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