejsou vyplněné 
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Příl. 7 - Žákovský dotazník k testové jednotce 

Po vyřešení testu vyplňte, prosím, následující údaje: 

Pohlaví: chlapec – dívka 

Věk: …… let 

Třída / ročník:  ………… 

Typ školy školy: ZŠ – 6leté gymnázium – 8leté gymnázium – 4leté gymnázium 

Obec, v níž sídlí škola: ……………………………………. 

Známka z přírodopisu / biologie na posledním vysvědčení:  ………… 

Přírodopis / biologii:               mám rád – nemám rád – tak napůl 

Počet hodin přírodopisu / biologie týdně v letošním školním roce:………… 

 

 

Znovu si projdi celý test a následně, dle svého názoru, vyznač křížkem svoji odpověď v tabulce. 

Rozuměl/a jsi 

zadání úlohy? 

ano spíše ano spíše ne  ne Rozuměl/a jsi 

zadání úlohy? 

ano spíše ano spíše ne  ne 

Úloha č. 1     Úloha č. 7     

Úloha č. 2     Úloha č. 8     

Úloha č. 3     Úloha č. 9     

Úloha č. 4     Úloha č. 10     

Úloha č. 5     Úloha č. 11     

Úloha č. 6          

 

 

Jak byla úloha 

pro tebe 

obtížná? 

snadná středně 

těžká 

obtížná  neřeši-

telná 

Jak byla úloha 

pro tebe 

obtížná? 

snadná středně 

těžká 

obtížná  neřeši-

telná 

Úloha č. 1     Úloha č. 7     

Úloha č. 2     Úloha č. 8     

Úloha č. 3     Úloha č. 9     

Úloha č. 4     Úloha č. 10     

Úloha č. 5     Úloha č. 11     

Úloha č. 6          
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Jak často 

řešíte 

podobné 

úlohy ve 

škole? 

každou 

hodinu 

často občas nikdy Jak často řešíte 

podobné úlohy 

ve škole? 

každou 

hodinu 

často občas nikdy 

Úloha č. 1     Úloha č. 7     

Úloha č. 2     Úloha č. 8     

Úloha č. 3     Úloha č. 9     

Úloha č. 4     Úloha č. 10     

Úloha č. 5     Úloha č. 11     

Úloha č. 6          

 

 Zajímají nás i tvé názory a zkušenosti na výuku biologie (přírodopisu). 

Každé tvrzení si pozorně přečti a zakřížkuj svou odpověď.  

Ujisti se, prosím, že ses vyjádřil ke všem tvrzením. 
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NAKOLIK SOUHLASÍŠ S NÁSLEDUJÍCÍMI TVRZENÍMI? 

1. Ve škole mě baví se učit o různých biologických (přírodopisných) tématech.     

2. Zajímám se o biologickou (přírodopisnou) problematiku i ve volném čase (čtu články nebo knihy s 

přírodopisnou tematikou, sleduji televizní pořady s přírodopisnou tématikou, hledám si 

přírodopisné informace na internetu apod.) 

    

3. Myslím si, že většina poznatků z hodin biologie (přírodopisu) je užitečná pro život.     

 

  

zv
lá

d
l/

a 
b

yc
h

 

to
 s

n
ad

n
o

 

m
u

se
l/

a 
b

yc
h

 

se
 s

n
až

it
 

b
o

jo
va

l/
a 

b
yc

h
 s

 t
ím

 

n
e

zv
lá

d
l/

a 

b
yc

h
 t

o
 

JAK OBTÍŽNÉ BY PRO TEBE BYLY NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY? 

4. Při vyhledávání informací rozlišit, které informace (zdroje informací) jsou důvěryhodné a které 

ne. 

    

5. Při práci s biologickým textem vybrat podstatné informace a formulovat získané informace 

vlastními slovy. 

    

6. Určit jméno rostlinného nebo živočišného druhu pomocí klíče nebo encyklopedie.     

7. Samostatně připravit preparát k pozorování pod mikroskopem.     

8. Připravit mikroskop k mikroskopování a najít pomocí něho objekt v preparátu.     

9. Během laboratorních prací samostatně naplánovat a provádět experiment.     

10. Během laboratorních prací provádět experiment podle návodu.     

11. Nakreslit náčrt objektu pozorovaného v mikroskopu.     



136 
 

12. S pomocí údajů v tabulce vytvořit graf nebo naopak.     

13. Odůvodnit si výsledky provedeného experimentu / laboratorní práce a naformulovat závěr.     
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JAK ČASTO SE V HODINÁCH BIOLOGIE (PŘÍRODOPISU) SETKÁVÁŠ S NÁSLEDUJÍCÍMI SITUACEMI? 

14. Vyžaduje se od nás, abychom biologické (přírodopisné) poznatky aplikovali na problémy, se kterými 

se setkáváme v každodenním životě. 

    

15. Vyučující nám klade otázky tak, abychom museli přemýšlet a lépe pochopili daný problém.      

16. Vyučující nás vybízí, abychom sami kladli otázky související s diskutovaným problémem.     

17. Vyučující nás žádá, abychom formulovali získané informace vlastními slovy.     

18. Vyučující nás vybízí, abychom kriticky posoudili věrohodnost informací z tabulek, grafů a map.     

19. Vyžaduje se od nás, abychom sami navrhli, jak by se dané úlohy nebo problémy daly řešit.      

20. Vyžaduje se od nás, abychom ze získaných informací (z textu nebo při praktických cvičení) vytvořili 

stručné závěry. 

    

21. Vyučující požaduje, abychom zhodnotili svou práci (např. zda jsme splnili úlohu podle zadání).     

22. Provádíme praktická cvičení (v učebně, laboratoři nebo terénu).     

 

Děkujeme za Tvé odpovědi.      Řešitelé  projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
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Příl. 8 - Dotazník k testové jednotce pro učitele 

Dotazník pro učitele 

Testovaná třída ………… 

Název školy:  ……………………………………. 

Obec, v níž sídlí škola: ……………………………………. 

Věk: …… let 

Pohlaví: muž – žena 

Kolik let vyučujete biologii: ………… 

Aprobace:  ……………………………………. 

Počet hodin povinné výuky biologie týdně:  

Nižší GY: 1. ročník: ………. 2. ročník: ………. 3. ročník: ………. 4. ročník: ………. 

Vyšší GY: 1. ročník: ………. 2. ročník: ………. 3. ročník: ………. 4. ročník: ………. 

Počet volitelných hodin biologie týdně (např. seminář, environmentální výchova):  

Název volitelného předmětu...........................................................   Počet hodin...... 

 

ZHODNOŤTE, PROSÍM, JEDNOTLIVÉ OTÁZKY V P ŘILOŽENÉM TESTU VZHLEDEM K  ŽÁK ŮM DANÉ TŘÍDY  

 

1. Jak obtížné Vám připadají jednotlivé úlohy pro žáky daného věku? Zaškrtněte v tabulce předpokládanou průměrnou úspěšnost. 

 Číslo úlohy 

  1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 

Úspěšnost            

nad 80 %            

61–80 %            

41–60 %            

21–40 %            

pod 20 %            

 

2. Nakolik Vám připadají jednotlivé otázky přiměřené pro žáky daného věku? U jednotlivých úloh vyznačte přiměřenost věku žáků.  

 

 Číslo úlohy 

  1  2  3  4  5  6 7  8  9 10 11 

Přiměřenost úlohy            

spíše pro mladší žáky            

věkově přiměřená            

spíše pro starší žáky            

 

 

3. Nakolik Vám připadají dovednosti ověřované jednotlivými úlohami významné pro vzdělání žáků v daném věku? Pro jednotlivé úlohy 

zaškrtněte v tabulce tvrzení, se kterým souhlasíte.  

 

 Číslo úlohy 

  1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 

Význam dovednosti            

nezbytná            

významná            

nepříliš významná            

zbytečná            
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4. Jak často se žáky procvičujete dovednosti, ověřované jednotlivými úlohami? 

 

 Číslo úlohy 

Četnost procvičování  1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 

ve všech hodinách            

ve většině hodin            

v některých hodinách            

nikdy / téměř nikdy            

 

 

 

 

 

 

 

5. 

  

Jak obtížné by pro vaše žáky byly následující úkoly? 
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1. 
Při vyhledávání informací rozlišit, které informace (zdroje informací) jsou důvěryhodné a které ne.         

2. 
Při práci s biologickým textem vybrat podstatné informace a formulovat získané informace vlastními 

slovy. 

        

3. 
Určit jméno rostlinného nebo živočišného druhu pomocí klíče nebo encyklopedie.         

4. 
Samostatně připravit preparát k pozorování pod mikroskopem.         

5. 
Připravit mikroskop k mikroskopování a najít pomocí něho objekt v preparátu.         

6. 
Během laboratorních prací samostatně naplánovat a provádět experiment.         

7. 
Během laboratorních prací provádět experiment podle návodu.         

8. 
Nakreslit náčrt objektu pozorovaného v mikroskopu.         

9. 
S pomocí údajů v tabulce vytvořit graf nebo naopak.         

10. 
Odůvodnit si výsledky provedeného experimentu / laboratorní práce a naformulovat závěr.         
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6. Jak často zařazujete do hodin biologie následující situace? 

11. 
Vyžaduji od žáků, aby biologické poznatky aplikovali na problémy, se kterými se setkávají v každodenním 

životě. 

        

12. 
Kladu žákům otázky tak, aby museli přemýšlet a lépe pochopili daný problém.          

13. 
Vybízím žáky, aby sami kladli otázky související s diskutovaným problémem.         

14. 
Vybízím žáky, aby formulovali získané informace vlastními slovy.         

15. 
Vybízím žáky, aby kriticky posoudili věrohodnost informací z tabulek, grafů a map.         

16. 
Vyžaduji od žáků, aby sami navrhli, jak by se dané úlohy nebo problémy daly řešit.          

17. 
Vyžaduji od žáků, aby ze získaných informací (z textu nebo při praktických cvičení) vytvořili stručné 

závěry. 

        

18. 
Požaduji, aby žáci zhodnotili svou práci (např. zda splnili úlohu podle zadání).         

19. 
Provádíme praktická cvičení (v učebně, laboratoři nebo terénu).         

 

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem za tým řešitelů projektu GA ČR (P407/10/0514) 

Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (veciz@natur.cuni.cz) 
Mgr. Radka Čudová (biologicke.dovednosti@gmail.com) 
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. (mkubiatko@centrum.sk) 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
  



140 
 

9 Seznamy  

Seznam obrázků 
 
Obr. 1 – Probíhající reformy nebo diskuse, zabývající se přírodovědným kurikulem ............... 9 

Obr. 2 – Výuka přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 2 v roce 2004/05 .................... 25 

Obr. 3 – Výuka přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 2 v roce 2010/11 .................... 26 

Obr. 4 – Výuka přírodovědných předmětů v kategorii ISCED 3 v roce 2010/11 .................... 26 

Obr. 5 – Druhy didaktických testů............................................................................................ 43 

Obr. 6 – Územní rozložení škol ................................................................................................ 48 

 
Seznam tabulek 
 
Tab. 1 – První varianta strukturace biologických dovedností .................................................. 39 

Tab. 2 – Počty jednotlivých typů škol a jejich rozložení po krajích ........................................ 48 

Tab. 3 – Struktura žáků, jejich genderové rozložení a průměrný věk na jednotlivých typech 
škol ........................................................................................................................................... 48 

Tab. 4 – Struktura učitelů, jejich průměrný věk a délka praxe na jednotlivých typech škol ... 49 

Tab. 5 – Specifikační tabulka úloh testu biologických dovedností .......................................... 50 

Tab. 6 – Typy testových úloh v testové jednotce ..................................................................... 51 

Tab. 7 – Počty otázek v jednotlivých úlohách testu a jejich bodové ohodnocení .................... 51 

Tab. 8 – Hodnocení reliability testu pomocí Cronbachova alfa ............................................... 52 

Tab. 9 – Hodnocení citlivosti testových úloh pomocí Spearmanova korelačního koeficientu 
pořadí ........................................................................................................................................ 52 

Tab. 10 – Hodnocení obtížnosti testových úloh pomocí hodnot obtížnosti ............................. 53 

Tab. 11 – Výsledky obsahové analýzy kurikulárních dokumentů............................................ 63 

Tab. 12 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii „Identifikace biologických 
otázek a problémů“ ................................................................................................................... 66 

Tab.  13 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii „Získávání informací a jejich 
zaznamenávání“ ........................................................................................................................ 67 

Tab. 14 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii “ Zpracování informací ” ....... 67 

Tab. 15 – Průměrné skóre a hodnoty t-testu v makrokategorii „Vyhodnocení výsledků 
a vytváření závěrů“ ................................................................................................................... 68 

Tab.  16 – Procentuální úspěšnost žáků v celém testu na sledovaných typech škol ................ 73 

Tab.  17 – Procentuální úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách na sledovaných typech škol . 75 

Tab. 18 – Procentuální úspěšnost žáků v makrokategoriích dovedností na sledovaných typech 
škol ........................................................................................................................................... 76 

Tab. 19 – Srovnání odhadu učitele a reálné úspěšnosti žáků v jednotlivých úlohách (%) ....... 77 

Tab. 20 – Podíl žáků dle známky a oblíbenosti předmětu (%) ................................................. 78 



141 
 

Tab.  21 – Srozumitelnost úloh z hlediska žáků (nejčastěji volená hodnota v %) ................... 80 

Tab.  22 – Obtížnost úloh z hlediska žáků (nejčastěji volená hodnota v %) ............................ 81 

Tab. 23 – Průměrná frekvence procvičování daných dovedností z pohledu žáků a jejich učitele
 .................................................................................................................................................. 82 

Tab.  24 – Hodnocení přiměřenosti a významnosti úloh k věku žáků z pohledu učitelů 
(nejčastěji volená hodnota v %)................................................................................................ 83 

Tab. 25 – Názory a zkušenosti s výukou u žáků a učitelů ........................................................ 84 

 
Seznam grafů 
 
Graf 1 – Struktura respondentů dle profesních skupin ............................................................. 41 

Graf 2 – Struktura respondentů (%) dle pohlaví....................................................................... 49 

Graf 3 – Struktura respondentů (%) dle aprobace .................................................................... 49 

Graf 4 – Průměrné skóre pro každou makrokategorii .............................................................. 69 

Graf 5 – Rozložení úspěšnosti žáků základních škol v celém testu ......................................... 74 

Graf 6 – Rozložení úspěšnosti žáků nižších a vyšších gymnázií v celém testu ....................... 75 

Graf 7 – Průměrná úspěšnost žáků (%) v jednotlivých úlohách............................................... 76 

Graf 8 – Podíl žáků (%) dle známky ........................................................................................ 78 

Graf 9 – Podíl žáků (%) dle oblíbenosti předmětu ................................................................... 79 

 
Seznam rámečků 
 
Rámeček 1 – Výstupy přírodovědného vzdělávání pro ISCED 2 ............................................ 18 

Rámeček 2 – Badatelské dovednosti, resp. kompetence přírodovědné gramotnosti PISA ...... 22 

Rámeček 3 – Vědecké aktivity žáků nižšího středoškolského vzdělání ................................... 23 

Rámeček 4 – Dovednosti upravené v makrokategoriích A–D pro žáky 5. ročníku ................. 70 

Rámeček 5 – Dovednosti upravené v makrokategoriích A–D pro žáky 9. ročníku ................. 72 

 
Seznam příloh 
 
Příl. 1 – Didaktický test zaměřený na biologické dovednosti ................................................ 111 

Příl. 2 – Strukturace biologických dovedností pro žáky 5. třídy ZŠ ...................................... 116 

Příl. 3 – Strukturace biologických dovedností pro žáky 9. třídy ZŠ ...................................... 118 

Příl. 4 – Strukturace biologických dovedností pro žáky na konci gymnázia ......................... 120 

Příl. 5 – Dotazník pro učitele ZŠ a GY pro hodnocení úrovně dovedností ............................ 123 

Příl. 6 - Dotazník pro učitele VŠ pro hodnocení úrovně dovedností v navržené strukturaci . 128 

Příl. 7 - Žákovský dotazník k testové jednotce ....................................................................... 133 

Příl. 8 - Dotazník k testové jednotce pro učitele..................................................................... 136  


