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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá metodami, které lze uplatnit při výuce biologie 

člověka na příkladu kosterně-svalové soustavy. Jejím úkolem je zjistit, jaké 

metody se pouţívají na dvou konkrétních středních školách, vzájemně je 

srovnat a zjistit jejich odezvu u ţáků. Práce srovnává také Školní vzdělávací 

programy tří oborů a učebnice, které se zde pouţívají. Základem praktické části 

jsou řízené rozhovory s učiteli a dotazníky pro ţáky, na jejich podkladě pak 

vytvořené pracovní listy. Práce porovnává postoje učitelů a ţáků a všímá si také 

rozdílů mezi výsledky a přístupem k práci u ţáků gymnázia a odborné školy. 

Klíčová slova 

Vyučovací metody, formy vyučování, aktivizační metody, didaktika biologie, 

kosterně-svalová soustava, učebnice, pracovní listy 

ABSTRACT 

Teaching skeletal-muscular system in high schools 

This thesis is devoted to the methods which are applicable to the teaching of 

biology. The aim of the thesis is to find out which methods are used at two 

distinctive high schools, compare and contrast them by the use of the students’ 

feedback. It is devoted to the comparison of ŠVP of three subjects and student 

books that are used there. The practical part is based on the discussion with 

teachers and questionnaires for students that consequently serve as work 

sheets. Finally, the thesis compares the attitudes of students and teachers, and 

way of teaching at grammar school and vocational school.  

Key words 

Teaching methods, way of teaching, activative method, didactics of biology, 

skeletal muscle system, student book, work sheets  
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I. ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá výukou kosterně-svalové soustavy na středních 

školách. Jde o téma, které je poměrně široké a dá se uchopit z mnoha úhlů. 

Předkládaná práce se zaměřuje na metody a formy výuky, které se mohou při 

výuce anatomie a fyziologie opěrné soustavy lidského těla pouţít. Biologie 

člověka je velmi obsáhlý obor a stejně tak široké jsou moţnosti, jak jej pojmout. 

Existují střední školy různého zaměření, které udává, jak podrobně bude 

vyučován konkrétní předmět. Z tohoto důvodu jsem zvolila dva odlišné typy 

škol, školu se všeobecným vzděláním a školu odbornou, u kterých se rozsah 

učiva tohoto předmětu můţe lišit. Na těchto školách probíhal výzkum, slouţící 

jako základ praktické části práce. První z nich je všeobecné gymnázium. Jde o 

školu bez konkrétního zaměření, proto se zde jednotlivé biologické obory a 

témata vyučují ve stejném rozsahu. Druhou je Střední odborná škola 

zdravotnická a sociální, studijní obory zdravotnický asistent a zdravotnické 

lyceum. Jde o jasně zaměřené studium, které vyţaduje výbornou znalost 

lidského těla, tedy i kosterně-svalové soustavy.  

 Cílem diplomové práce je ukázat základní vyučovací i aktivizační metody 

a vyučovací formy, které je moţné při výuce kosterně-svalové soustavy vyuţít. 

Úkolem práce je rovněţ srovnat školní vzdělávací programy u obou typů škol, 

najít konkrétní rozdíly a přístupy k výuce tohoto tématu. Dílčím cílem je 

prostudovat a zhodnotit učebnice, jeţ se na těchto konkrétních školách 

pouţívají. Základem praktické části diplomové práce je řízený rozhovor s učiteli, 

dotazník, který vyplnili ţáci a na základě výsledků rozhovoru i dotazníku 

sestavený pracovní list pro kosterní a svalovou soustavu, který byl ţáky 

vyplněn. Cílem této části práce je zhodnotit, jaké jsou nejpouţívanější 

vyučovací metody na obou typech škol, které metody jsou oblíbené u ţáků a 

které se osvědčily učitelům. Srovnáním bude zjištěno, zda se liší výuka 

kosterně-svalové soustavy u jednotlivých oborů, v čem rozdíly spočívají a jak 

jsou výrazné.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. ANATOMIE KOSTERNÍ SOUSTAVY 
 

Kostra člověka se skládá z 206 kostí a má několik zásadních funkcí. Především 

tvoří pevnou oporu těla, na kterou se upínají šlachy a svaly, vymezuje jeho tvar 

a velikost. Slouţí také jako ochrana orgánů před mechanickým poškozením 

(např. lebka je schránkou mozku, hrudní koš chrání plíce a srdce). Kostní tkáň 

je současně rezervoárem minerálních látek (dodává kosti tvrdost a pevnost při 

zachování určité pruţnosti, je to např. fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, 

jsou uloţeny jako mikrokrystalky v kolagenních vláknech) a orgánem krvetvorby 

(kostní dřeň). Kosterní soustava je tvořena kostmi (os), vazivem a chrupavkami. 

Vazivo se skládá z buněk a mezibuněčné hmoty, které obsahuje elastická, 

kolagenní a retikulární vlákna (fibrae). Chrupavka je pevná tuhá pojivová tkáň. 

Skládá se z buněk (chondrocyty) a z průsvitné, tuhé mezibuněčné hmoty, jeţ 

obsahuje vláknitou sloţku. Existuje chrupavka buněčná, hyalinní (sklovitá), 

elastická, která je velmi pruţná a vazivová. (Čihák, 2011) 

 Kost je bílá tvrdá pojivová tkáň. Základními stavebními sloţkami kostní 

tkáně jsou osteocyty (kostní buňky), které se aktivně podílí na procesu 

uvolňování minerálií ze základní hmoty a tím se zúčastňují regulace vápníku 

v tělních tekutinách, dále kolagenní a elastická vlákna a mezibuněčná hmota 

(ossein). Kosti dělíme dle různých hledisek. Na základě uspořádání vláken 

v kostní hmotě rozlišujeme: 

 Lamelózní kost (vrstevnatou) ‒  tvoří většinu kostry 

 Vláknitou kost (fibriální) ‒  tvoří výběţky a drsnatiny na kosti 

Dle tvaru rozeznáváme: 

 Dlouhé kosti – např. kost paţní, kost stehenní 

 Krátké kosti – např. zápěstní kosti 

 Ploché kosti – např. lopatka 
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 Pneumatizované kosti – v nitru mají jednu nebo více dutinek 

 Kosti nepravidelného tvaru – např. dolní čelist 

Na povrchu kosti je vazivový obal ‒  okostice (periost), tuhý list, který 

pokrývá celou kost s výjimkou kloubních konců, na jejichţ povrchu je 

chrupavka. Je to tuhá vrstva nestejnoměrné tloušťky, velmi pevně lne např. ke 

kosti na okrajích plochých kostí lebečních a v místech, kde se na kost upínají 

vazy a šlachy. Periost je silně prokrven a inervován, zabezpečuje tak výţivu 

kosti. Pod periostem se nachází kostní kompakta a spongióza. Povrch kosti je 

tvořen deskovitou či trubicovitou kompaktou. Uvnitř kosti je (s výjimkou dutin) 

houbovitá kostní tkáň – spongióza. Dutina těl dlouhých kostí obsahuje kostní 

dřeň. Dřeň vyplňuje dutiny uvnitř diafýz (středních částí) dlouhých kostí a 

drobné prostory mezi trámečky spongiózních kostí v epifýzách (koncové části 

kostí). V mládí je v kostech zastoupena především červená kostní dřeň, která je 

krvetvorným orgánem (vznikají zde červené krvinky). Postupně je nahrazována 

tukovou tkání a mění se ve ţlutou kostní dřeň. V dospělosti je tak krvetvorba 

omezena na dřeň ve spongióze krátkých a plochých kostí. (Dylevský, Trojan, 

1990) 

 Vývoj kosti se nazývá osifikace. Osifikace probíhá z chrupavky či 

z vaziva (vazivovou osifikací vznikly např. obličejové kosti). Začíná většinou 

uprostřed délky kosti. Osifikačnímu základu se říká osifikační jádro. Mezi 

epifýzami a diafýzou se udrţují po celou dobu růstu kosti do délky růstové 

chrupavky, pouze v nich roste kost do délky. Růstová chrupavka postupně 

osifikuje a růst kosti se zastaví. Do tloušťky dorůstá kost z periostu. Růst 

krátkých kostí, které nemají diafýzu a epifýzy, probíhá výhradně 

endochondrálně, uprostřed chrupavčitého základu kosti. Odtud se osifikace šíří 

po povrchu kosti po celé růstové období.  

 Kostru člověka rozdělujeme na kostru osovou (tvořenou lebkou, páteří, 

hrudní kostí a ţebry) a kostru končetin (pletenec lopatkový, pánevní a volné 

horní a dolní končetiny). 
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Kostra osová 

 Lebka (cranium) je schránkou pro mozek a smyslové orgány. Skládá se 

ze dvou základních částí ‒  mozkové části lebky (neurocranium) a obličejové 

části (splanchnocranium). Kosti lebky jsou spojeny švy, které ve vyšším věku 

postupně kostnatí. Nazývají se šev věncový – korunový, šípový – sagitální, 

lambdový a šupinový. U novorozence kosti nejsou pevně spojeny, aby mohla 

lebka růst. V těchto místech vznikají tzv. fontanely. (Dylevský, Trojan, 1990) 

Obličejová část lebky je poměrně malá a tvoří ji několik pevně spojených 

kostí s výjimkou dolní čelisti. Největší kostí pevného oddílu je horní čelist, ze 

které vybíhá dásňový výběţek se vsazenými horními zuby. Její spodní plocha je 

rovná a tvoří kostěný základ patra. Zevně od horní čelisti je párová lícní kost, 

která se spojuje se spánkovou kostí a tvoří jařmový oblouk. Obličejovou část 

lebky dále tvoří kost slzní, v níţ je umístěn slzný váček, nosní kůstky, jeţ jsou 

podkladem kořene nosu, patrová kost a kost radličná tvoří stěny nosní dutiny. 

Jedinou pohyblivou částí splanchnocrania je dolní čelist. K jejím výběţkům se 

upínají ţvýkací svaly. Dolní čelist má dásňový výběţek pro dolní zuby. Pod 

dolní čelistí je umístěna jazylka, která je vazy připojena k lebeční spodině. 

Začínají zde některé krční svaly a slouţí také jako závěs pro hrtan. (Čihák, 

2011) 

Mozková část lebky tvoří kostěný obal mozku. Horní vyklenutá plocha se 

nazývá lebeční klenba, miskovitá spodní část lebky pak spodina lebeční. Zadní 

oddíl lebky tvoří kost týlní. Před ní je umístěna kost klínová, její dno tvoří tzv. 

turecké sedlo, v němţ je uloţena hypofýza. Čichová kost dotváří strop nosní 

dutiny, čelní kost pak přední prostor lebeční dutiny. Párové jsou kosti spánkové 

a temenní.  

Sexuální dimorfismus se projevuje na mnoha místech kostry, výrazně 

také na lebce. Základní tvarové rozdíly jsou nosofrontální přechod (z profilu 

přechází čelní kost v kost nosní u muţů zlomem a zářezem, u ţen je většinou 

přechod plynulý), bradavkové výběţky, které jsou součástí kosti spánkové, jsou 

větší u muţů, u ţen jsou málo zřetelné nebo zcela chybějí. Dalším rozdílem je 
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tvar záhlaví (u muţů bývá rovnější neţ u ţen), bradová krajina je u ţen více 

zaoblená, u muţů spíše hranatá, tento znak však často chybí. Pohlaví nelze 

podle lebky rozpoznat asi u 10 % případů. (Čihák, 2011) 

Páteř (columna vertebralis) tvoří osu vzpřímeného těla, na kterou se 

upevňuje pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu. 

Páteř se skládá z 33‒ 34 obratlů (vertebrae). Obratle jsou krátké kosti 

nepravidelného tvaru, jsou vyplněny spongiózou s červenou kostní dření. Tvoří 

je tělo, které je nosnou částí, ze kterého vybíhá oblouk s výběţky. 2 příčné 

výběţky, 4 kloubní a 1 trnový připojují ţebra, vzájemně tvoří plochy pro 

upevnění svalů. Oblouk s tělem uzavírá obratlový otvor. Sloupec obratlů tvoří 

kostěný páteřní kanál, ve kterém leţí a je chráněna mícha. Rozeznáváme 7 

krčních obratlů (C1–C2). Mají nízká těla. První z nich se nazývá nosič (atlas), 

má tvar kostěného prstýnku a nemá tělo, na jeho místě je kostěný oblouk. Atlas 

umoţňuje kývavý pohyb hlavy. Čepem je atlas spojen s druhým krčním 

obratlem ‒  čepovcem (axis), který nese tíhu hlavy. Díky spojení atlasu a axise 

můţeme otáčet hlavou. Axis jiţ má tvar typického krčního obratle. Další úsek 

páteře tvoří 12 hrudních obratlů (Th1–Th12), 5 bederních obratlů (L1–L5) a 5 

kříţových obratlů (S1–S5), srůstajících v kříţovou kost, kloubně spojenou 

s pánví. Přirůstá k ní poslední úsek páteře ‒  kostrč, skládajíc se ze 4‒ 5 

kostrčních obratlů (Co1–Co5). Mezi jednotlivými obratli jsou chrupavčité 

meziobratlové ploténky, útvary tvořené vazivovou chrupavkou. Mají tvar a také 

rozsah intervertebrálních ploch obratlových těl, se kterými se spojují. Umoţňují 

pruţnost páteře. Nejvyšší ploténky jsou v oblasti bederní, kde je páteř nejvíce 

pohyblivá, ale také nejvíce zranitelná. Chrupavka v průběhu stárnutí vysychá    

a ploténky se zmenšují. Páteř je dvakrát esovitě prohnuta, coţ umoţňuje 

pruţné zkrácení páteře a pérovací pohyb při chůzi. V hrudním a kříţovém 

úseku je prohnuta dozadu (kyfóza), v krčním a bederním úseku dopředu 

(lordóza). Toto zakřivení se vyvíjí od narození, ustaluje se aţ v 5 či 6 letech 

věku dítěte. Vybočení páteře do stran se nazývá skolióza, není to fyziologický 

stav. Můţe vzniknout i přechodně při jednostranné zátěţi páteře (stoj na jedné 

noze, drţíme-li v ruce břemeno). Téměř kaţdá páteř má v klidu mírné vybočení, 
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nejpatrnější mezi T3–T5, je nazýváno fyziologická skolióza. Je převáţně 

konvexní na pravou stranu. (Dylevský, Trojan, 1990) 

Pohyblivost páteře v nesakrální části je dána pohyby mezi jednotlivými 

obratli. Ty jsou umoţněny stlačováním meziobratlových plotének kolem jejich 

vodnatého jádra a jsou usměrňovány meziobratlovými klouby. Rozsah pohybu 

je přímo úměrný výšce meziobratlových plotének. Je ovlivněn tvarem a sklonem 

obratlových trnů a tvarem a sklonem kloubních ploch. Základní pohyby, které 

můţe páteř vykonávat, jsou předklony a záklony, úklony, otáčení a pérovací 

pohyby, měnící zakřivení páteře. (Čihák, 2011) 

 Kostěným podkladem hrudníku je hrudní koš, který tvoří 12 párů ţeber   

a hrudní kost. Ţebra (costae) se podle pořadí na hrudníku označují římskými 

číslicemi I–XII, v českém označení 1.–12. ţebro. Ţebra mají dlouhý štíhlý 

zakřivený tvar a jsou kloubně připojeny k obratlovým tělům. Rozlišujeme 

kostěnou hlavní část ţebra, začínající na páteři, a ţeberní chrupavku, která je 

připojuje k hrudní kosti nebo předchozímu ţebru. Prvních 7 párů ţeber je 

připojeno přímo k hrudní kosti, jsou nazývána ţebra pravá. 3 páry jsou 

chrupavkami spojeny s výše uloţenými pravými ţebry, nazýváme je ţebra 

nepravá. Poslední 2 páry jsou volná ţebra, končí mezi svaly břišní stěny.  

Hrudní kost (sternum) je plochá, nepárová hmatná kost v přední části 

hrudníku, skloubená s klíčními kostmi a kraniálními sedmi páry ţeber. Má 3 

části: rukojeť kosti hrudní, tělo kosti hrudní a mečovitý výběţek. Přístupnost 

hrudní kosti je vyuţívána při odběru kostní dřeně.  

Ţebra se při dýchání zvedají a klesají kolem osy jdoucí ze středu hlavice 

ţebra šikmo dorsolaterálně. Protoţe jsou vpředu přikloubena ke sternu, zvedá 

se také hrudní kost, která se současně pohybuje dopředu. Ohnutí ţeber 

způsobí, ţe se hrudník při jejich zdviţení zároveň rozšiřuje do stran. Zvedání    

a klesání ţeber je základ dýchacích pohybů hrudníku způsobených svaly. 

Dýchací pohyby jsou nejvyšší u nejdelších ţeber (7. a 8. pár). (Čihák, 2011) 
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Kostra končetin 

Kostra horní končetiny se skládá z lopatkového pletence a volné horní 

končetiny. Lopatkový pletenec tvoří lopatka a klíční kost. Lopatka (scapula) je 

plochá kost trojúhelníkového tvaru. Přední plochou naléhá na 2.‒ 7. ţebro. 

Hřbetní strana je rozdělena na dvě jámy, vyplněné svaly. Hřebenovým 

výběţkem pokračuje nad jamku ramenního kloubu v plochý nadpaţek. Klíční 

kost (clavicula) je dlouhá, esovitě prohnutá kost, spojená vnitřním koncem 

s hrudní kostí. Zevní konec je připojen krátkými vazy k nadpaţku. Klíční kost 

odděluje krk a hrudník. (Dylevský, Trojan, 1990) 

 Volnou horní končetinu tvoří kosti paţe, předloktí a ruky. Paţní kost 

(humerus) má tvar typické dlouhé kosti. Její horní konec se rozšiřuje v hlavici 

zapadající do jamky na lopatce. Dolní kloubní konec má kladkovitou kloubní 

plochu pro spojení s loketní kosti a kulovitý výčnělek pro spojení s kostí 

vřetenní. Předloktí tvoří kost vřetenní a loketní. Vřetenní kost (radius) leţí na 

palcové straně předloktí, loketní kost (ulna) leţí na straně malíkové. Dolní 

konce obou těchto kostí se vzájemně spojují a vytváří jamku zápěstního kloubu. 

Kostra ruky je sloţena z kostí zápěstních, záprstních a článků prstů. Kostru 

zápěstí (carpus) tvoří 8 drobných kůstek sloţených do 2 řad. Jednotlivé kosti 

jsou vzájemně spojeny řadou drobných kloubů, umoţňujících pohyblivost celé 

ruky. Kostra záprstí (metacarpus) se skládá z 5 záprstních kostí, které se 

kloubně spojují se zápěstím. Kostra prstů je tvořena články (falangy), u palce 

jsou to 2 články, zbývající prsty mají články 3. (Klementa, Machová, Malá, 

1981) 

 Lopatka v klidu a při volně visící končetině stojí proti hrudníku pootočena 

z frontální roviny asi o 30 % dopředu, takţe jamka ramenního kloubu směřuje 

zevně a dopředu. Pohyby lopatky závisí na pohybech ramenního kloubu. Ten 

provádí základní pohyby jako předpaţení (ventrální flexe), zapaţení (dorzální 

flexe), upaţení (abdukce), připaţení (addukce) a rotaci. Pohyby loketního 

kloubu jsou flexe (ohnutí lokte) a extenze (nataţení lokte) a otáčení radia kolem 

osy. (Čihák, 2011) 
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 Pletenec pánevní ‒  pánev ‒  je sloţen ze 2 kostí pánevních a kosti 

kříţové. Pánevní kosti jsou spojeny tuhým kříţokyčelním kloubem a 

chrupavkovitou sponou (symfyzou). Pánev má funkci opory a kostěné schránky 

pro část orgánů břišní a pánevní dutiny. Má tvar přesýpacích hodin. Horní část 

prostoru je větší, dolní uţší, je rovněţ porodní cestou. Vzhledem k odlišným 

funkcím u muţe a ţeny se tvar a velikost pánve u obou pohlaví liší. Ţenská 

pánev je širší a prostornější, muţská je strmá a úzká. Pánevní kost vzniká 

spojením kosti kyčelní, sedací a stydké. Kloubně jsou spojeny s kříţovou kostí. 

Pohyby kříţokyčelního kloubu jsou předozadní a kývavé. (Pierluigi, 2006) 

 Pánev je při stoji mírně nakloněna dopředu. Vchod malé pánve svírá 

s vodorovnou rovinou úhel 60°. Stejně jako na lebce, i na pánvi jsou patrné 

pohlavní rozdíly, a to ve tvarech i rozměrech. Horní okraj malé pánve je u ţen 

oválný, u muţů spíše srdčitý. Stydká spona je u ţen niţší (asi 4,5 cm), u ţen 

vyšší (asi 5 cm). Dolní ramena stydkých kostí se u muţů a ţen sbíhají v různém 

úhlu, u muţů mají úhel ostřejší, tvar je špičatější. Kostrč je u ţen kratší a také 

pohyblivější. Rozměry malé pánve ţen mají z porodnického hlediska velkou 

důleţitost. Proto se malou pánví prolínají pomyslné roviny, v nich se určují 

vnitřní pánevní rozměry, to je vchod, šíře, úţina a východ. (Čihák, 2011) 

 Volnou dolní končetinu tvoří kosti stehna, bérce a nohy. Stehenní kost 

(femur) je nejmohutnější kostí v lidském těle. Do kloubní jamky pánevní kosti 

zapadá kulovitou hlavicí. V horní části stehenní kosti jsou výběţky, na které se 

upínají mohutné hýţďové svaly. Do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu je 

vsunuta čéška (patella), tvoří přední plochu kolenního kloubu. Kostru bérce tvoří 

holenní kost (tibia), která je na palcové straně, ztluštělý dolní konec tibie tvoří 

vnitřní kotník. Druhou bércovou kostí je kost lýtková (fibula), která je na 

malíkové straně. Velmi snadno se láme, ale pro stabilitu končetiny nemá 

zásadní význam, hmotnost těla leţí především na holenní kosti. Lýtková kost 

tvoří zevní kotník. Kostru nohy tvoří 7 zánártních kostí (tarsus), které jsou 

poměrně masivní, největší je kost patní. Na 5 nártních (metatarsus) kostí 

navazují články prstů (falangy). Ve srovnání s prstovými články ruky jsou na 
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noze články kratší a plošší. Jednotlivé kosti nohy jsou také kloubně spojeny, 

vzhledem k důleţité oporné funkci je však pohyblivost těchto kloubů omezena.  

 Kyčelní kloub není z funkčního hlediska pouze zařízený pro pohyb dolní 

končetiny vůči pánvi. Oba kyčelní klouby nesou trup a balančními pohyby 

přispívají k udrţení rovnováhy, která je vázána na sklon pánve. Vlastní pohyby 

kyčelního kloubu jsou flexe, extenze, addukce, abdukce a zevní a vnitřní rotace. 

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Jsou při ní napjaty 

postranní vazy i všechny vazy na zadní straně kloubu. Femur, menisky a tibie 

na sebe vzájemně pevně naléhají. Tento stav se označuje jako „uzamknuté 

koleno“. (Čihák, 2011) 

 Pohyblivým spojením dvou či více kostí jsou klouby (articulatio), tvořeny 

kloubním pouzdrem a kloubní hlavicí a jamkou. Kloubní pouzdro je u 

jednotlivých kloubů připojeno různě daleko od okrajů chrupavčitých styčných 

ploch. Je volné natolik, ţe dostačuje krajním výchylkám kostí při pohybu. 

Kloubní pouzdro má dvě vrstvy, vazivovou a synoviální. Vazivová vrstva tvoří 

pevný vnější obal, v místech zvýšené námahy zesílený ve vazy. Kloubní dutinu 

vystýlá synoviální výstelka, coţ je tenká blána. Je zvlhčována tekutinou, která 

kloub chrání, vyţivuje kloubní chrupavku a zvlhčuje třecí plochy. Kloubní hlavice 

a jamky tvoří styčné plochy kloubu, jsou kryty hyalinní chrupavkou, coţ je 

neosifikovaný zbytek původní chrupavky kostěného základu. V některých 

kloubech vystavených velkému tlaku je na styčných plochách mechanicky 

odolnější vazivová chrupavka (např. v kříţokyčelním kloubu, v kloubu mezi kostí 

hrudní a klíční). Tloušťka kloubní chrupavky je různá podle druhu kloubu a jeho 

zátěţe, od 0,5 mm do 6 mm. Při poškození nemá schopnost regenerace. Mezi 

kloubními konci kostí mohou být vloţeny nitrokloubní chrupavčité destičky 

(discus, meniscus), které vyrovnávají nestejné zakřivení hlavic a jamek. Mezi 

nejpohyblivější klouby v těle patří ramenní kloub, největším kloubem je kloub 

kolenní. (Dylevský, Trojan, 1990) 
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2. ANATOMIE SVALOVÉ SOUSTAVY 
 

Svalová soustava vytváří společně s kosterní soustavou pohybový aparát. Jejím 

základem je smrštění schopná příčně pruhovaná svalová tkáň, je funkčně 

spjata s pohyblivě spojeným skeletem. Svaly (musculi) jsou funkční sloţky, 

orgány tohoto aktivního pohybového aparátu. Sval ke kosti připojují šlachy 

(tendo), zvláštně uspořádané pruhy tuhého fibrozního vaziva. Pevnost šlachy je 

značná, 1 mm² v průřezu unese hmotnost 6–10 kg. Spojení úponové šlachy se 

svalovými vlákny se nazývá myotendinozní junkce. Některé svaly se neupínají 

ke kosti, ale do kůţe nebo do kloubních pouzder.  

 Svalová vlákna příčně pruhovaná jsou základní stavební sloţkou 

kosterního svalu. Jejich délka a tloušťka kolísá, svalové vlákno můţe být dlouhé 

aţ 20 cm a široké 10–100 µm. Membrána na jeho povrchu se nazývá 

sarkolema. Svalová vlákno se skládá z jader, sarkoplazmy (obsahuje glykogen, 

myoglobin, enzymy, kreatinfosfát,…), dále obsahuje sarkosomy, mitochondrie  

a sarkoplazmatické retikulum, které tvoří longitudinální tubuly, jeţ jsou 

zásobárnou Ca2+. Obsahuje také kontraktilní aparát tvořený myofibrilami. 

Myofibrily jsou disky rozčleněné do úseků, na kterých lze mikroskopicky 

pozorovat světlé a tmavé (příčně pruhované) úseky. Vznikají uspořádáním 

myozinových (silných) a aktinových (tenkých) filament. Jednotlivá svalová 

vlákna jsou spojena minimálním mnoţstvím vaziva, takţe se sarkolema 

sousedních vláken vzájemně nedotýká. (Čihák, 2011) 

 Z primárních snopečků jsou tvořeny tenké svaly. U větších svalů jsou 

primární snopečky spojeny, takţe vznikají sekundární snopce, které jsou také 

obaleny vrstvou vaziva. Sekundární snopce mohou být dále sdruţeny a vznikají 

snopce vyšších řádů. Celý povrch svalu je pokryt souvislou vrstvou vaziva        

– svalovou povázkou – fascií. Díky fascii na povrchu svalů je usnadněn pohyb 

při svalové kontrakci. 
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 Svalový systém lidského těla tvoří zhruba 600 svalů, z nichţ většina je 

párová, tvoří přibliţně 35 % hmotnosti těla. Svaly mají různý tvar. Rozlišuje se 

sval vřetenový, plochý, kruhový, pilový, kosodélníkový, dvojhlavý, trojhlavý či 

čtyřhlavý. (Dylevský, Trojan, 1990) Podle funkce se svaly dělí do několika 

skupin: 

 Synergisté (vykonávají společně stejný pohyb)  

 Agonisté (pro pohyb v určitém konkrétním směru působí jako iniciátoři    

a vykonavatelé pohybu) 

 Antagonisté (působí v protilehlém směru proti agonistům) 

 Ohybače (flexory) a natahovače (extensory) 

 Přitahovače (adduktory) a odtahovače (abduktory) 

 Svěrače (sfinktery) a rozvěrače (dilatátory) 

 Pronátory a supinátory (umoţňují otáčení dlaně) 

 Rozlišují se také svaly hlavní a pomocné. Sval hlavní je zpravidla jeden 

ze skupiny synergistů (agonistů) pro určitý pohyb, svaly pomocné působí 

společně se svalem hlavním. Při pohybu jsou uvolněny svaly např. na 

končetině, která se pohybuje. Ostatní části jsou fixovány činností dalších svalů. 

Svaly fixační (stabilizační) umoţní pohyb tím, ţe zpevní část těla, ze které 

pohyb vychází. Svaly neutralizační jsou ty, které svou činností ruší neţádoucí 

směry pohybů vykonávaných hlavními a pomocnými svaly. Souhra 

antagonistických dvojic, hlavních a pomocných svalů se nazývá svalová 

koordinace. Důleţitý je také svalový tonus, klidové napětí, který udrţuje svaly 

v určitém stálém napětí, má význam pro udrţení správné polohy kloubů. Tonus 

klesá při spánku. (Čihák, 2011) 

 Sval (musculus) je aktivní částí pohybového systému. V lidském těle jsou 

3 druhy svalové tkáně odlišné morfologicky i dle své funkce: 

 Hladká svalová tkáň  

 Příčně pruhovaná svalová tkáň (kosterní)  

 Srdeční svalová tkáň  
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Hladká svalová tkáň 

Hladké svalstvo se skládá z protáhlých vřetenovitých buněk. V sarkoplazmě 

jsou podélně rozloţeny jemné myofibrily, které dovolují buňce hladkého 

svalstva zkrácení aţ o pětinu původní délky. Buňky hladkého svalstva vytvářejí 

souvislé vrstvy, nebo se vyskytují izolovaně. Hladká svalovina tvoří stěnu 

dutých orgánů, funguje zde jako jedna kontrakční jednotka. Je inervována 

vegetativními nervy. Kontrakce hladké svaloviny můţe být vyvolána řadou 

hormonů (oxytocin, vasopresin, estrogeny,…) a mechanickými podněty.  

Srdeční příčně pruhovaná svalová tkáň 

Příčně pruhované srdeční svalstvo (myokard) se v optickém mikroskopu jeví 

jako síť, jejíţ vlákna jsou spojena můstky. Jde o jednojaderné buňky. Kolem 

buněk myokardu je jemná vrstva vaziva s bohatou sítí kapilár. Tato svalovina 

má stálou a rytmickou aktivitu.  

Příčně pruhovaná svalová tkáň 

Svalstvo příčně pruhované má základní stavební jednotku svalové vlákno, 

uvnitř kterého jsou podélně orientované smrštitelné myofibrily. Je to 

mnohojaderný útvar. Příčné pruhování je způsobeno tím, ţe se myofibrily 

skládají z úseků světlejších, opticky jednolomných a tmavších, dvojlomných, 

které se pravidelně střídají. Červenou barvu svalové tkáně způsobuje barvivo 

obsaţené ve vláknech, myoglobin. Příčně pruhovaná svalová tkáň je řízena 

mozkomíšními nervy. Je pod kontrolou mozkové kůry, je tedy ovládána vůlí. 

Kosterní svalovina se na kostru upíná tak, ţe sval přemosťuje jeden nebo více 

kloubů. Smrštěním (kontrakcí) a uvolněním (relaxací) svalu nebo skupiny svalů 

vede k pohybu kostí vůči sobě navzájem. Smrštění kosterních svalů je rychlé a 

stah je velmi silný. (Čihák, 2011) 

Základní funkcí svalu je svalový stah (kontrakce), za normálních 

okolností je vyvolán nervovým podnětem. Výsledek kontrakce je různý, 

rozeznáváme podle něj kontrakci izotonickou (mění se délka svalu, vnitřní 

napětí svalu je stejné) a izometrickou (sval vykonává statickou činnost, nemění 
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svou délku, jeho akce je patrná na změně napětí svalového bříška, tento druh 

stahu charakterizuje výdrţ, rychle však podléhá únavě). Platí, ţe sval se můţe 

zkrátit (za současného ztluštění) o třetinu, někdy aţ o polovinu délky svalových 

vláken.  

Na svalovém stahu (kontrakci) se podílí bílkoviny aktin a myozin, z nichţ 

jsou tvořeny myofibrily. Při kontrakci se aktinová vlákna posouvají mezi vlákna 

myozinu a sval se zkracuje. Zaktivuje se motorické nervové vlákno, vznikne 

nervový impuls a dojde k vylití mediátoru do štěrbiny nervosvalové ploténky. Na 

svalovém vláknu vzniká akční potenciál (dochází k depolarizaci) a uvolnění 

iontů Ca2+ (změnou propustnosti membrány na základě změny membránového 

potenciálu) z longitudinálních tubulů sarkoplazmatického retikula do okolí fibril. 

Ca2+ se naváţe na troponin a ten umoţní zanoření tropomyozinu mezi vlákna 

aktinu. Poté dochází k napojení myozinu s navázaným ATP na aktin. Ten 

aktivuje ATPázu a dojde k dalšímu štěpení. Konečným důsledkem je staţení 

vláken aktinu k sobě. Po navázání dalšího ATP se myozin odpoutá od aktinu. 

Pokud je stále přítomen Ca2+, cyklus začíná znovu. 

 Růst svalu probíhá do délky i šířky. Zmohutnění svalů během cvičení se 

děje zhušťováním vláken. Svalová tkáň regeneruje špatně. Svalové buňky jsou 

nahrazeny vazivem. Příčně pruhované svaly a srdeční svalovina se hojí 

nefunkční vazivovou jizvou, hladká svalovina je schopna plné funkční náhrady.  

Svaly hlavy, krku a trupu 

Svaly hlavy dělíme na svaly ţvýkací a mimické. Ţvýkací svaly začínají na 

kostech mozkové části lebky a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují. Patří 

mezi ně spánkový sval, ţvýkací sval a dva křídlaté svaly. Mimické svaly se 

upínají od lebečních kostí do kůţe v obličeji, ovlivňují tak jeho výraz. Pohybují 

víčky a rty, podílejí se tak i na funkci mluvidel.  

 Svaly krku jsou uloţeny v hloubce před páteří. Umoţňují úklon                

a předklon hlavy. Kloněné svaly se uplatňují jako pomocné vdechové svaly       

a pohybují páteří, bočně je uloţen také zdvihač hlavy. Na přední straně krku 
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jsou svaly, které vytváří dno dutiny ústní a podjazylkové svaly, které táhnou 

jazylku a hrtan dolů. 

 Hrudní svaly dělíme do dvou skupin. Vlastní svaly hrudníku a ty, které 

začínají na kostře hrudníku, ale upínají se na kostru pletence horní končetiny. 

Svaly hrudní stěny tvoří meziţeberní svaly vnitřní a zevní, umoţňují dýchání. 

Velký a malý prsní sval jsou pomocnými dýchacími svaly a přitahují lopatky 

k trupu. Pilovitý boční sval lopatku otáčí a napomáhá vzpaţení horní končetiny. 

(Dylevský, Trojan, 1990) 

 Břišní svaly jsou ploché, deskovitého tvaru, rozloţené mezi dolním 

okrajem hrudníku a horním okrajem pánevních kostí. Boční stěnu trupu tvoří 

zevní a vnitřní šikmý sval a příčný sval. Střední část vpředu tvoří přímé břišní 

svaly (ve střední čáře se spojují vazivovým pruhem, ve kterém je pupeční jizva) 

a zadní úsek břišní stěny u páteře doplňuje čtyřhranný bederní sval. Napětí 

svalů břišní stěny vyvíjí tlak na břišní orgány a udrţuje je ve správné poloze. 

Vyprazdňování břišních orgánů napomáhá zvýšená svalová síla, tzv. břišní lis. 

 Hrudní a břišní dutinu odděluje bránice (diaphragma). Je to plochý sval 

utvářený jako dvojitá kopulovitá klenba, vyklenutá vysoko do hrudníku. Pravá 

klenba brániční jde do výšky 4. meziţebří, levná klenba brániční do výšky 5. 

meziţebří. Střed bránice je šlašitý, má laločnatý tvar paprsčitě se k němu 

sbíhají svalové snopce. V bránici jsou otvory, kterými prochází aorta, hlavní 

mízovod, jícen, pravý a levý nervus vagus, ţíly nebo hlavní kmen sympatického 

nervstva. Bránice je hlavní vdechový sval, její klenby se při vdechu vlivem 

kontrakce svalových snopců oplošťují a kaudálně ustupují. (Čihák, 2011) 

 Zádové a šíjové svaly jsou ploché, zabezpečují otáčení, záklon               

a vzpřímení páteře, tím i udrţování správného drţení těla. Zádové svaly tvoří 

čtyři vrstvy. První povrchová a druhá vrstva vedou od páteře na paţní kost nebo 

na lopatku (sval trapézový, rombický, široký sval zádový, zdvihač lopatky). Třetí 

vrstva svalů je rozepjatá od páteře k ţebrům (tvoří ji pilovitý sval zadní horní     

a dolní) a čtvrtá vrstva tvoří hluboké svalstvo zádové (spinotransverzální 
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systém, spinospinální systém, transverzospinální systém, krátké svaly hřbetní  

a šíjové svaly). (Dylevský, Trojan, 1990) 

Svaly horní končetiny 

Svaly ramenního kloubu funkčně navazují na svaly hrudníku a zad. Velký 

význam má deltový sval, tvořící obrys ramena a udrţující hlavici paţní kosti 

v jamce na lopatce. Je jediným odtahovačem horní končetiny. Svaly paţe 

ohýbají předloktí, nejmohutnější je dvojhlavý sval paţní. Předloktí natahuje 

pouze trojhlavý sval paţní. Mezi předloketní svaly patří ohýbače a natahovače 

prstů a ruky. Svaly ruky jsou drobné, krátké svalové jednotky. 

Svaly dolní končetiny 

Svaly kyčelního kloubu jsou funkční obdobou svalů kloubu ramenního. Zadní 

svalovou skupinu tvoří velmi silné hýţďové svaly (jeho silná hmota je vhodná 

k podávání nitrosvalových injekcí). Hýţďové svaly fungují jako extenzory 

stehna, tím se významně podílí na chůzi. Stehenní svaly se dělí na přední, 

vnitřní a zadní svalovou skupinu. Hlavním zástupcem předních svalů je 

čtyřhlavý sval stehenní, který je natahovačem kolenního kloubu a ohýbačem 

v kloubu kyčelním. V úponové šlaše tohoto svalu je zasunuta čéška. Vnitřní 

skupinu stehenních svalů tvoří svaly provádějící přinoţení končetiny. Svaly na 

zadní ploše stehna ohýbají bérec a pomáhají při nataţení v kyčelním kloubu. 

Bércové svaly jsou funkčně podobné svalům předloktí. Přední skupina svalů 

napíná nohu a prsty a svým napětím udrţuje příčnou noţní klenbu. 

Nejmohutnější je zadní skupina lýtkových svalů. Hluboké svaly lýtky ohýbají 

prsty a udrţují podélnou klenbu nohy. Na povrchu je uloţen trojhlavý sval 

lýtkový, který se připíná k hrbolu patní kosti. Je nejsilnějším ohýbačem nohy, 

umoţňuje chůzi, stoj na špičkách či výpony. Je pomocným ohýbačem kolena. 

Svaly nohy tvoří svalové skupiny palce, malíku a hluboké svaly nohy. Slouţí 

především k zajištění noţní klenby. Pohyblivost prstů je v dospělosti minimální. 

(Čihák, 2011) 
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3. VYUČOVACÍ METODY 
 

Vyučovací metody jsou v nejobecnější rovině chápány jako cesty k dosaţení 

stanoveného výukového cíle. Lze ji charakterizovat volně jako koordinovaný 

systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit ţáka, který je zaměřen 

na dosaţení učitelem stanovených a ţákem akceptovaných výukových cílů. 

(Maňák, 1990)  

Interakce ţáka a učitele je ve výuce realizována především 

prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níţ učitel 

akceptuje psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti ţáka,      

který se převáţně na základě svých osobních svobodných aktivit ztotoţňuje se 

stanoveným výukovým cílem. Společně pak pracují na jeho naplnění. V takto 

chápané vzájemné interakci a jejím naplnění jsou viditelné profesionální kvality 

učitele. (Kalhoust, Obst, 2005) 

 

3.1 Klasifikace výukových metod 

 

Klasifikací výukových metod existuje více, v této diplomové práci je předkládána 

klasifikace podle I. J. Lernera (Lerner, 1986). 

1. Informačně receptivní metoda 

2. Reproduktivní metoda 

3. Metoda problémového výkladu 

4. Heuristická metoda 

5. Výzkumná metoda 

Uvedené metody lze ve vztahu k činnostem ţáků rozdělit ještě do dvou 

základních skupin: 

a) Reproduktivní metody: Tato skupina zahrnuje metodu informačně 

receptivní a reproduktivní. Ţák si při nich osvojuje hotové vědomosti a na 

poţádání je reprodukuje.  
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b) Produktivní metody: Zahrnuje metody heuristickou a výzkumnou. 

Vyznačují se tím, ţe ţák získává nové poznatky převáţně jako výsledek 

samostatné tvořivé činnosti. 

Metoda heuristického výkladu je řazena na pomezí těchto dvou 

základních skupin, protoţe její podmínkou je jak osvojení hotových informací, 

tak i částečně tvořivá činnost. (Kalhoust, Obst, 2005) 

Informačně receptivní metoda 

Prostřednictvím informačně receptivní metody dochází k předávání hotových 

informací k ţákům. Na základních a středních školách je pouţívána při výuce 

všech předmětů. Realizuje se formou výkladu, vysvětlování, popisem, ilustrací 

nebo také pomocí tištěného textu (např. pouţitím učebnic, pracovních listů nebo 

sešitů), učebních pomůcek (schémat, obrazů, atd.), demonstračních pokusů. 

Dále lze vyuţívat poslech zvukových nahrávek, sledování videí a filmů atd.  

 Podstatou této metody je prezentace hotové informace učitelem a její 

uvědomělá percepce a zapamatování na straně ţáků. Aby bylo zapamatování 

dostatečné, je třeba pouţít prezentované vědomosti nebo činnosti pouţít 

opakovaně v podobných, málo odlišných situacích. Toto opakování ale není 

učiteli příliš často pouţíváno. 

 Rychlost, rozsah a hloubka osvojení nových znalostí se u ţáků velmi liší. 

Záleţí na jeho temperamentu, intelektuálních a praktických zkušenostech, 

psychologických, somatických a sociálních vlastnostech kaţdého z nich. Kaţdý 

člověk má své osobní tempo, které mu vyhovuje a při kterém je schopen podat 

nejvyšší výkon. Učitel by při přípravě výuky neměl na tyto faktory zapomínat. 

(Lerner, 1986) 

Reproduktivní metoda 

Jde o metodu organizovaného opakování způsobů činnosti. Didaktická podstata 

této metody spočívá v tom, ţe učitel konstruuje systém učebních úloh pro 

činnost, která je ţákům známá jiţ prostřednictvím informačně receptivní 
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metody. Učební úlohy mohou být realizovány nejrůznějším způsobem. 

Uplatňuje se ústní reprodukce, kdy ţák opakuje a svými slovy vysvětluje dané 

téma, opakovaný rozhovor, čtení, psaní, řešení typových úloh, napodobování 

jazykových modelů, čtení map, vytváření schémat, provádění různých cvičení 

apod.  

Při přípravě učebních úloh je třeba mít na paměti několik faktorů. 

Nadměrný počet jednotvárných učebních úloh tlumí ţákovu pozornost a 

soustředění, příliš nepřispívá motivaci, a tak sniţuje úspěšnost úloh. Spolu 

s informačně receptivní metodou je metoda reproduktivní nejpouţívanější 

metodou na základních a středních školách. Přestoţe nefixují postupy tvůrčích 

činností, jsou při výuce nezastupitelné, protoţe bez základních znalostí             

a dovedností, které při nich ţák získá, není moţné navázat dalšími činnostmi. 

(Kalhoust, Obst, 2005) 

Metoda problémového výkladu 

Principem této metody je, ţe učitel vytyčí problém, sám ho řeší a ţáky 

postupně seznamuje s jednotlivými fázemi řešení, které si ţáci zafixují. Postup 

řešení zahrnuje tyto fáze: Formulace problému a určení neznámé hodnoty – 

analýza problému a hledání argumentů – formulace hypotéz – výběr 

optimálního řešení – verifikace vybraného řešení – vlastní řešení problému, 

jeho potvrzení či změna výběru řešení. Kontrolu provádí učitel průběţně           

a kontroluje posloupnost a přesnost myšlení. (Kalhoust, Obst, 2005) 

Heuristická metoda 

Heuristická metoda zajišťuje osvojování zkušeností z tvořivé činnosti. Učitel na 

základě výběru učiva a zkušeností ţáků vytvoří učební úlohy tak, aby 

znamenaly určitý rozpor a aby od ţáků vyţadovaly samostatné řešení 

některých jeho fází. Učitel postupně stanoví dílčí problémy, formuluje protiklady, 

upozorňuje na konfliktní situace a společně se ţáky určuje jednotlivé kroky 

řešení. Bez řešení jednotlivých dílčích cílů není moţné docílit osvojení 

samostatné činnosti. Důleţitým charakteristickým znakem heuristické metody je 
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rovnováha mezi aktivitou učitele a ţáků, přičemţ dominantní je učitel. (Kalhoust, 

Obst, 2005) 

Výzkumná metoda 

Tato metoda vyţaduje od ţáků samostatné myšlení a hledání řešení celého 

problému. Aktivita učitele spočívá ve výběru učebních úloh, které by zjistily, zda 

je ţák schopen komplexně uplatnit vědomosti i dovednosti včetně nalezení 

vhodného řešení problému. Role učitele se v tomto případě sniţuje.  

 Ukazatelem efektivnosti výzkumné metody je posun v intelektuálním 

rozvoji ţáků, projevující se jejich úplnou samostatností při zkoumání a řešení 

nejprve snadných, později stále sloţitějších problémů. To je zvlášť zřetelné při 

řešení úkolů nového typu, při nichţ se ţák nejprve seznamuje s ideou, 

postupem činností. (Lerner, 1986) 

 

3.2 Metody při výuce kosterně-svalové soustavy 

 

Při výuce biologie člověka se vyuţívá široké spektrum metod. Výběr výukových 

metod závisí především na obsahu látky a didaktickém cíli. Velkou roli hraje 

také pedagogická a psychologická diagnostika třídy a profesionální dovednost 

učitele, materiálních moţnosti školy a další faktory. Některé typy vyučovacích 

metod se na konkrétní téma hodí více neţ na jiné. Učitel by měl ke kaţdé třídě 

přistupovat individuálně a snaţit se reagovat na podmínky, které v ní panují. 

Úroveň vnímání ovlivňují také vnější podmínky, např. společenské prostředí, 

hlučnost okolí nebo zařazení hodiny ráno nebo na konci školního dne a s tím 

související únava ţáků. Metody výuky je vhodné přizpůsobovat i těmto 

faktorům.   

Stejně tak závisí i na konkrétním ţáku, jeho fyzickém a psychickém 

rozvoji. Kaţdý z nich je jedinečný a můţe na různé vyučovací metody reagovat 

odlišně. Záleţí na jeho osobním přístupu, vnitřní i vnější motivaci. Učební styl 
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ţáka se také nemusí shodovat s učebním stylem učitele. Pro některé ţáky je 

lepší, kdyţ učitel podá celkový pohled a pak začne probírat jednotlivosti. 

Naopak další nepochopí celkový obraz, dokud neporozuměli všem detailům. Ve 

třídě jsou většinou oba typy ţáků a biologie člověka obsahuje velmi rozvětvená 

témata. Proto je vhodné na začátku hodiny sdělit strukturu informací. Během 

samotného výkladu je třeba na strukturu informací průběţně poukazovat           

a propojovat souvislosti. (Pasch a kol., 1998) 

 

Metody slovní monologické 

Slovní metody patří mezi nejvšestrannější metody výuky. Slovo je v práci učitele 

nejefektivnější a nejrychlejší nástroj předávání informací ţákům. 

Vysvětlování: Patří k častým výukovým metodám. Pouţívá se při situacích, kdy 

ţák nemá ţádné předchozí vědomosti a zkušenosti s daným tématem. 

Vyţaduje, aby učitel byl schopen postupně, logicky a členitě podat výklad, které 

objasňuje především vnitřní vztahy a zákonitosti vysvětlovaného jevu. Musí 

probíhat postupně, po jednotlivých etapách a neustále je třeba zjišťovat, zda 

ţák tuto etapu dostatečně zvládl, protoţe teprve osvojení dílčího úseku 

umoţňuje další postup. Nutná je i aktivita ţáků, od kterých vyţaduje vyšší 

úroveň myšlení a analýzy. Vysvětlování má svá úskalí. Je to zejména přehnané 

uplatňování učitelovy odbornosti, kdy ţáky zahltí podrobnostmi a podává je 

nesrozumitelným jazykem. Není však dobré problematiku ani příliš 

zjednodušovat. Tato metoda je vhodná při výuce biologie člověka. 

Prostřednictvím vysvětlování lze ţákům podat např. proces osifikace či průběh 

svalové kontrakce. (Mojţíšek, 1975) 

Přednáška: Učitel přednáší poznatky v jasně strukturovaném, souvislém a 

logickém projevu. Klasická přednáška se skládá z úvodu, který má za úkol 

vzbudit zájem a seznámit s problémem, následuje výkladová část a závěr, kdy 

učitel rekapituluje hlavní myšlenky. Její výhodou je, ţe pozitivně působí ţivým 

slovem, které můţe u posluchačů vyvolat pozitivní odezvu, informace předává 
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rychle a aktuálně. Přednáška je vhodná metoda pro starší školní věk. Lze ji 

pouţít pro jakékoliv téma v rámci kosterně-svalové soustavy. 

Vyprávění: Zprostředkovává nové informace výpravným, ţivým způsobem, více 

je pouţívána hlasová modulace, mimika a gestikulace. Je vhodná pro mladší, 

ale i starší školní věk. Přednáška, která je racionálně více náročná, a vyprávění 

jsou velmi podobné metody, mohou se vzájemně prolínat. Vyprávění však můţe 

mít také motivační rovinu, která je u přednášky potlačena. (Vohradský a kol., 

2009) 

Popis: Popis je monologická slovní metoda, která je při výuce biologie člověka 

rovněţ vyuţívaná. Od vyprávění se liší tím, ţe v ní převládá sdělovací funkce. 

Je zaměřena na intelekt ţáka, přičemţ vede jeho představy o tématu. Popis 

klade vysoké nároky na správný výběr faktů. Ty by měl učitel vybírat pro 

popisovaný objekt typické a charakteristické. Nadbytek faktů působí spíše 

chaoticky, ţák musí jasně rozlišit pojmy podstatné a nepodstatné. Popis je úzce 

propojen s metodami názorně-demonstračními. (Mojţíšek, 1975) 

 

Metody slovní dialogické 

Základním znakem těchto metod je rozdělení komunikační aktivity mezi učitele 

a ţáky. Dialog musí být zaměřen na určitý cíl, ke kterému směřuje. Dochází ke 

vzájemnému ovlivňování účastníků, jejich znalostí a postojů.  

Aby byl dialog se ţáky úspěšný, je třeba mít na paměti několik bodů, 

které učitel při dialogu dodrţí. Nutné je správné naslouchání, učitel sleduje 

verbální i nonverbální projevy ţáků, případné rozpory a skrytý význam. Důleţité 

je také odráţení, coţ je proces téměř doslovného opakování toho, co řekla jiná 

osoba. Předejde se tak špatnému pochopení významu. Souvislost s odráţením 

má vyjasňování. Důleţitým bodem dialogu je kladení otázek, v rámci kterého se 

učitel snaţí pochopit myšlenky ţáků. Vhodné je hledání příkladů a ukončení 

dialogu v pozitivním duchu. Mezi tyto metody patří rozhovor a diskuze. 

(Kalhoust, Obst, 2005) 
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Rozhovor: Rozhovor je střídání otázek a odpovědí všech zúčastněných, 

předpokládá aktivitu ze strany učitele i ţáků, kteří mají v ideálním případě stejná 

práva. Výukový rozhovor je chápán jako prostředek aktivizace ţáků, které 

podněcuje ke spolupráci. Představuje protiklad k jednosměrnému instruování   

a předávání informací, tím přispívá k překonání pamětního učení. Významnou 

funkci plní rozhovor při motivaci, protoţe ţáky bezprostředně oslovuje a budí 

jejich zájem. Podává také důleţitou zpětnou vazbu učiteli o vědomostech ţáků. 

Aby rozhovor splnil zamýšlený účel, musí učitel dodrţet určité podmínky. 

Otázky k rozhovoru musí být připraveny s ohledem na věk a úroveň myšlení 

ţáka a jeho dosavadní znalosti. Nejvhodnější jsou otázky podněcující myšlení 

ţáků. Kladené otázky by se měly opírat o vyuţití vyučovacích prostředků, např. 

přírodnin, nástěnných obrazů, modelů a dalších pomůcek.  

Diskuze: Spočívá v plně rozvinutém dialogu mezi učitelem a ţáky, který 

přechází v diskuzi. Vyţaduje u všech účastníků základní vědomosti                   

o diskutovaném tématu, často jí předchází krátký výklad s vytyčením hlavních 

tezí. Diskuze pomáhá nejen upevňovat vědomosti, ale také rozvíjí myšlení, 

schopnost analýzy, deduktivního myšlení a komunikativní dovednosti. Při 

dramatizaci jde o názorné předvedení události či děje. Metoda rozvíjí kreativitu 

a posiluje vazby ve třídě. (Pavelková, 2007) 

 

Práce s textem 

Jedním z důleţitých komplexních cílů výuky je seznámit ţáky s širokou škálou 

písemností – s učebnicemi, odbornými knihami, časopisy, anatomickými atlasy, 

určovacími klíči a dalšími příručkami. Tato metoda je při výuce důleţitá, protoţe 

pokud ţák dovede správně pracovat s textem, jeho učební aktivita se zvyšuje   

a je efektivnější. Práce s učebnicí by měla být ve výuce pravidelně zařazována, 

aby si ţáci tuto dovednost osvojili. Pokyn, aby si ţáci našli příslušnou stranu 

v učebnici a text prostudovali, však není dostatečně motivační a ţáky 

nezaujme. Jako všechny ostatní studijní činnosti, i čtení odborného textu musí 

být soustředěno na určitý cíl a musí být uvedeno do souvislosti s předchozími 
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znalostmi. Po přečtení by měla následovat odpovídající diskuze nebo 

procvičování. Ţáci si mohou před prostudováním příslušných pasáţí 

zaznamenat, co očekávají, ţe se dozví, napíší si krátký seznam informací, které 

uţ o tématu vědí, po přečtení zhodnotí, jestli byla jejich očekávání naplněna, a 

společně s učitelem porovnají své dosavadní vědomosti s tím, co nového jim 

text přinesl. (Pasch a kol., 1998)  

Pracovní listy, které byly rozdány ţákům všech tří oborů v rámci 

výzkumné části diplomové práce, práci s textem obsahují. Je sestavena tak, 

aby slouţila k upevnění učiva kosterní i svalové soustavy po probrání učiva.  

 

Metoda názorně demonstrační 

Názorně demonstrační metody jsou důleţité především pro počáteční fázi 

poznávání, začínají určitým vjemem. Tuto skupinu metod však nelze chápat 

izolovaně, protoţe úzce souvisí s metodami slovními. Přemíra těchto metod 

však není vhodná, protoţe proces učení je spojen také s učením pojmovým      

a praktickou činností. Na přípravu učitele na hodinu klade vyšší nároky. Je třeba 

mít připraveny potřebné materiály, pomůcky a ověřenou funkčnost technických 

zařízení. Pro výuku kosterně-svalové soustavy jsou názorné pomůcky nutné. 

Pouţívají se obrazové pomůcky, které jsou promítnuty dataprojektorem, 

nástěnné plakáty s vyobrazením kostí a svalů, anatomický atlas či pracovní 

listy. Nezastupitelnou úlohu hrají modely, v první řadě model lidské kostry. 

Pouţívány jsou modely jednotlivých kostí, modely v ideálním případě muţské    

i ţenské lebky a pánve, aby byly dobře rozeznatelné rozdíly.  

Předvádění a pozorování: Předvádění je velmi jednoduchá činnost. Aby však 

bylo dosaţeno ţádoucího účinku, vyţaduje se od ţáka zájem, soustředěné 

vnímání a cílevědomé pozorování. Metoda zprostředkovává prostřednictvím 

smyslů nové informace. Aby byla demonstrace úspěšná, je nutný vhodný slovní 

doprovod, který upozorňuje na takové stránky, vlastnosti nebo prvky jevu, které 

by jinak zůstaly nepovšimnuty. Osvědčená pomůcka je školní tabule.  
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Instruktáţ: Instruktáţ ţákům zprostředkovává vizuální, auditivní a hmatové 

podněty k jejich praktické činnosti. Prezentuje slovní nebo písemnou formou 

určitý objekt a způsob činností s ním. Obecněji řečeno, je to teoretický úvod 

před navazující praktickou činností, ve výuce biologie člověka se pouţívá např. 

při laboratorních cvičeních. 

 

Beseda s odborníky 

Beseda je jednou z vyučovacích metod, které řadíme jak mezi metody, tak mezi 

organizační formy výuky. Na besedu musí být dobře připraveni ţáci i besedující, 

jímţ nemusí být vţdy učitel, vhodné je pozvat odborníka na probírané téma. 

Beseda má slouţit k upevnění a rozšíření učiva, nese také motivační sloţku. Je 

moţné při ní vyuţívat různé pomůcky, odborné časopisy, fotografie, videofilmy 

a další. (Pavelková, 2007) V případě probírání opěrného systému těla to můţe 

být např. antropolog, forenzní antropolog, fyzioterapeut nebo masér.  

 

Didaktické hry 

Jde o metodu, která se v poslední době uplatňuje stále více díky snaze             

o alternativní přístupy k výuce. Didaktická hra je zaloţena na řešení 

problémových situací, rozvíjí aktivitu, samostatnost a myšlení, proto ji lze vyuţít 

k učení. Prostřednictvím herních situací ţáci řeší sloţitější úlohy, protoţe 

pozitivní roli zde sehrává vyšší motivace ţáků. Metodická příprava hry je pro 

učitele velmi náročná a vyţaduje dokonalé promyšlení pedagogického záměru. 

Nutná je také příprava zadání, pomůcek a výběr skupin ţáků. Didaktické hry 

mohou kromě samotného učení slouţit např. k psychickému odreagování, 

k podpoře vyjadřovacích schopností, předkládá také podněty k rozvoji 

samostatnosti, schopnosti rychle reagovat atd. Má tedy nezastupitelný význam 

svou aktivizační účinností a komplexním působením na osobnost ţáka. 

(Pavelková, 2007) V hodinách biologie se didaktické hry velmi dobře uplatní při 

formování vztahu ţáků k přírodě a ţivotnímu prostředí.  



30 
 

Situační (případové) metody 

Principem situačních metod je řešení problémové učební úlohy na základě 

konfrontace vědomostí, dovedností, názorů a postojů účastníků. Díky 

konfrontaci je z nabízených řešení vybráno to nejvhodnější, ţáci se tak učí 

poměřovat vzájemnou vhodnost a rozhodnout se. (Mojţíšek, 1975) 

 

Brainstorming 

Překlad slova pojmu brainstorming je doslova „bouře mozku“. Principem 

brainstormingu je, ţe po oznámení problému učitelem kaţdý z účastníků 

bezprostředně, bez delších úvah, vysloví svůj nápad na řešení problému. 

Jednotlivé nápady jsou pak společně podrobeny zkoumání, tím ţáci sami 

hledají vhodné řešení. Brainstorming se osvědčuje při řešení konkrétních 

problémů, které vyţadují originální nápady. Ve třídě se vytváří většinou dvě 

skupiny o zhruba 12 ţácích. V tomto případě se jedná také o skupinovou výuku. 

Předpokladem správného brainstormingu jsou základní znalosti tématu             

a schopnost diskutovat. Jak je metoda úspěšná, záleţí také na schopnosti 

učitele třídu řídit. (Kotrba, Lacina, 2011) 

 

Domácí práce ţáků, ţákovské prezentace 

Učitel se můţe s ţákem nebo ţáky dohodnout, ţe zpracují určité téma, které 

pak přednesou spoluţákům. Zadané téma zpracovávají doma bez přímého 

vlivu učitele. Správně organizovaná domácí práce rozvíjí samostatnost, aktivitu 

a schopnost autoregulace. Ţák učivo promýšlí tak, aby jej zvládl na poţadované 

úrovni a dokázal jej přednést srozumitelnou formou před spoluţáky. Je však 

třeba, aby byl učitel ţákům nápomocný při přípravě, především pokud ţáci s 

tvorbou prezentací nemají zkušenosti. Před zpracováním úkolu musí ţák 

zadání rozumět a vědět, z jakých zdrojů čerpat (učebnice, encyklopedie, 
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odborné časopisy atd.) Učitel by měl plnit poradenskou funkci. (Kalhoust, Obst, 

2005) 

 

Pojmové mapy 

Pojmové mapy jsou tvořeny hierarchicky uspořádanými pojmy a graficky 

znázorněnými vztahy mezi nimi. Pomáhají vytvořit strukturu hlavních myšlenek, 

pojmů, generalizací a faktů, které se ţáci mají naučit. Pojmy jsou strukturované 

tak, ţe v horní části mapy jsou základní pojmy, které jsou spojnicemi spojeny 

s pojmy specifičtějšími, které z nich vychází. Vztah mezi těmito pojmy je            

u spojnice stručně popsán několika slovy.  

 Pojmové mapy slouţí především k lepší strukturaci a zapamatování 

učiva.  Existuje mnoho typů pojmových map, jeţ se liší účelem, který mají splnit. 

Jsou organizující (řadí pojmy do struktury, pomáhají utřídit myšlenky), 

vizualizační (popisují celou strukturu, myšlenky), podpůrné (podporují myšlení a 

kreativitu), inovační (tvoří nové myšlenky a znalosti), objasňující (vysvětlují 

sloţité problémy a jejich vztahy), efektivizační (zvyšují efektivitu učení), 

diagnostické (pomáhají zjistit dosavadní úroveň znalostí) nebo prezentační 

(prezentace komplexních myšlenek). (Buzan, 2007) 

 Pojmové mapy lze vyuţít prakticky u jakéhokoliv učiva. Velmi dobře se 

uplatní i v biologii (pomáhají vyjádřit např. vztahy mezi ţivočichy, potravní 

schémata atd.) Při výuce kosterně-svalové soustavy pojmové mapy přehledně 

roztřídí jednotlivé pojmy, např. sloţení a typy kostí, proces osifikace, princip 

svalové práce a další pojmy. 

 

Skupinová výuka 

Hlavním rysem skupinové výuky není pouhé seskupení ţáků ve třídě do 

menších celků. Seskupování můţe být pouze vnějším rysem výuky, která je 

vedena frontálně nebo spočívá v individuální práci ţáků. Pro skupinovou výuku 
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je naopak charakteristická spolupráce při řešení obvykle náročnější úlohy nebo 

problému, rozdělení práce mezi ţáky, sdílená názorů, zkušeností a proţitků ve 

skupině, vzájemná pomoc mezi členy skupiny a odpovědnost jednotlivců za 

výsledky společné práce. Základním principem tedy je, aby si ţáci osvojili 

individuální učební činnost, ale současně spolupracovali na řešení problému.  

  Učitel vybere vhodné učivo a formuluje úkoly pro jednotlivé skupiny. 

V průběhu hodiny činnost ţáků organizuje a usměrňuje. Ţáci tvoří skupiny 

většinou po třech aţ pěti ţácích podle schopností nebo svého přání. 

Rozlišujeme skupiny sourodé (homogenní) – např. z hlediska schopností, 

výkonu, zájmů, a nesourodé (heterogenní) – jednotliví ţáci mají různé role.  

 Nevýhodou skupinové práce můţe být, pokud ţáci ve skupině nepracují 

rovnoměrně, nedovedou si práci zorganizovat nebo pokud talentovanější 

převyšují méně nadané ţáky. Skupinová práce se také hůře hodnotí. Naopak 

mezi klady patří, ţe aktivnější ţáci pomohou slabším jedincům více se projevit, 

mají větší zájem o učivo, vyjadřují se přirozeně, ztrácejí zábrany, učí se práci 

zorganizovat a komunikovat. (Kalhoust, Obst, 2007) 

 

Pokus a laboratorní práce 

Důleţité místo při výuce biologie i biologie člověka mají pokusy. Pokusy působí 

na více smyslů a ţáci si díky nim zapamatují a pochopí učivo lépe neţ pouze 

z výkladu učitele či znázornění v učebnici. Podle sloţitosti úkolu a dostupnosti 

pomůcek můţe pokus provádět buď učitel, nebo i ţáci, jednotlivě či ve skupině. 

Sloţitější pokusy, kdy se manipuluje s nebezpečnými chemikáliemi nebo hrozí 

nebezpečí poţáru, by měl provádět pouze učitel. Je však vhodné zapojit co 

nejvíce ţáků, protoţe praktickým prováděním a zkoumáním si zapamatují ještě 

více, neţ kdyby jenom sledovali učitele. Pokusy a laboratorní práce by neměly 

být prováděny izolovaně, ale vţdy podle plánu v souvislosti s výukou tématu. 

Jenom tak dojde k vzájemnému provázání poznatků. (Pasch a kol., 1998) 
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Při laboratorních pracích vztahujících se k tématu kosterně-svalové 

soustavy je moţné pod mikroskopem pozorovat a srovnat stavbu hyalinní         

a elastické chrupavky s vnitřní stavbou kosti nebo pozorovat svalové vlákno 

příčně pruhované svaloviny. Vhodným, i kdyţ časově náročnějším tématem 

laboratorních cvičení, je např. antropometrie – systém měření a pozorování 

lidského těla a jeho částí, podkladem jsou antropometrické body na hlavě, trupu 

a končetinách. Ţáci mohou měřit obvod hlavy, hrudníku, rozpětí paţí, měření 

tělesné výšky a hmotnosti a na závěr spočítat BMI. 

 

Projektová výuka 

Projektová výuka předpokládá jiné uspořádání učiva, neţ je obvyklé. Ţáci za 

pomocí učitele řeší stanovený úkol komplexního charakteru – projekt. Je 

důleţité, aby byl úkol pro ţáky zajímavý, aby na jeho řešení měly osobně zájem 

a bavil je. Projekty mohou být zpracovávány individuálně (na jeho realizaci 

pracuje kaţdý ţák samostatně) nebo skupinově (jsou určeny pro společnou 

práci skupiny ţáků). Jedním z předpokládaných přínosů zpracování projektu je 

propojení několika předmětů.  

 Učitel na základě úrovně znalostí a dovedností ţáků, materiálních           

a časových moţností určí druh a rozsah projektu. Je přínosné, pokud se ţáci na 

této fázi přímo podílejí. Společně pak vypracují konkrétní plán činností. 

Realizace projektu pak probíhá podle stanoveného plánu. Důleţité je závěrečné 

shrnutí a zhodnocení projektu, na němţ by se ţáci měli podílet velkou měrou. 

(Kalhoust, Obst, 2005) 

 

Vyuţití médií ve výuce kosterně-svalové soustavy 

Diapozitivy, filmy, videoprogramy a další média v dnešní době velmi 

napomáhají při výuce. Vhodně zvolené typy programů obohacují školní činnost, 

ulehčují zapamatování látky a podporují vizuální představivost, která je nutná 



34 
 

především při výuce svalové soustavy. Videa pouţitá při výuce mohou být 

natočena poutavou formou a na ţáky působí motivačně, protoţe zde mohou 

vidět také uplatněný nových poznatků ve svém ţivotě. I na hodiny, v rámci 

kterých se pouští filmy nebo se jinak vyuţívá multimediální technika, musí být 

učitel dobře připraven. Musí mít vytyčený jasný cíl, nestačí pouze ţákům 

oznámit, o čem film bude. Ţáci by měli být připraveni předem, aby se mohli 

soustředit na důleţitá témata nebo aspekty filmu, aby věděli, jaké informace 

mohou získat. Po jeho zhlédnutí by měly následovat činnosti, které získané 

informace upevní. Vhodné je, aby si ţáci psali v průběhu filmu poznámky. 

Naopak je moţné ţáky před zhlédnutím filmu např. o práci svalů vyzvat, aby si 

poznamenali, co by je o svalové práci a svalech obecně zajímalo. 

Nezodpovězené otázky jsou impulzem pro další zkoumání. Vzhledem 

k souvislosti tohoto tématu s cvičením a fyzickou kondicí by je téma mělo 

upoutat. (Pasch a kol., 1998) 

 

Exkurze 

K doplnění školní výuky jsou někdy zařazeny exkurze, uplatňují se v povinné     

i v zájmové výuce. Mají význam vzdělávací a výchovný. Exkurze musí být řádně 

organizovaná, předem prověřená, aby bylo moţné určit její konkrétní náplň. 

Učitel stanoví jednotlivým ţákům nebo skupinám úkoly, např. vytvořit zápis 

z exkurze s tím, ţe ţáci vypíší, co je nejvíce zaujalo, jaké nové informace 

získali. Exkurzi je moţno zhodnotit také v laboratorních cvičeních. (Pavelková, 

2007) K doplnění tématu kosterně-svalové soustavy je vhodné navštívit s ţáky 

např. anatomický ústav nebo tematickou výstavu.  
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4. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY  
 

Organizační formy výuky jsou rámec vyučování, ve kterém se uplatňují různé 

výukové metody, pomůcky, vyučovací zásady a jiné didaktické prostředky tak, 

aby bylo dosaţeno výukových cílů. Aby mohla výuka úspěšně probíhat, je nutné 

ji dobře organizovat. V didaktické literatuře se lze setkat s různým členěním 

výukových forem. Mezi základní formy patří výuka individuální, frontální, 

individualizovaná, diferencovaná, skupinová, projektová, týmová a otevřené 

vyučování. 

 

Individuální výuka 

Výuku řídí učitel. Ţáci pracují samostatně, nespolupracují spolu, jsou různého 

věku a mají různý stupeň vědomostí. Učivo je pro kaţdého z nich stanoveno 

individuálně. Efektivita této formy je nízká, v současné době je realizována 

především na uměleckých školách, kde má však zásadní důleţitost. 

 

Frontální (hromadná) výuka  

Frontální výuka je v českých školách nejpouţívanější formou, v průběhu svého 

vývoje prošla mnoha změnami. V současné době probíhá tak, ţe výuku skupiny 

ţáků (třídy) řídí učitel. Třída je stejného věku na přibliţně stejné mentální 

úrovni. Učivo vymezené školním vzdělávacím programem je uspořádáno do 

učebních předmětů. Je didakticky zpracováno tak, aby odpovídalo úrovni ţáků 

v konkrétním ročníku. Výuka je realizována ve vyučovacích hodinách. Přesně 

stanovený časový limit je jedním ze základních rysů frontální výuky. Můţe však 

ubírat na kvalitě výuky, protoţe se např. nedá přesně určit, kdy budou ţáci 

unaveni, některé tematické celky vyţadují více času či je pracovní atmosféra ve 

třídě velmi dobrá a konec hodiny ji předčasně ukončí. (Kalhoust, Obst, 2005) 
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Existuje několik druhů vyučovacích hodin, které se liší zaměřením           

a účelem. Rozlišujeme hodiny přípravy ţáků na osvojování nových vědomostí 

(např. hodiny motivační), hodiny osvojování nových vědomostí, hodiny 

opakovací, upevňovací, hodiny pouţití vědomostí v praktických činnostech 

(např. laboratorní cvičení), hodiny ověřování (probíhá hodnocení, didaktické 

testy) a hodiny kombinované, v rámci kterých jsou realizovány všechny etapy 

vyučovacího procesu. (Mojţíšek, 1975) 

 

Individualizovaná výuka 

Individualizovaná výuka v sobě skrývá několik dílčích forem vyučování, které 

také budou ve stručnosti představeny.  

Diferencovaná výuka: Jde o organizační formu, v rámci níţ se ţáci sdruţují do 

skupin podle svých schopností a zájmů. Pro konkrétní skupiny je pak látka 

vhodně upravována. Těmto skupinkám jsou pak zadávány úkoly, vybírají si 

volitelné předměty, podílejí se na mimoškolních aktivitách, soutěţí apod. 

Výhodou je, ţe nadané děti jsou přiměřeně zatíţeny a lze lépe rozvíjet jejich 

iniciativu. Nevýhodou je, ţe ctiţádostiví ţáci přepínají své síly, slabší ţáci 

nemají pozitivní vzory, mezi jednotlivými skupinkami můţe panovat napětí, 

slabší ţáci ztrácejí motivaci.  

Otevřené vyučování: Otevřené vyučování vychází z pedagogické koncepce 

usilující o výuku ve smyslu „otevírání školy ţáku“ na základě schopností            

a zájmů, včetně „otevírání školy navenek“, prostřednictvím kontaktů 

s mimoškolním prostředím (rodiče, obec, zájmové organizace apod.). Ţák se 

v tomto případě osobně podílí na plánování svého učebního procesu a tempo je 

uzpůsobeno jeho schopnostem. V denním rozvrhu jsou zařazeny bloky tzv. 

volné práce, kdy ţáci pracují individuálně nebo ve skupinách, jsou vyuţívány při 

opakování. Týdenní plán obsahuje základní učivo, které je pro všechny ţáky 

stejné, a doplňkové, které si ţáci vybírají sami.  
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Týmová výuka: V týmové výuce je posílena role učitele a jeho specializace, 

uplatňuje se spíše na vyšších typech škol. Velkou skupinu ţáků v počtu 70–250 

řídí tým učitelů.  

Programové vyučování: Při programovém vyučování učitelé vyuţívají různé 

odborně sestavené programy, které jsou zařazovány do výuky. (Kalhoust, Obst, 

2005) 

Mezi další formy výuky, které jiţ byly probrány, patří skupinová výuka, domácí 

práce ţáků, laboratorní práce a exkurze. 

 

5. VYUČOVACÍ PRINCIPY A ZÁSADY V HODINÁCH 

BIOLOGIE 
 

Pavelková vymezuje pojem didaktické zásady jako „systém poţadavků               

a pravidel, které odráţejí zákonitosti procesu vyučování. Hovoří o obsahu 

výuky, její organizaci a pouţívaných metodách.“ (Pavelková, 2007, s. 64) 

Mezi didaktické zásady patří: 

1. Zásada vědeckosti: Podle této zásady by si měl ţák osvojovat odborné 

znalosti, které odpovídají současným vědeckým poznatkům. Metodické 

zpracování by mělo být takové, aby obsah přiměřeně zjednodušovalo, ale 

nezkreslovalo. Učitel biologie by se měl stále vzdělávat a opírat se např. o 

vědecké časopisy (např. Ţiva). Hluboký zájem učitele o jeho aprobační předmět 

působí na ţáky přesvědčivěji a dokáţe je lépe motivovat. 

2. Zásada uvědomělosti a aktivity: Principem této zásady je vytvoření kladného 

vztahu ţáka k učení. Učitel by měl ţáky vést k samostatnému myšlení, vhodné 

je občasné zařazení problémového nebo projektového vyučování.  



38 
 

3. Zásada soustavnosti a trvalosti: Tato zásada vyţaduje, aby se nové 

informace opíraly o poznatky, které má jiţ ţák zaţité, a upozorňuje tak na 

důleţitost průběţného opakování. 

4. Zásada názornosti: Tato zásada je při výuce biologie člověka velmi důleţitá. 

Ţáci získávají informace také pomocí smyslového vnímání, čímţ si je lépe 

zapamatují. Učitel by měl vyuţívat názorné pomůcky jako anatomické atlasy, 

nástěnné obrazy, modely kostí, preparáty apod. Zásadu názornosti splňují         

i laboratorní cvičení a exkurze. Téma kosterně-svalové soustavy vyţaduje, aby 

učitel tyto pomůcky pouţíval v co nejširší míře.  

5. Zásada přiměřenosti: Rozsah učiva a jeho náročnost by měla odpovídat 

věku, dosavadním vědomostem a schopnostem ţáka. Učitel by měl být velmi 

pozorný, aby ţáky nepodceňoval, ale také zbytečně nepřetěţoval.  

6. Zásada spojení teorie s praxí: Aby ţáci učivo dostatečně pochopili                 

a zapamatovali si jej, je třeba, aby nabyté vědomosti dokázali prakticky vyuţít. 

Z tohoto důvodu jsou do výuky biologie člověka zařazovány praktická cvičení, 

nejrůznější měření, popř. laboratorní práce. (Pavelková, 2007) 

 

6. VYUČOVACÍ PŘEDMĚT BIOLOGIE 
 

Přírodní vědy a biologické obory se stále rozvíjejí. Přibývají nejen poznatky 

v jednotlivých disciplínách, ale objevují se také nové přístupy ke zkoumání 

přírody. Dynamický rozvoj biologie jako vědy vede k tomu, ţe vyučovací 

předmět biologie svým obsahem postupně zaostává za biologií jako vědou, a je 

proto třeba, aby se odborníci spolu s vyučujícími snaţili promítnout do výuky co 

nejvíce nových poznatků. Pro vyuţití nových informací ve výuce biologie je 

třeba mít na paměti zázemí konkrétních škol, jejich přístrojové vybavení, 

dostupnost chemických látek, úroveň znalosti učitelů a schopnost jejich 

interpretace při výuce. (Švecová, 2002) Aktuálně tedy řeší výuka 

přírodovědných předmětů obsahové i metodické problémy plynoucí ze zmíněné 
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nutnosti inovovat obsah (vzhledem k nárůstu odborných poznatků) a také 

procesuální stránku výuky v souladu s poţadavky kurikulární reformy. Výuka 

přírodovědných předmětů v obecné rovině má svá specifika. Na jedné straně se 

učivo stalo náročnější kvůli pokročilejším poznatkům. Na druhé straně se 

s těmito poznatky setkáváme i v běţném ţivotě, v oblasti ochrany přírody, péče 

o zdraví atd. Proto je nutné poznat základy biologie co nejlépe. (Čtrnáctová, 

2007) 

 Vyučovací předměty jsou organizační strukturou vzdělávání a rovněţ 

určitou vyučovací formou uspořádání učiva. Pojem učivo velmi úzce souvisí 

s obsahem vzdělávání. Je to didakticky uspořádaný soubor poţadavků na učení 

ţáků v podobě vědomostí, dovedností, postojů a vztahů, které si ţáci mají 

osvojit. (Kalhoust, Obst, 2005) Struktura učiva nejen biologických, ale všech 

předmětů, je tvořena třemi sloţkami – vědomostmi a dovednostmi.  

 Vědomosti tvoří různě sloţité poznatky. Biologické pojmy, fakta, 

vzájemné vztahy mezi jednotlivými jevy, zákony, hypotézy, teorie a další. Na 

středních školách zahrnuje biologické učivo především fakta a pojmy. Milada 

Švecová uvádí, ţe „poţadavky na vědomosti ţáků jsou kvantitativně velmi 

nevyrovnané, ať uţ z hlediska samotných biologických oborů (botanika, 

zoologie nebo biologie člověka), nebo z hlediska jednotlivých témat v rámci 

jednoho biologického oboru“. Např. učivo o buňce povaţuje za pojmově velmi 

předimenzované. Mezi pojmově náročné témata řadí dále učivo o houbách, 

jeho opakem je např. téma nahosemenných rostlin. (Švecová, 2002) 

 Vztahy mezi jednotlivými jevy a poznatky jsou do výuky zařazovány 

méně. Propojení souvislostí se při výuce biologie uplatňuje např. při probírání 

environmentálních témat. Vyučující ţákům vysvětluje souvislosti mezi ţivou       

a neţivou přírodou, mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. 

Ţáci mohou více vyuţít své dosavadní zkušenosti a propojit teorii s praxí.  

 Další důleţitou sloţkou učiva jsou dovednosti – intelektuální, 

senzomotorické a hodnotové. Biologie je obor, v němţ dochází k velmi těsnému 

propojení teoretické a praktické stránky (např. příprava preparátů, práce 



40 
 

s mikroskopem, určovacími klíči či anatomickými atlasy). Intelektuální 

dovednosti jsou předpokladem ke kritickému myšlení a zhodnocení mnoţství 

nových poznatků. Biologie rovněţ ovlivňuje ţákovu osobnost ve vztahu 

k přírodě, zdravému ţivotnímu stylu a ţivotnímu prostředí. Hodnotovou sloţku 

učiva tak velmi silně ovlivňuje učitel. (Švecová, 2002) 

 

 7. UČEBNICE VE VÝUCE KOSTERNĚ-SVALOVÉ 

SOUSTAVY 
 

Náplň biologického učiva je velmi dobře a konkrétně rozpracována 

v učebnicích. Učebnice vyuţívají učitelé, pro něţ jsou didaktickým prostředkem 

a zprostředkovatelem výchovně-vzdělávacího cíle, a ţáci, které učebnice 

provázejí studiem příslušných témat.  

 Z hlediska své funkce kurikulární je učebnice jedním z edukačních 

konstruktů. Uvádí ve velmi konkrétní podobě obsahy vzdělávání, jeţ mají být 

prezentovány vzdělávaným ţákům. Jako didaktický prostředek patří učebnice 

k textovým materiálům pouţívaným ve výuce biologie spolu s dalšími 

pomůckami, jako jsou metodické příručky, určovací klíče nebo populárně 

naučná literatura, které se při výuce vyuţívají v široké míře.  

Učebnice stále procházejí proměnou, v posledních letech se nabídka 

učebnic přírodopisu a biologie podstatným způsobem zvýšila. Jednotlivé řady 

učebnic se liší didaktickou vybaveností (obrázky), řídícím aparátem učení 

(otázky a úkoly pro upevnění učiva) a také aparátem orientačním (obsah, 

rejstříky). Učebnice se liší i svým uspořádáním – systematickým a ekologickým. 

Ekologické učebnice lze pouţít jako alternativní pomůcky ve všech 

vzdělávacích programech a jejich uplatnění je poměrně univerzální. (Švecová, 

2002) 

 Pouţití učebnic při výuce záleţí na rozhodnutí učitele. Výběr konkrétní 

publikace schvaluje ředitel školy. Na výběr jsou učebnice, které jsou schváleny 
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Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Ministerstvo garantuje, ţe obsah 

učebnice jako kurikulárního dokumentu je v souladu s rámcovými vzdělávacími 

programy. Jednotlivé tituly jsou posuzovány odborníky a zařazeny do seznamu 

učebnic MŠMT.  

 Podle vztahu učebnice k charakteru vyučovacího předmětu rozlišujeme 

několik typů učebnic. 

a) Učebnice v uţším smyslu zaměřené především na osvojování učiva. 

Převaţuje v nich výkladový text, většina z nich má tyto komponenty: prezentace 

učiva (formou slovní nebo formou názornou), aparát řídící osvojování učiva       

a aparát orientační. Obsahem výkladové sloţky je vlastní výkladový text, text 

doplňující a text vysvětlující. 

b) Cvičebnice a pracovní sešity určené především k procvičování učiva či 

samostatné práci ţáků. 

c) Čítanky (antologie textů). 

 

Učebnice mají několik základních funkcí. Jan Průcha vymezuje ve své 

knize Moderní pedagogika jejich tři základní funkce. Tato klasifikace současně 

umoţňuje posuzovat didaktickou vybavenost učebnic. (Průcha, 1997) 

1. Prezentace učiva (různou formou předaný soubor informací) 

2. Řízení učení a vyučování (didaktický prostředek řídící ţákovo učení, např. 

otázky a úkoly, i učitelovo vyučování, např. tematický časový plán) 

3. Funkce organizační (orientační) – informuje uţivatele o způsobu svého 

vyuţívání (rejstřík, obsah,…) 

 

 Kvalitu učebnice určuje didaktická vybavenost, která je přesně měřitelná. 

Komplexní pojetí učebnice předpokládá, ţe bude nejen nositelem obsahu 

vzdělávání, ale také prostředkem řízení učení ţáků, zaloţeného na jejich vlastní 

aktivní činnosti. Učebnice jsou pro ţáky zdrojem poznávání. Učitel však vybírá 

učebnice rovněţ na základě osobních preferencí, zohlednit by měl také, zda 

vyhovuje jeho učebnímu stylu. Na trhu existují učebnice zaměřeny ekologicky, 
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které člení organismy dle ekosystémů. I v tomto bodě se odlišují od klasicky 

pojatých publikací, jeţ se řídí fylologickým zařazením ţivých organismů a jsou 

zaměřeny na podmínky České republiky. Při zkoumání didaktické vybavenosti 

učebnic se klade zřetel na: 

1. Aparát prezentace učiva 

a) verbální komponenty 

- výkladový text prostý 

- shrnutí učiva k tématu 

- doplňující texty (dokumentační materiál, citace z pramenů atd.) 

- slovníček pojmů a cizích slov 

b) obrazové komponenty 

- ilustrace, schematické kresby, nákresy, grafy, fotografie atd. 

2. Aparát řídící učení 

a) verbální komponenty 

- předmluva, úvod 

- obrázky a úkoly za tématy 

- shrnující otázky a úkoly 

- explicitní vyjádření cíle výuky 

- odkazy na jiné zdroje informací 

b) obrazové komponenty 

- praktické symboly vyznačující určité části textu (poučky, úkoly atd.) 

- uţití zvláštních barev a odlišného písma pro určité části textu 

3. Aparát orientační 

- obsah učebnice 

- členění učebnice na tematické celky, kapitoly atd. 

- rejstřík 

Poţadavky na učebnice biologie mají vzhledem k charakteru svého obsahu 

specifika: 

 Jasná, přesná formulace poznatku a srozumitelné vysvětlení pojmů 

 Jasné vysvětlení vnitřních vztahů mezi poznatky 
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 Výrazné členění textu na tematické celky, ze kterých je moţné vybrat 

hlavní myšlenku 

 Doplnění margináliemi (hesla na okraji) 

 Nejdůleţitější termíny a poznatky zvýrazněné, shrnutí tištěné odlišným 

písmem, nejlépe tučně 

 Obrázky, schémata a fotografie výrazně, přehledně popsané, dostatečně 

velké 

 Přehledy učiva, srovnávací tabulky, diagramy, grafy 

 Přehledné členění fylologického systému 

 Rejstřík termínů pro rychlou orientaci 

 Vedení ţáků k pozorování biologických jevů, k jejich vysvětlování, k práci 

s ţivou přírodou 

 Návod na laboratorní práce 

 Doplnění úvahovými otázkami, navozování problémové situace 

 Úkoly k procvičování a opakování 

 Mezipředmětové vztahy 

 Doplnění pracovním sešitem, eventuálně metodikou pro učitele 

 

Pracovní listy jsou důleţitou součástí učebnic biologie člověka. Jsou 

vyuţívány k opakování a upevňování učiva a plní názorně-demonstrační funkci. 

Ţáky motivují, doplňují další informace, provázejí laboratorními pracemi a 

pokusy. Vedou ţáky k dovednosti zpracovávat a hodnotit získaná data, vést 

protokoly, schematicky zakreslit pozorované objekty. (Pavelková, 2007) 

Obsah tématu kosterně-svalová soustava je na gymnáziích i 

zdravotnicky zaměřených odborných školách stejný. Liší se však celková náplň 

učiva na všeobecně a odborně zaměřené škole, proto je rozdílná i potřebná 

hloubka znalostí ţáků. Opěrná soustava těla se vyučuje na těchto typech škol 

ve dvou odlišných předmětech, vyţaduje tedy pouţití učebnic, které přesně 

vyhovují výukovým cílům a pojetí, které je stanoveno. Při výuce tématu 

kosterně-svalové soustavy na gymnáziu se vyuţívá učebnice Biologie člověka 

pro gymnázia od Ivana Novotného a Michala Hrušky, vydané nakladatelstvím 
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Fortuna. Výuka oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum probíhá 

s pomocí učebnice Somatologie (1. a 2. díl) od Ivana Dylevského a Stanislava 

Trojana z nakladatelství Avicenum. Tabulka přehledně porovnává obě učebnice 

v jednotlivých kritériích. Hodnocení má stupnici 0–5 bodů, přičemţ 5 bodů je 

nejlepší výsledek. 0 bodů znamená, ţe učebnice příslušnou část či příručku, 

pracovní sešit neobsahuje. 

 

Kritérium Somatologie Biologie člověka 

Mnoţství textu 4 3 

Odbornost textu 4 3 

Písmo, grafická úprava 3 4 

Obrázky, nákresy, schéma 4 5 

Zvýraznění základních pojmů 5 5 

Shrnutí za kapitolami 5 0 

Otázky a úkoly 5 5 

Otázky k zamyšlení 0 0 

Mezipředmětové vztahy 0 0 

Návod k laboratorním pracím 0 0 

Zajímavosti 3 2 

Tipy k vyhledání informací 0 0 

Rejstřík termínů pro orientaci 5 5 

Pracovní sešit 0 0 

Řešení úkolů v prac. sešitě 0 0 

Metodická příručka 0 0 

 

 Tabulka ukazuje, ţe v jednotlivých kritériích se obě učebnice liší, coţ 

odpovídá celkovému zaměření studia a poţadavkům na úroveň znalostí. Co se 

týká textové části, výrazně podrobnější je učebnice Somatologie. Oproti Biologii 

člověka pro gymnázia je obsáhlejší co do pojmů a podrobnosti informací. 

V případě kapitol o kosterní a svalové soustavě popisuje také odlišnosti 

v dětském věku a další zajímavosti, které lze vhodně doplňují základní pojmy a 



45 
 

vztahy. V hodnocení obrázků a především schémat a anatomických nákresů je 

přehledněji uspořádaná učebnice pro gymnázia, učebnice Somatologie však 

obsahuje nákresů více. Na závěr kaţdé kapitoly je zařazeno také shrnutí 

základních pojmů a souvislostí a krátký didaktický test, slouţící k opakování 

učiva. Test je vytvořen formou textu, do něhoţ ţáci doplňují jednotlivé pojmy. 

Na konci učebnice jsou zařazeny testy s jiţ vyplněnými správnými odpověďmi. 

Tento aparát částečně kompenzuje chybějící pracovní sešit. V celkovém 

pohledu je patrné, ţe učebnice Somatologie slouţí odborným zdravotnickým 

školám, je tedy obsáhlejší, odbornější a klade na ţáky vyšší nároky. 

V celkovém souhrnu dosáhla učebnice Somatologie 38 bodů, učebnice Biologie 

člověka pro gymnázia 32 bodů. K některým parametrům je však nutno přihlíţet 

s tím, ţe učebnice Somatologie je určena odborným školám, klade tedy vyšší 

poţadavky na rozsáhlost informací, coţ v případě Biologie člověka pro 

gymnázia není podmínkou. (Dylevský, Trojan, 1990; Novotný, Hruška, 2008.) 

 

8. ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA 
 

Výuku na českých školách vymezuje legislativa. Roku 1999 vznikl strategický 

dokument Národní program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá kniha. Je závazným 

dokumentem, z něhoţ vycházejí konkrétní plány MŠMT. Na jejím základě 

ministerstvo vypracovalo roku 2001 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky. Tento obsáhlý dokument navrhoval 

konkrétní způsoby, náklady a časové horizonty realizace školské reformy. 

Současně vznikla nová verze zákona o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. Tento zákon je 

legislativně závazným mechanismem správy a řízení regionálního školství. 

(Čtrnáctová, 2007) 

 Nový školský zákon stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje výchova 

a vzdělávání, vymezuje práva a povinnosti fyzických i právnických osob při 
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vzdělávání a vymezuje působnost orgánů vykonávajících správu a samosprávu 

ve školství. Nově zavedl systém vzdělávacích programů.  

 Nejvyšší stupeň představuje Národní program vzdělávání. Program by 

měl obsahovat hlavní zásady kurikulární politiky státu, rozpracovávat cíle 

vzdělávání, vymezovat obsahy a prostředky vzdělávání.  

 Druhou úrovní centrálních kurikulárních dokumentů jsou Rámcové 

vzdělávací programy (RVP). Ty vymezují obecně závazné poţadavky pro 

jednotlivé stupně školství a jednotlivé obory a určují rámec pro vlastní učební 

plány. Také obsahují závazná pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů. 

 Třetí úrovní jsou Školní vzdělávací programy (ŠVP). Podle těchto 

dokumentů se má realizovat vzdělávání na dané konkrétní škole. Kaţdá škola 

si podle specifikací rámcových vzdělávacích programů vytváří vlastní školní 

vzdělávací programy, coţ umoţňuje uplatnění potenciálu jednotlivých škol, 

jejich profilování a zvětšuje jejich autonomii. (Čtrnáctová, 2007) 

8.1 Rámcové vzdělávací programy 

 

Pro kaţdou etapu vzdělávání je vypracován samostatný rámcový vzdělávací 

program, který vytyčuje konkrétní klíčové kompetence pro danou etapu. Jedná 

se o soubor poţadavků na vzdělání, který zahrnuje vědomosti, dovednosti, 

postoje a hodnoty, které jsou důleţité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní 

zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Umoţňují absolventům pruţněji 

reagovat na vývoj na trhu práce. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny 

prostřednictvím všeobecného a odborného zdělávání, v teoretickém i 

praktickém vyučování. Výuka směřuje k jejich upevnění.  

 Klíčové kompetence pro studijní obory zdravotní asistent, zdravotní 

lyceum a pro gymnaziální vzdělávání jsou ve většině bodů totoţné. Klíčové 

kompetence pro gymnaziální vzdělávání jsou kompetence k učení, k řešení 

problémů, kompetence komunikativní, kompetence k podnikavosti, kompetence 
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sociální a personální a kompetence občanské. (Jeřábek, Krčková, Hučínová, 

2007) Klíčové kompetence pro zdravotnické obory vycházejí z RVP pro střední 

odborné vzdělávání, jsou totoţné jako kompetence pro gymnaziální vzdělávání, 

jsou však mezi nimi zařazeny také kompetence odborné. Odvíjejí se od 

poţadavků na náplň povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní 

činnosti. Tvoří soubor odborných vědomostí a dovedností, hodnot a postojů, 

které jsou u absolventa vyţadovány. Rozvíjí dovednost samostatně, logicky a 

odborně se vyjadřovat, schematicky zobrazovat, vyvozovat souvislosti, pouţívat 

odborné názvosloví a pracovat s odbornou literaturou. Výuka směřuje k tomu, 

aby byl absolvent schopen aplikovat osvojené poznatky v praxi, případně 

dalším studiu ošetřovatelství. Vzhledem ke specifičnosti oboru je nutné odborné 

kompetence posilovat. (ŠVP, SOŠ Kyjov, 2011) 

RVP kromě klíčových kompetencí definují také vzdělávací oblasti. Jde o 

šířeji koncipovaný celek, který zahrnuje část vzdělávacího obsahu určitého 

úseku vzdělávání a je tvořen jedním či více obory, které jsou si obsahově 

blízké. Vzdělávací oblasti pro gymnaziální vzdělávání jsou: 

 Jazyk a jazyková komunikace 

 Matematika a její aplikace 

 Informatika a informační a komunikační technologie 

 Člověk a společnost 

 Člověk a příroda 

 Člověk a svět práce 

 Člověk a svět zdraví 

 Umění a kultura 

 

Vzdělávací oblasti pro střední odborné vzdělávání jsou: 

 Jazykové vzdělávání a komunikace 

 Společenskovědní vzdělávání 

 Přírodovědní vzdělávání 

 Matematické vzdělávání 

 Estetické vzdělávání 
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 Vzdělávání pro zdraví 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

 Ekonomické vzdělávání 

 Odborné vzdělávání 

8.2 Školní vzdělávací program na gymnáziu 

 

Na gymnáziu se téma kosterně svalová soustava vyučuje v předmětu biologie 

ve 3. ročníku.1 Tento předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda. Je to vzdělávací oblast, která ţákům poskytuje prostředky pro 

pozorování zákonitostí přírody, vyuţívá praktické činnosti, které umoţňují lepší 

pochopení přírodních dějů, ţáci mohou aktivní formou ověřovat svá tvrzení a 

hypotézy. Vede ţáky především ke schopnosti pozorovat, provádět experimenty 

a měření a zpracovávat data, dávat si fakta do souvislostí a výsledky dále 

prezentovat. Do tematického plánu jsou integrovány také tematické okruhy 

výchovy ke zdraví. 

Minimální hodinová dotace pro tuto vzdělávací oblast je 24 hodin za 4 

roky. Biologie se vyučuje v 1. a 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. ročníku 3 

hodiny týdně. V rámci volitelných předmětů je vyučován také biologický 

seminář. Na gymnaziální úrovni vzdělávání zahrnuje učivo předmětu biologie 

obecnou biologii, biologii virů, biologii bakterií, biologii protist, biologii hub, 

biologii rostlin, biologii ţivočichů, biologii člověka a ekologii. Výuka biologie je 

koncipována tak, ţe je kladen důraz na témata fyziologická, obecně biologická 

a ekologická. Naopak témata taxonomická jsou redukována do rozsahu, který 

podmiňuje úspěšné pochopení sloţitosti přírody a vztahů v ní. Ţák se má 

seznámit se základy evoluce, je veden k tomu, aby chápal základní formy ţivé a 

neţivé přírody a principy ekologického chování. 

                                                           
1
 Náplň předmětu biologie u oboru zdravotnický asistent je oproti gymnáziu zúţená. Biologie se 

vyučuje pouze 1 hodinu týdně v 1. ročníku. Obsahuje úvod a rozdělení biologických věd, 
vlastnosti ţivých soustav, typy buněk, rozmanitost organismů a jejich charakteristika (viry, 
bakterie, houby, ţivočichové, parazité člověka), základy genetiky, ekologie, člověk a ţivotní 
prostředí. U oboru zdravotnické lyceum se biologie vyučuje všechny 4 ročníky, 2 hodiny týdně. 
Náplň a rozsah učiva je s gymnaziální biologií totoţný. (Školní vzdělávací program, Střední 
odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, 2011) 
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Část výuky biologie probíhá v kmenových třídách, část ve specializované 

učebně, která je vybavena počítačovou technikou, diaprojektorem a má přístup 

na internet. Základní formou výuky je frontální výuka doplňovaná metodou 

názorně-demonstrační (vyuţívá se video, ukázky přírodnin), dále referáty ţáků, 

diskuzemi, příleţitostně exkurzemi. Frontální výuku doplňuje skupinová práce, 

problémové vyučování a laboratorní cvičení. 

 Při výuce jsou začleněna také průřezová témata, a to enviromentální 

výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tematická 

oblast Globální problémy, jejich příčiny a důsledky) a osobnostní a sociální 

výchova. 

 Kosterně-svalová soustava je na gymnáziu probírána méně podrobně 

neţ u oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum, které svým 

praktickým zaměřením vyţadují dokonalejší a podrobnější znalosti.  

Učivo: Opěrná a pohybová soustava  

Požadované výsledky vzdělávání: Ţák popíše kosti a svaly jako součást 

soustavy opěrné a pohybové, vyuţívá znalostí o orgánových soustavách pro 

pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle. (ŠVP, 

Gymnázium Kyjov, 2011) 

 

8.3 Školní vzdělávací program u oborů zdravotnický asistent a 

zdravotnické lyceum 

 

U oborů zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent se kosterně-svalová 

soustava vyučuje v předmětu somatologie, ne v rámci biologie. Tento předmět 

je zařazen do vzdělávací oblasti Obory základu poskytování ošetřovatelské 

péče, spadající pod oblast Odborné vzdělávání. 

  Obsahem předmětu somatologie je stavba a funkce lidského organismu. 

Poskytuje základní vědomosti z aplikované anatomie, fyziologie, histologie a 

biochemie. Učí základům medicínského jazyka, prohlubuje znalosti ţáků 

z biologie člověka.  
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 U studijního oboru zdravotnický asistent i zdravotnické lyceum se 

somatologie vyučuje v 1. ročníku v rozsahu 4 hodin týdně.2 Učivo je rozvrţeno 

do tematických celků, které odpovídají jednotlivým orgánovým soustavám. 

Rozsah učiva a jednotlivá témata jsou u obou oborů zcela totoţné. Ve výuce 

jsou vyuţívány výkladové metody, ale také samostatná a skupinová práce ţáků. 

Důraz je kladen na aktivizaci ţáků a názorné pojetí výuky s vyuţitím názorně-

demonstračních metod. Ţáci pracují s odbornou literaturou, anatomickým 

atlasem, statistickými údaji, s různými učebními pomůckami a multimediálními 

programy.  

 Výuka kosterně-svalové soustavy rozvíjí klíčové kompetence a 

mezipředmětové vztahy, např. ţák má motivaci k dalšímu vzdělávání a 

umí vyhledávat informace vztahující se k tématu, díky znalostem kosterní 

soustavy je schopen poskytnout adekvátní první pomoc, umí se zapojit do 

diskuze, pouţívá odbornou terminologii, správně uţívá latinské pojmy, aktivně 

se podílí na svém zdraví a můţe pozitivně ovlivnit okolí podporou zdravého 

ţivotního stylu, podrobná znalost svalové soustavy motivuje ţáka ke zvýšení 

své sportovní aktivity, váţí si lidského ţivota a zdraví a dokáţe uplatnit získané 

vědomosti v dalším osobním vzdělávání.  

 Při výuce jsou rozvíjena také průřezová témata jako člověk a ţivotní 

prostředí. Ţák se učí dbát na ochranu při práci a při úniku nebezpečných látek, 

uvědomuje si vztah mezi ţivotním prostředím a ţivotním stylem. Ţák se také učí 

správně vyuţívat informační a komunikační technologie, např. internet. 

 Somatologie navazuje také na další předměty, vyučované na 

zdravotnických školách. Je propojena s přírodovědnou i společenskovědní 

rovinou. V první řadě je důleţitá výuka latinského jazyka, díky které ţák 

prohlubuje své znalosti pojmů, které získal v hodinách somatologie. 

Mezipředmětové vztahy jsou rozvíjeny také v předmětu klinická propedeutika, 

který se zabývá příznaky onemocnění. Znalost kosterně-svalové soustavy je 

také základem pro výuku první pomoci. Téma souvisí také s předmětem 

                                                           
2
 Náplň předmětu somatologie souvisí také s latinskou terminologií, u oboru zdravotní asistent 

je vyučován v 1. ročníku předmět latinská terminologie o 1 hodině týdně, obor zdravotnické 
lyceum má zařazen předmět latinský jazyk o 2 hodinách týdně. (Školní vzdělávací program, 
Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, 2011) 
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Výchova ke zdraví, v jehoţ rámci se ţák seznamuje s vybranými programy na 

podporu zdraví, vyuţívá tak své znalosti a dovednosti v praxi. (ŠVP, SOŠ 

Kyjov, 2011) 

 Školní vzdělávací program rozepisuje poţadavky na obsahovou náplň 

tématu kosterně-svalové soustavy shodně u obou zdravotnických oborů.  

Požadované výsledky vzdělávání: Ţák popíše obecnou stavbu kostí, 

demonstruje na modelu jednotlivé kosti, pojmenuje je česky i latinsky, 

schematicky znázorní kloub, popíše na modelu hlavní klouby těla, vysvětlí 

funkci a svatbu kosterního svalu, předvede na modelu hlavní svaly těla a uvede 

jejich český a latinský název, rozumí významu a fyziologii jednotlivých soustav 

lidského těla.  

 Učivo: Opěrná a pohybová soustava – kostra lidského těla, obecná 

stavba kostí, osový skelet (páteř, hrudník), lebka, kostra horní a dolní končetiny, 

kosti pánve, klouby lidského těla, obecná stavba kloubů, přehled hlavních 

kloubů těla, svalová soustava, obecná stavba svalů, přehled svalových skupin. 

(ŠVP, SOŠ Kyjov, 2011) 

 Následující tabulka přehledně ukazuje hlavní rozdíly a shody, které 

panují ve výuce tématu kosterně-svalové soustavy na obou zdravotnických 

oborech a na gymnáziu. 

  

 SOŠ GYMNÁZIUM 

Hodinová dotace 4/týden 2/týden 

Ročník 1. 3. 

Předmět Somatologie Biologie 

Laboratorní práce Ne Ano 

Poţadovaná úroveň Vysoká Základní 

Pouţívání metod Shodné Shodné 

Metody hodnocení Slovní, zkoušení, 

didaktické testy 

Slovní, zkoušení, didaktické 

testy, domácí práce 

Výuka latiny Ano Ne 

Vyuţití v praxi Ano (praxe v nemocnici) Ne 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, praktická část práce se skládá 

ze zpracování tří výzkumných zdrojů – řízeného rozhovoru s učiteli, dotazníků 

vypracovaných ţáky a vyplnění pracovních listů, vytvořených na základě 

výsledků prvních dvou zkoumaných informačních zdrojů.  

 

3.1 Očekávané výsledky 
 

Řízený rozhovor s učiteli – Předpokládám, ţe:  

 při výuce kosterně-svalové soustavy učitelé vyuţívají také jiné metody 

neţ frontální výuku 

 učitelé pracují s učebnicí kaţdou vyučovací hodinu 

 ţákům jsou zadávány skupinové práce v minimální míře 

 ţákům jsou zadávány domácí práce ve vyšší míře neţ práce skupinové 

 aktivizační metody učitelé vyuţívají často, především v úvodních částech 

hodiny 

 příprava aktivizačních metod je pro učitele časově a materiálně 

náročnější 

 oba typy škol mají dostatečné materiální zázemí pro vyuţívání 

aktivizačních metod výuky 

Dotazníky ţákům – Předpokládám, ţe: 

 více aktivizačních metod ve výuce potvrzují ţáci gymnázia 

 práci s učebnicí a skupinovou práci potvrdí polovina ţáků všech oborů 

 pouţívání názorných pomůcek a výpočetní techniky povaţují za 

dostatečné dvě třetiny ţáků 
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 praktické vyuţití tématu v ţivotě dle dvou třetin všech ţáků učitelé 

nevysvětlují  

 mezi nejoblíbenější metody bude zařazena práce s výpočetní technikou 

a promítnutí videí 

 nejvyšší soustředění vyţadují metody jako samostatná práce, práce ve 

skupinách a práce s textem, důvodem bude vysoká náročnost 

 nejvíce se ţáci naučí při vyuţití metod jako samostatná práce, práce ve 

skupinách a práce s textem, důvodem bude vysoká náročnost  

 všichni ţáci povaţují své učitele za odborníky a souhlasí s tím, ţe výklad 

podávají srozumitelnou formou 

 všichni ţáci budou souhlasit s tím, ţe škola má adekvátní vybavení 

 

3.2 Volba respondentů 
 

Volba respondentů pro výzkumnou část – učitelů i ţáků – byla dána výběrem 

konkrétních oborů a škol, na kterých výzkum probíhal. Řízený rozhovor proběhl 

se šesti učiteli, kteří na těchto školách vyučují biologii. Na gymnáziu působí čtyři 

vyučující (jeden muţ, tři ţeny), na odborné škole dvě učitelky. Všechny učitelky 

mají v rozmezí 3–32 let praxe, učitel má 7 let praxe. Pro výzkum byly vybrány tři 

třídy (na odborné škole 1. ročník, na gymnáziu 3. ročník). U oborů zdravotnický 

asistent a zdravotnické lyceum je otevřena v ročníku pouze jedna třída. 

Zdravotnický asistent o počtu 27 ţáků, z toho 4 chlapci, zdravotnické lyceum o 

počtu 29 ţáků, z toho 9 chlapců. Ve třetím ročníku gymnázia jsou dvě třídy, 

vybrána byla třída se 27 ţáky, navštěvuje ji 14 chlapců a 13 dívek. Celkem tedy 

bylo zapojeno 6 učitelů a 83 ţáků. 
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3.3 Metodika 
 

Prvním krokem výzkumu bylo oslovení vedení škol, zda mi bude umoţněno 

vykonání výzkumu. Poté následoval řízený rozhovor s učiteli. Byli velmi 

nápomocni, otázky zodpovídali pečlivě, většinou s většími podrobnostmi. 

Rozhovor probíhal formou kladení otázek, odpovědi jednotlivých učitelů byly 

zapisovány do dotazníku. Všichni vyučující si na něj vyčlenili dostatek času 

(např. ve volné hodině, po vyučování), takţe rozhovor mohl probíhat nerušeně.  

 Poté jsem byla přítomna na několika vyučovacích hodinách, kdy byla 

probírána kosterně-svalová soustava, a to u všech tří oborů. Do výuky jsem 

přímo nezasahovala. Důvodem bylo, aby si ţáci zvykli na přítomnost další 

osoby a následné činnosti probíhaly bez případného ostychu. Po dokončení 

probírání tématu jsem v následující hodině ţákům rozdala vytištěné dotazníky. 

Tato fáze byla zařazena aţ po dobrání učiva, aby mohli ţáci zodpovědět 

všechny kladené otázky. Nejprve jsem vysvětlila, k čemu dotazník slouţí, a 

poţádala je, aby odpovídali samostatně a pravdivě. Dotazníky byly vypracovány 

anonymně a vyučující do jeho průběhu nijak nezasahovali, ve třídě zdravotních 

asistentů učitelka před samotným vyplňováním na vlastní ţádost odešla, aby 

své ţáky nerozptylovala. Dotazník měly všechny třídy vyplněny během 20 

minut.  

Na základě výsledků řízeného rozhovoru s učiteli i dotazníkového šetření 

byly vytvořeny pracovní listy pro kosterní i svalovou soustavu. Jednotlivé úkoly 

byly vybrány tak, aby na zjištěné výsledky navazovaly. V následujícím týdnu 

byly pracovní listy s ţáky vyplněny, slouţily tak i vyučujícím v rámci opakování 

tematického celku. Ve zbývající části hodiny se ve všech třídách rozpoutala 

volná debata mezi ţáky, mnou i vyučujícími.  
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3.4 Řízený rozhovor s učiteli  
 

Kaţdému učiteli byly poloţeny shodné, předem připravené otázky. Jejich 

odpovědi na níţe uvedené otázky byly zapisovány do dotazníku. U kaţdého 

z učitelů jsou níţe vypsány jednotlivé odpovědi. Následně jsou odpovědi mezi 

sebou srovnány. 

 

1. Jaké vyuţíváte při výuce formy a metody vyučování? 

2. Pracujete často s učebnicí? 

3. Vyuţíváte při výuce názorné pomůcky a výpočetní techniku? 

4. Zadáváte ţákům práci ve skupinách/domácí práci? 

5. Jak ţáci reagují na výuku s pomocí aktivizačních metod? Projevují zájem? 

6. Které vyučovací metody se Vám osvědčily, co se týká rychlosti pochopení a 

zapamatování učiva? 

7. Vyţaduje zapojení aktivizačních metod do výuky náročnější přípravu? Po 

materiální i časové stránce? 

8. Je pro ţáky snazší osvojit si znalosti kosterní či svalové soustavy? 

9. Poskytuje Vám škola dostatek pomůcek k názorné výuce? 

Pokud ne, uveďte, proč: 

10. Povaţujete za přínosné vyuţívat ve výuce co nejširší spektrum vyučovacích 

metod? 
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Pohlaví:    Ţena  

Škola:   Gymnázium 

Délka praxe:  12 let 

Věková kategorie:  40–45 let 

 

Tato učitelka vyuţívá k výuce nejčastěji frontální způsob vyučování, kaţdou 

hodinu se snaţí zařazovat také dialogické metody, především rozhovor. 

Nejčastěji je vyuţívá v úvodní části jako motivační prvek nebo naopak na konci 

hodiny. Tuto variantu ale volí méně, protoţe většinou nezůstává čas. V průběhu 

probírání kaţdého tematického celku se snaţí začlenit do výuky skupinovou 

práci, jednou za pololetí společný třídní projekt. Učebnici vyuţívá nejvíce pro 

domácí práci ţáků. Při výuce biologie člověka povaţuje za nutné pracovat 

s názornými pomůckami, modely a pracovními listy. Výpočetní techniku 

většinou nevyuţívá. Podle jejích zkušeností si ţáci nejvíce zapamatují 

skupinovou prací v hodinách, jde současně o jejich oblíbenou metodu. 

Vzhledem k časové dotaci předmětu však není moţné častější zařazení do 

výuky. Mezi oblíbené aktivizační metody ţáků patří podle jejího názoru 

brainstorming a pojmová mapa. Náročnost tématu kosterní a svalové soustavy 

povaţuje za vyváţenou. Zázemí školy k výuce poskytuje dostatek pomůcek, 

omezení ale klade časová dotace. Širší spektrum pomůcek a aktivizační 

metody vyuţívá více při výuce biologického semináře.  

 

Pohlaví:    Ţena  

Škola:   Gymnázium 

Délka praxe:  32 let 

Věková kategorie:  55–60 let 

 

Paní učitelka je nejstarší z dotazovaných vyučujících. Za základ vyučování 

povaţuje frontální výuku s pouţitím názorně-demonstračních metod                  

a dialogických metod, občasně doplňovanou domácí prací ţáků. Tímto 

způsobem řeší nedostatek času v hodinách nebo ţáky nechává zpracovat dílčí 
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úsek, většinou zajímavost, která se vztahuje k tématu. Několikrát za pololetí 

zařazuje do výuky jako aktivizační metodu kříţovku, kterou pojímá jako 

samostatnou práci ţáků v hodině nebo jako práci skupinovou, kdy jednotlivé 

otázky rozvíjejí základní téma a ţáci musí informace dohledat. Ohledně 

úspěšnosti u ţáků nevidí v jednotlivých metodách rozdíl a nepřikládá jim 

zásadní důleţitost. Za těţší téma povaţuje kosterní soustavu, se kterou mají 

ţáci potíţe častěji, jak příklad udává stavbu lebky. Příprava na výuku pro ni 

není časově ani materiálně náročná, dle jejího mínění jiţ má za dobu své praxe 

navyklý způsob vyučování, který dodrţuje. Se všemi vyučujícími na gymnáziu 

se shoduje, ţe škola má dobré materiální zázemí.  

 

Pohlaví:    Muţ 

Škola:   Gymnázium  

Délka praxe:  7 let  

Věková kategorie:  30–35 let 

 

Jediný učitel biologie na sledovaných školách pouţívá učebnici kaţdou hodinu. 

Učí nejvíce frontálně, kaţdou hodinu se však snaţí zařadit některou 

z dialogických metod, brainstorming nebo pojmovou mapu jako krátký motivační 

vstup. Ţáci reagují na tyto úvodní aktivizační metody velmi pozitivně, déle jim 

ale trvá, neţ se začnou soustředit na samotnou výuku. Při výuce biologie 

člověka povaţuje názorně-demonstrační metody za nutné. Jednou měsíčně 

zařazuje do výuky skupinovou a domácí práci. Stejně jako předchozí vyučující, i 

on si touto metodou vypomáhá s krátkou časovou dotací. Tyto metody se však 

osvědčily nejlépe, protoţe ţáci si nejvíce zapamatují. Nelze je však uţívat příliš 

často, protoţe jsou časově náročné. Kloní se k názoru, ţe náročnější je pro 

ţáky svalová soustava.  
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Pohlaví:    Ţena  

Škola:   Gymnázium 

Délka praxe:  3 roky 

Věková kategorie:  25–30 let 

 

Jde o nejmladší učitelku ze všech dotazovaných, s nejkratší délkou praxe. 

Z učitelů působících na gymnáziu nejvíce vyuţívá jinou výuku neţ pouze 

frontální. Ţáci mají v rámci kaţdé soustavy zadáno vypracovat referát, méně 

náročné témata zadává jako skupinovou práci nebo prezentace, zhodnocení 

probíhá dialogickými metodami. Vytváří ţákům pracovní listy, při výuce 

kosterně-svalové soustavy pouţívá modely, výuku svalové soustavy ukončuje 

promítnutím videa na téma svalová práce v souvislosti s posilováním. 

Náročnost kosterní a svalové soustavy je podle jejího posuzování pro ţáky 

stejná. Učebnici pouţívá především při své vlastní přípravě. Se svým kolegou 

se shoduje, ţe ţáci reagují na aktivizační metody velmi dobře, spolupracují, 

rychle a bystře reagují, ale déle trvá, neţ se přizpůsobí navazující výuce, která 

probíhá frontálně nebo dialogickou metodou. Uvádí, ţe nejvíce si ţáci 

zapamatují prostřednictvím aktivizačních metod a videa. Vyuţití těchto metod 

podle jejího názoru brání krátká časová dotace a nedostatečná praxe. Nejvíce 

problémů dělá ţákům naučit se stavbu lebky. Příprava na výuku je pro ni 

časově velmi náročná, materiálně jí vyhovuje zázemí, které poskytuje škola.  

 

Pohlaví:    Ţena  

Škola:   Střední odborná škola zdravotnická a sociální 

Délka praxe:  13 let 

Věková kategorie:  35–40 let 

 

Učitelka nejvíce vyuţívá frontální výuku, stejně jako kolegové z gymnázia 

doplněnou o metody dialogické a názorně-demonstrační, které povaţuje za 

zásadní. Kaţdou hodinu pouţívá s ţáky učebnici při práci s textem. Buď 

v průběhu hodiny, nebo na jejím konci, kdy ţáci zodpovídají otázky a úkoly 
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v učebnici uvedené. Mezi pomůcky, které vyuţívá při výuce, patří model kostry, 

jednotlivých kostí, anatomický atlas, plakáty s vyobrazením svalové soustavy a 

ţákům pouští videa rozšiřující jejich znalosti. Předmět somatologie je náročný, 

mezi kosterní a svalovou soustavou rozdíly nevidí. V úvodní části hodiny nebo 

jako závěrečné opakování pouţívá brainstorming nebo kříţovky. Reakce ţáků 

na tyto aktivizační metody a samostatnou či skupinovou práci se podle ní 

v jednotlivých oborech liší. Ţáci studující zdravotnického asistenta zpočátku 

nebyli zvyklí vyvíjet během vyučování aktivitu. Nyní se jiţ naučili spolupracovat, 

ale většinou bez většího osobního nadšení. Rozdíly mezi metodami dle 

vyučující nedělají, reagují stejně. Učitelka to přisuzuje nejvíce jejich horšímu 

prospěchu, který mají oproti lyceistům, a nedostatku vnitřní motivace. Povšimla 

si, ţe jejich aktivita se zvyšuje po příchodu na odbornou praxi, kde vidí 

uplatnění svých vědomostí v praxi. Studenti oboru zdravotnické lyceum 

spolupracují bez problémů, mají vyšší aktivitu, studium je více zajímá, mají také 

lepší prospěch. Tento jev učitelka přisuzuje cílevědomosti, většina ţáků zamýšlí 

ve studiu po maturitě pokračovat. Příprava aktivizačních metod je náročnější 

materiálně i časově. Problém vidí v materiálním zázemí školy. K dispozici má 

modely, obrazy, anatomické atlasy i filmy, jde však o staré, dlouho pouţívané 

materiály. Škola však nemá finanční prostředky na zakoupení nového vybavení. 

 

Pohlaví:    Ţena 

Škola:   Odborná škola zdravotnická a sociální 

Délka praxe:  18 let 

Věková kategorie:  40–45 let 

 

Učitelka se se všemi kolegy shoduje na frontálním vyučování a pouţití  

názorně-demonstrační metody jako základu, jak vyučovat somatologii. Pouţívá 

všechny výše jmenované pomůcky, vyuţívá však také prezentace, které si 

připravuje. Učebnici pouţívá poměrně pravidelně, většinou ji vyuţívá při 

samostatné práci ţáků v hodině (např. při ústním zkoušení zadává ostatním 

ţákům úkoly). Domácí práci nezadává, skupinovou práci zařazuje do výuky 
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v rámci kaţdého tematického celku. Zadává referáty tak, aby kaţdý ţák 

vypracoval během pololetí 1. Aktivizační metody pouţívá, kdy to dovoluje čas, 

ze 4 hodin týdně se snaţí alespoň 1 hodinu metody vyuţít. Jde o kříţovky, 

pojmové mapy, brainwriting, tzv. volné psaní (zadá téma, ke kterému ţáci 

během 10 minut vypíší vše, co je k tématu napadá, poté výsledky společně 

zhodnotí, slouţí k opakování). Aktivizační metody povaţuje za důleţité, 

vzhledem k velkému objemu informací, které musí ţákům předat, však nemá 

dostatek času. Ţáci na aktivizační metody reagují rozdílně. Se svou kolegyní 

souhlasí v tom, ţe ţáci lycea jsou aktivnější a pozitivněji reagují neţ ţáci oboru 

zdravotnický asistent. Vidí ale menší rozdíly i v jednotlivých třídách. Za metody 

oblíbené u obou oborů povaţuje pojmové mapy a jakékoliv dialogické metody u 

lyceistů. Nejvíce se ţáci naučí při brainwritingu, skupinové a domácí práci. Mezi 

náročností kosterní a svalové soustavy rozdíly nevidí. Příprava na výuku je 

náročná především časově. Vystačí s pomůckami, které má škola k dispozici, 

ale poukazuje na jejich stáří a nutnost obměny.  

 

Srovnání: 

1. Všichni učitelé učí především frontálně, za nutné povaţují propojení 

s názorně-demonstračními metodami. Dialogické metody pouţívají všichni 

učitelé na gymnáziu, 1 vyučující na odborné škole. Soubor pouţívaných 

aktivizačních metod je téměř totoţný. Učitelé všech tří oborů zařazují do výuky 

nejčastěji pojmové mapy, kříţovky, brainstorming, 1 vyučující na gymnáziu 

kaţdé pololetí třídní projekt. 1 vyučující na gymnáziu a 1 na odborné škole 

zadává ţákům referát. 1 vyučující na gymnáziu vytváří vlastní pracovní listy.  

2. Učebnice pouţívají všichni dotázaní učitelé. Jedna vyučující s nejkratší praxí 

především pro svou vlastní přípravu, ostatní jako podpůrnou pomůcku při výuce 

nebo při zadávání domácích prací. 
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3. Názorné pomůcky pouţívají všichni učitelé na obou typech škol, jejich výběr 

je totoţný. Jsou to modely kostry, kostí, plakáty se znázorněním svalové 

soustavy. Výpočetní techniku pouţívá jedna vyučující na odborné škole, tvoří 

prezentace. Ostatní kolegové pouští ţákům tematická videa.  

4. Skupinovou práci zařazují do výuky 3 učitelé na gymnáziu, stejně tak práci 

domácí. Tu většinou pouţití pro téma, které je méně náročné a ve vyučovací 

hodině na něj není dostatek času. 1 vyučující na odborné škole zařazuje 

skupinovou práci. Tuto metodu učitelé shodně pouţívají v rámci kaţdého 

tematického celku. 

5. V otázce pouţití aktivizačních metod výuky je patrný rozdíl mezi gymnáziem 

a odbornou školou. Na gymnáziu ţáci umí spolupracovat, jsou komunikativní. 2 

mladší učitelé vidí drobnou nevýhodu v tom, ţe se pak hůře koncentrují na 

samotnou výuku. Na odborné škole se liší oba obory, lyceisté jsou aktivnější. 

Rozdíl mezi školami spočívá v zařazení předmětu do ročníků. Na odborné škole 

se somatologie vyučuje hned po přechodu ze základní školy, která na ţáky 

zpravidla neklade velké nároky, naopak gymnazisté jsou o dva roky starší a 

zkušenější.  

 Mezi pouţívané aktivizační metody zařadili 2 učitelé brainstorming a 

pojmovou mapu, 1 vyučující kříţovky. Na odborné škole pouţívá brainstorming 

a pojmovou mapu 1 vyučující, brainwriting také 1 vyučující a kříţovky zařazují 

do výuky obě učitelky. 

6. Všichni učitelé se shodli, ţe ţáci si nejvíce zapamatují při své vlastní činnosti 

– skupinové práci, domácí práci, brainwritingu a při zpracování referátů. 

7. Učitelé nepovaţují pouţívané aktivizační metody za náročné materiálně, ale 

časově.  

8. 2 učitelé na gymnáziu udávají, ţe z tématu kosterně-svalové soustavy ţáci 

nejvíce chybují v popisu kostry, konkrétně stavby lebky. 1 vyučující na odborné 

škole povaţuje za náročnější pro studenty svalovou soustavu. 
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9. Obě školy poskytují dostatek materiálních pomůcek a odpovídajícího 

vybavení. Vyučující na odborné škole však povaţují stávající vybavení za 

odborně vyhovující, ale zastaralé, v současné době však není moţná náhrada 

novějšími modely. 

10. 5 učitelů povaţuje aktivizační metody za pevnou součást vyučování. 

Přínosné je dle jejich názoru jednotlivé metody střídat, ţáky však nezahltit. 1 

vyučující na gymnáziu aktivizační metody vyuţívá pouze výjimečně. 

 

3.5 Výsledky dotazníkového šetření 
 

V nadcházející kapitole jsou graficky ukázány výsledky dotazníků, které byly 

rozdány ţákům. Dotazník obsahuje 15 otázek, které byly podle obsahu 

rozděleny do několika okruhů. Kaţdý okruh je zpracován graficky s vyznačením 

směrodatné odchylky. Plné znění dotazníku je přiloţeno k diplomové práci jako 

Příloha 1. Shoda učitelů a ţáků bude porovnána v diskuzi. 

 První otázka se ţáků dotazovala na vyučovací a aktivizační metody, 

které jejich vyučující při výuce pouţívá. Všemi ţáky jmenované metody se 

vyskytovaly v dalších částech dotazníku nebo byly zmíněny v odpovědi na 

oblíbenost metod. Proto tato otázka není samostatně zpracovaná. 
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Graf 1. Vyuţití učebnic, názorných pomůcek a skupinové práce ve výuce 

 První okruh otázek se ţáků dotazuje, zda vyučující pouţívají pravidelně 

učebnici, názorné pomůcky a zda zařazují skupinovou práci. Graf 1 ukazuje 

jejich kladné odpovědi a ukazuje rozdíly mezi jednotlivými pomůckami i mezi 

obory. Cílem této otázky je srovnat odpovědi učitelů s názorem ţáků na 

pouţívání pomůcek ve výuce. 

 

 

 Jak vyplývá z grafu 1, nejvíce se ţáci všech oborů shodli na pouţívání 

názorných pomůcek při výuce. Souhlasili všichni dotázaní ţáci. Názor na 

pouţívání učebnic je méně vyrovnaný, 15 ţáků gymnaziální třídy souhlasí s tím, 

ţe vyučující pouţívá pravidelně. Ve třídě lyceistů souhlasí 21 ţáků, ve třídě 

zdravotnických asistentů 19 ţáků. Největší rozdíly vnímají ţáci všech oborů 

v četnosti zařazování skupinové práce. 12 ţáků gymnázia si myslí, ţe 

skupinová práce je zařazována často, na odborné škole je to 16 ţáků na lyceu, 

23 asistentů. S častým pouţíváním učebnic a zařazováním skupinové práce 

tedy souhlasí více studenti na odborné škole neţ na gymnáziu.   
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Graf 2. Propojení teoretické výuky s praktickým vyuţitím 

 Graf 2 zjišťuje názor ţáků na otázku, zda vyučující v průběhu výuky 

vysvětlují propojení nových informací s praktickým ţivotem a poukazují na jejich 

vyuţití. 

 

 

 

 Ţáci všech tří oborů se shodují a většina z nich potvrzuje, ţe při výuce 

dochází k propojení nových vědomostí s jejich vyuţitím v praxi. Na gymnáziu 

souhlasí z celkového počtu 27 ţáků 25, 26 lyceistů z 29 a 22 studentů 

zdravotnického asistenta z 27. 
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Graf 3. Nejefektivnější metody z hlediska zapamatování 

 Graf 3 ukazuje odpovědi ţáků na otázku, při pouţití kterých metod si 

zapamatují přímo v hodině nejvíce. Na výběr jsou moţnosti: 

a) výklad učitele doplněný obrázky a modely 

b) kříţovky, pojmové mapy, doplňovačky, rozhovor  

c) samostatná práce, práce ve skupinách, práce s textem 

 

 

 

Jak ukazuje graf 3, ţáci gymnázia byli ve svých odpovědích poměrně 

vyrovnaní. Variantu A zvolilo 8 ţáků, variantu B 9 a variantu C 10 ţáků. Větší 

rozdíly vykazují odpovědi obou zdravotnických oborů. Ţáci lycea odpověděli 

moţností A ve 4 případech, moţností B ve 12 případech a moţností C ve 13 

případech. Výrazný rozdíl je v odpovědích studentů zdravotnického asistenta. 

Moţnost A zvolili 2 studenti, moţnost B 16 studentů a moţnost C 9 studentů. U 

všech oborů si ţáci nejméně zapamatují kombinací frontální a názorně-

demonstrační výuky, na gymnáziu jsou však ţáci s touto metodou spokojenější 

neţ na odborné škole. Metodami, při níţ si ţáci nejvíce zapamatují, jsou 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Gymnázium Lyceum Asistent

Odpověď A

Odpověď B

Odpověď C



66 
 

vzhledem k počtům jednotlivých odpovědí metody aktivizační, a to u studentů 

zdravotnického asistenta. Ti naopak jako nejméně efektivní vidí metodu 

frontální výuky. 

 

Graf 4. Vliv aktivizačních metod na zajímavost výuky 

 Ţákům byla poloţena otázka, zda vyuţívání aktivizačních metod dělá 

výuku z jejich pohledu zajímavější, více je baví a zajímá. 

 

 

 Z grafu 4 jasně vyplývá, ţe vyuţívání různých metod a forem výuky 

s pomocí metod aktivizačních má u ţáků pozitivní vliv a motivuje je. Záporně 

odpovědělo pouze 8 gymnazistů, 7 lyceistů a 8 ţáků třídy asistentů. 
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Graf 5. Náročnost přípravy aktivizačních metod z pohledu ţáků 

 Další okruh otázek směřoval k učitelům. Ţáci byli dotázáni, zda souhlasí 

s tím, ţe jejich vyučující učí téma kosterně-svalové soustavy zajímavou formou 

s pouţitím aktivizačních metod, které kladou vyšší nároky na jeho přípravu. 

 

 

 

 Jak ukazuje graf 5, převáţná většina ţáků potvrzuje schopnosti svých 

učitelů vyučovat poutavou a zajímavou formou, souhlasí s tím, ţe příprava na 

výuku je v tomto případě náročnější po materiální i obsahové stránce. Na 

gymnáziu nesouhlasí 6 ţáků, ve třídě lyceistů nesouhlasí také 6 studentů a 

zdravotnických asistentů nesouhlasí 8. Výsledky jsou tedy zcela vyváţené u 

všech oborů. 
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Graf 6. Náročnost kosterní a svalové soustavy 

 Ţáci byli dotázáni, zda povaţují za náročnější učivo kosterní, nebo 

svalovou soustavu, anebo jestli jsou na stejné úrovni. 

 

 

 

 V odpovědi na tuto otázku se studenti jednotlivých oborů velmi liší, coţ 

zřetelně ukazuje graf 6. Na gymnáziu nejvíce ţáků odpovědělo, ţe za 

náročnější povaţují kosterní soustavu, jde o 12 ţáků. Svalovou soustavu 

označilo za těţší 11 ţáků. Pouze 4 ţáci mají obě témata za stejně náročná.  

 Ţáci odborné školy nevidí oproti gymnáziu mezi tématy větší rozdíly. 13 

lyceistů a 10 asistentů je povaţuje za stejně náročné. Při výběru soustavy 

povaţují za náročnější kosterní soustavu, kterou vybralo 6 lyceistů a 8 

asistentů. Svalovou soustavu vybralo 8 lyceistů a 9 asistentů. 
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Graf 7. Náměty k výuce  

 Graf 7 ukazuje odpověď na volnou otázku, která byla ţákům poloţena 

jako dobrovolná. Byli dotázáni, zda mají náměty, které by výuku tématu zpestřili 

a které by byly přínosné. Můţe jít o metody, které jsou ve výuce vyuţívány, ale 

ne dostatečně často. 

 

 

 

 V odpovědi na tuto otázku se ţáci různí. Nejvyšší počet se nevyjádřil, 

studenti odborné školy si nejvíce přejí novější materiální vybavení pro výuku. U 

všech oborů si někteří ţáci přejí pořádat častěji exkurze. 

Na gymnáziu se nevyjádřilo 11 ţáků, 7 ţáků by chtělo častěji zařazovat 

práci s výpočetní technikou, 5 ţáků povaţuje za vhodné pořádat exkurze a 4 

ţáci by ocenili prokládání výuky většími zajímavostmi.  
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V třídě lyceistů si 11 ţáků přeje novější materiální vybavení, jde o 

nejvyšší počet odpovědí. 7 ţáků se nevyjádřilo, 6 ţáků si přeje pouštět ve výuce 

dokumentární filmy a 5 ţáků by se chtělo více účastnit exkurzí. 

 

3.5 Pracovní listy 
 

Týden po vypracování dotazníků mi bylo umoţněno strávit s ţáky ze všech tří 

tříd další vyučovací hodinu, v rámci které vyplnili pracovní listy.  Vyučujícím 

poslouţily také v rámci opakování tematického celku. Byly sestaveny tak, aby 

jejich vypracování včetně závěrečné diskuze s ţáky netrvalo více neţ jednu 

vyučovací hodinu, která byla pro tuto fázi vyhrazena. Úkoly ţáci vypracovali 

samostatně, poté byly společně zhodnoceny. Pracovní listy jsou vloţeny 

k diplomové práci jako Příloha č. 2. 

Jak jiţ bylo uvedeno, pracovní listy byly vypracovány na základě 

informací poskytnutých učiteli v řízeném rozhovoru. Druhým zdrojem, podle 

kterého byly listy vytvářeny, jsou dotazníky ţáků. Jednotlivé úkoly mají 

reflektovat zjištěné poznatky. Všechny třídy dostaly totoţné pracovní listy, aby 

bylo moţné závěrečné srovnání. Listy jsou vytvořeny pro kosterní a svalovou 

soustavu zvlášť. Jednotlivé pracovní listy byly sestaveny tak, aby obsahovaly 

úkoly slouţící k aktivizaci, probuzení zájmu o téma. Jsou zařazeny na úvod. 

Další úkoly vyţadují znalosti kosterně-svalové soustavy. Na závěr pracovních 

listů je zařazena práce s textem, která umoţňuje následnou diskuzi. 

 

Kosterní soustava 

Prvním úkolem pracovních listů na téma kosterní soustava je Pětilístek. Jde o 

úvodní motivační úkol, který má současně za úkol zjistit, co o tématu ţáci vědí, 

rozvíjí jejich představivost, protoţe podmínkou je uvaţovat o zadaném pojmu 

v jiné rovině. Stanoveným pojmem je KOST.  
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 Druhý úkol vyţaduje znalosti kosterní soustavy. Jde o popis lebky, 

pánve, kostry ruky a nohy. Ţáci dostali modely těchto kostí. Měli si je dobře 

prohlédnout a do pracovního listu jmenovat kosti, které poznali a vyznačit je do 

nákresu. Měli k dispozici muţský i ţenský model lebky a pánve, aby jmenovali 

rozdíly, kterých si povšimli.  

 Třetím úkolem je sedm pojmů a jejich vysvětlení, které mají správně 

propojit. Úkol slouţí k opakování základních pojmů. 

 Posledním úkolem je text, do něhoţ ţáci vypisují chybějící výrazy. 

Poţaduje znalosti pojmů a základních souvislostí.  

 

Svalová soustava 

Prvním motivačním úkolem je metoda Kostka. Stejně jako Pětilístek, i tato 

metoda rozvíjí představivost a pojmové myšlení. Pojmem, který ţáci rozvíjí, je 

SVALOVÉ VLÁKNO.  

 Druhý úkol je podobný jako v pracovních listech pro kosterní soustavu, 

rovněţ vyţaduje znalost svalové soustavy. Ţáci mají za úkol popsat svaly, které 

dokáţou určit.  

 Třetí úkol je zaměřen na znalost pojmů. V pracovním listě je uvedeno 

šest pojmů, které ţáci vysvětlí. 

 Čtvrtý úkol je aktivizační – Pojmová mapa. Zadány jsou výrazy SVAL a 

BRÁNICE. 

 Posledním úkolem je opět práce s textem, koncipovaná stejně jako 

v případě kosterní soustavy, ţáci doplní vhodné výrazy.  

Pracovní listy ţáci vyplňovali samostatně. Všem třem třídám trvalo jejich 

vypracování kolem 20 minut. Větší rozdíly byly v úspěšnosti jednotlivých úkolů 

v rámci oborů. Metodu Pětilístku a Kostky neznal ţádný ze studentů. 

Z následné diskuze ale vyplynulo, ţe právě proto je tento úkol zaujal, protoţe je 
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přiměl uvaţovat o stanovených pojmech také z jiného úhlu neţ pouze 

anatomického. Větší rozdíly byly viditelné při zpracování druhého úkolu – 

pojmenování jednotlivých kostí a svalů. V tomto ohledu si lépe vedli ţáci 

odborné školy, a to obou oborů. Gymnazisté určili všechny základní kosti, ale 

např. lebku podrobněji popsali studenti zdravotnických oborů. Rozdíly mezi 

muţskou a ţenskou pánví dokázali rozlišit studenti všech tří oborů. Typické 

odlišnosti muţské a ţenské lebky dokázali lépe popsat studenti zdravotnických 

oborů, bylo patrné, ţe jejich vědomosti jsou hlubší. Úkol zaměřený na znalost 

pojmu ţáci všech tříd vyplnili obtíţí. Doplňování chybějících slov do textu ţákům 

obecně zabralo nejvíce času, úspěšnější byli ţáci obou oborů na odborné škole.  

Ve zbývající části hodiny se ve všech třídách rozpoutala volná debata 

mezi ţáky, jejich vyučujícím a mnou. Vyplynulo z ní, ţe nejvíce je bavily 

aktivizační úkoly, gymnazisty zaujal také poţadavek na rozlišení muţské a 

ţenské lebky a pánve, protoţe ve výuce se s těmito rozdíly nesetkali a bylo to 

pro ně zajímavé. Při posuzování lebky pozorovali své spoluţáky a snaţili se 

najít rozdíly, které jsou nejvíce patrné. Nejvíce jmenovali plošší čelo ţen a 

ustupující čelo muţů. Všechny třídy spolupracovaly dobře a hodinu označily za 

zajímavou a přínosnou.  

Ţáci se vyjadřovali také k metodám výuky a otázkám z dotazníku. 

Souhlasili, ţe je povaţují za přínosné a obohacující hodinu, myslí si, ţe je dobré 

zařazovat je do výuky co nejvíce, ale několik ţáků ve všech třídách poukázalo 

na to, ţe jsou časově náročné a učivo, které by se v hodině nestihlo probrat, by 

pak zpracovávali doma jako samostatnou práci. Většina však oceňuje, pokud 

vyučující dokáţe udrţet rovnováhu mezi aktivizačními metodami a frontální 

výukou. V tomto ohledu se shodují ţáci všech tří oborů.  

Ţákům zdravotnické školy jsem poloţila otázku, proč často zmiňovali 

nedostatečné materiální vybavení školy, co konkrétně jim nevyhovuje. 

Jmenovali zastaralé vybavení, které vyhovuje po odborné stránce, ale po 

technické stránce jiţ nikoliv, některé modely se při prudší manipulaci rozpadají 

a nevypadají hezky. Zvláště zmínili filmy, které má škola k dispozici. Vyučující je 
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do výuky zařazují, ale ţákům vadí, ţe jsou mnohdy ještě z předrevolučního 

období a jejich obměna probíhá pomalu. Uvádí, ţe nové videa má škola pro 

např. drogovou problematiku, konkrétně pro téma kosterně-svalové soustavy by 

však uvítali filmy, které by se věnovali svalové soustavě v souvislosti 

s posilováním nebo filmy zaměřující se na opěrnou soustavu těla v době 

častého sezení u počítače.  

 

3.6 Diskuze 
 

Závěry, které vyplývají z řízeného hovoru s učiteli a z dotazníků vyplněných 

ţáky, se v zásadě shodují. Učitelé pouţívají nejčastěji frontální formu výuky 

s názorně-demonstračními metodami. Jejich pravidelné pouţívání potvrzují také 

ţáci všech oborů.  

Učebnice pouţívají vyučující pravidelně, ale spíše jako podpůrnou 

pomůcku nebo pro domácí ţákovskou práci. Ţáci s učiteli souhlasí i v tomto 

bodě, poměrově se shodují také mezi sebou. 

Skupinovou práci zařazují vyučující na obou školách do výuky méně 

často, většinou jednou v průběhu tematického celku. S tímto tvrzením souhlasí 

nejvíce ţáci oboru zdravotnický asistent. Méně souhlasí lyceisté a gymnazisté 

nejméně, z čehoţ lze usuzovat, ţe zařazování skupinové práce do výuky 

povaţují za dostačující. 

Výpočetní techniku většina učitelů nepouţívá, jedna z gymnaziálních 

vyučujících však vytváří vlastní prezentace, které se snaţí mít připravené na 

kaţdý tematický celek, jedna připravuje kaţdé pololetí třídní projekt. I přesto 

ţáci gymnázia zmiňují mezi metodami, které by uvítali častěji, vyuţití výpočetní 

techniky. Ţáci odborné školy tuto metodu nezmiňují. 

 Na aktivizační metody reagují ţáci podle učitelů kladně, přičemţ 

vyučující zdravotnických asistentů se shodli, ţe ţáci nebyli zvyklí v hodinách 
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aktivně pracovat a postupně se to učí. Vzhledem k tomu, ţe téma se vyučuje 

v prvním ročníku, zatímco na gymnáziu ve třetím, je to pravděpodobně dáno 

tím, ţe ze základních škol ţáci nejsou zvyklí samostatně a aktivně pracovat. Dle 

vyjádření většiny ţáci ze všech tříd však v pouţívání aktivizačních metod vidí 

význam, domnívají se, ţe je díky nim výuka zajímavější a komplexnější. 

Učitelé jsou toho názoru, ţe ţáci si nejvíce zapamatují prostřednictvím 

vlastní práce, čili nejvhodnější se vyučujícím jeví referáty, skupinová a 

samostatná práce, aktivizační metody a exkurze. Vzhledem k omezené časové 

dotaci je však obtíţné zařazovat tyto metody častěji. S tímto tvrzením souhlasí 

nejvíce lyceisté. Gymnazisté vnímají efektivitu frontální výuky, aktivizačních 

metod a skupinové práce spíše na stejné úrovni. Třída zdravotnických asistentů 

se dle jejich názoru nejvíce naučí aktivizačními metodami, nejméně frontálním 

vyučováním. 

Náročnost kosterní a svalové soustavy je dle vyučujících na stejné 

úrovni, někteří učitelé však jmenují stavbu lebky jako obtíţnější téma. Souhlasí 

s nimi nejvíce lyceisté, nejméně gymnazisté, kteří jsou v názoru na obtíţnost 

jednotlivých témat nejvíce vyhranění.  

Obě školy poskytují vyučujícím dostatek materiálních pomůcek, 

v případě odborné školy vyučující i ţáci upozorňují na nutnost nového vybavení 

vzhledem ke stáří stávajících a jejich opotřebení. V tomto bodě se svými učiteli 

souhlasí všichni ţáci, ţáci odborné školy zmiňují stejné nedostatky jako jejich 

učitelé. 

 Vhodné by bylo porovnat výsledky této diplomové práce s jiným 

výzkumem, který se věnuje této problematice. Bohuţel se mi však nepodařilo   

najít odpovídající srovnávací data.  
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Hodnocení předpokládaných výsledků 

Řízený rozhovor s učiteli  

 při výuce kosterně-svalové soustavy učitelé vyuţívají také jiné metody 

neţ frontální výuku – potvrdilo se 

 učitelé pracují s učebnicí kaţdou vyučovací hodinu – nepotvrdilo se 

 ţákům jsou zadávány skupinové práce v minimální míře – potvrdilo se 

 ţákům jsou zadávány domácí práce ve vyšší míře neţ práce skupinové – 

potvrdilo se 

 aktivizační metody učitelé vyuţívají často, především v úvodních částech 

hodiny – potvrdilo se 

 příprava aktivizačních metod je pro učitele časově a materiálně 

náročnější – částečně se potvrdilo 

 oba typy škol mají dostatečné materiální zázemí pro vyuţívání 

aktivizačních metod výuky – potvrdilo se pouze na gymnáziu 

Dotazníky ţákům  

 více aktivizačních metod ve výuce potvrzují ţáci gymnázia – nepotvrdilo 

se 

 práci s učebnicí a skupinovou práci potvrdí polovina ţáků všech oborů – 

potvrdilo se 

 pouţívání názorných pomůcek a výpočetní techniky v dostatečné míře 

potvrdí dvě třetiny ţáků – potvrdilo se v případě názorných pomůcek, 

v případě výpočetní techniky se nepotvrdilo 

 praktické vyuţití tématu v ţivotě dle dvou třetin všech ţáků učitelé 

nevysvětlují – nepotvrdilo se 

 mezi nejoblíbenější metody bude zařazena práce s výpočetní technikou 

a promítnutí videí – částečně se potvrdilo 

 nejvíce se ţáci naučí při vyuţití metod jako samostatná práce, práce ve 

skupinách a práce s textem, důvodem bude vysoká náročnost – potvrdilo 

se 
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 nejvíce si zapamatují ţáci gymnázia při samostatné a skupinové práci, 

ţáci odborné školy při kříţovkách, pojmových mapách – částečně se 

potvrdilo 

 všichni ţáci povaţují své učitele za odborníky a souhlasí s tím, ţe výklad 

podávají srozumitelnou formou – potvrdilo se 

 všichni ţáci budou souhlasit s tím, ţe škola má adekvátní vybavení – 

potvrdilo se pouze u ţáků gymnázia 
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IV. ZÁVĚR 
 

Diplomová práce se zabývá především vyučovacími metodami a formami 

výuky, které se dají pouţít při výuce biologie člověka – tématu kosterně-svalové 

soustavy. Aby byl pohled na tuto problematiku ucelený, bylo potřeba popsat a 

porovnat několik aspektů, které s výukou souvisí. Protoţe jde o výuku 

konkrétního tématu, byly do úvodu teoretické části práce zahrnuty základy 

anatomie a fyziologie kosterně-svalové soustavy a také pohled na biologii jako 

vyučovací předmět. Práce se v následujících kapitolách zaměřila na vlastní 

jádro problematiky – vyučovací metody. Vyučovacích metod a forem je více, 

práce se vyjadřuje k těm základním a k několika dalším vybraným. Po úvodním 

vhledu do základního dělení vyučovacích metod a jejich popisu se text zabývá 

blíţe těmi, které jsou vhodné pro výuku biologie člověka. Proměnami prošly 

v posledních letech také vzdělávací dokumenty, došlo k zavedení Rámcových a 

Školních vzdělávacích programů. Ty vytváří kaţdá škola pro své vlastní 

potřeby. Protoţe v praktické části dochází ke srovnávání tří různých oborů na 

dvou typech středních škol, byly porovnány také Školní vzdělávací programy na 

gymnáziu a na oborech Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Stejně tak 

byly srovnány učebnice, které jsou na těchto školách pouţívány. K vypracování 

teoretické části byla pouţita odborná pedagogická a didaktická literatura, 

publikace zabývající se anatomií a fyziologií člověka a Školní vzdělávací 

programy gymnázia a odborné školy. V praktické části byly zhodnoceny a 

srovnány konkrétní parametry, a to prostřednictvím řízeného rozhovoru s učiteli, 

dotazníky, které vyplnili ţáci tří tříd, a pracovním listem, který vyplnili. 

 Cílem diplomové práce bylo ukázat formy a metody vyučování vhodné 

pro výuku biologie člověka, zjistit, jaké jsou nejpouţívanější metody na obou 

typech škol, zda ţáci a učitelé vnímají jejich vyuţití shodně, nebo se jejich 

názory liší. Cílem bylo dále porovnat celkovou metodologickou stránku výuky 

kosterně-svalové soustavy na obou školách a zjistit, zda a do jaké míry se liší 

obsahová stránka výuky a její náročnost. Dílčím cílem bylo porovnat Školní 

vzdělávací programy a pouţívané učebnice.   
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 Školní vzdělávací programy na gymnáziu a odborné škole se v plánování 

výuky biologie člověka liší. Odborná škola je zdravotnického zaměření, na 

vědomosti ţáků má vyšší nároky, téma je pojímáno hlouběji, první rozdíl je 

patrný uţ ze zařazení tématu, biologie člověka se neučí v rámci biologie, ale ve 

specializovaném předmětu somatologie. Ze stejného důvodu se liší také 

pouţívané učebnice. Co se týká pouţívaných vyučovacích forem a metod, mezi 

gymnáziem a odbornou školou nebyly zjištěny větší rozdíly. Všichni učitelé učí 

především frontálně s doplněním názorně-demonstračních metod. Aktivizační 

metody jsou pouţívány v různé míře, je to však individuální záleţitost učitele. 

Soubor metod je na obou školách v zásadě totoţný, aktivizační metody vyuţívá 

kaţdý vyučující dle svých osobních preferencí. Ţáci obou škol reagují na 

pouţívání širšího spektra vyučovacích metod vstřícně, drobné rozdíly jsou u 

oboru zdravotnický asistent. Protoţe se však téma vyučuje na obou školách 

v různých ročnících, lze tyto menší rozdíly přičítat rozdílnému věku a školním 

zkušenostem.  

 Z výsledků praktické části diplomové práce tedy vyplynulo, ţe mezi 

oběma školami existují rozdíly po stránce obsahu, náplně a především 

náročnosti výuky, coţ se odráţí v sestavování ŠVP i ve volbě učebnic. Co se 

týká přístupu k výuce, pouţívání metod, zařazování aktivizačních činností a 

reakcí ţáků na takto postavenou výuku, zásadní rozdíly zjištěny nebyly.   
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

DOTAZNÍK 

 

Název oboru:  

Vyznačte vždy 1 správnou odpověď, případně odpovězte na doplňující otázku. 

Poslední otázka je dobrovolná. 

 

1. Využívá učitel při výuce kosterně-svalové soustavy i jiné metody než výklad 

(Práce s učebnicí, domácí práce, pracovní listy, práce ve skupinách, ukázky 

modelů, křížovky atd.)? 

a) ano 

    uveďte 

jaké:………………………………………………………………………………… 

b) někdy ano 

c) ne 

 

2. Používáte učebnici ve výuce biologie člověka pravidelně? 

a) ano 

b) ne 

 

3. Využívá učitel při výuce názorné pomůcky? 

a) ano 

b) ne 
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4. Zadává učitel při výuce často práci ve skupinách? 

a) ano 

c) ne 

 

5. Jsou součástí výuky také ukázky praktického využití znalosti kosterně-

svalové soustavy v životě? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Při využití kterých vyučovacích metod si přímo v hodině zapamatujete 

nejvíce? 

a) výklad učitele doplněný obrázky a modely 

b) kříţovky, pojmové mapy, doplňovačky, rozhovor  

c) samostatná práce, práce ve skupinách, práce s textem 

 

7. Které téma vám připadá těžší a vyžaduje od vás větší přípravu? 

a) kosterní soustava 

b) svalová soustava 

c) obě témata jsou na stejné úrovni 

 

8. Myslíte si, že váš vyučující dokáže do výuky tématu kosterně-svalové 

soustavy efektivně zahrnout aktivizační metody a vše podat srozumitelnou a 

zajímavou formou? 

a) ano 

b) ne 
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9. Myslíte si, že výuka tohoto tématu i jinou formou než jen výkladem klade na 

znalosti a přípravu učitele zvýšené nároky? 

a) ano 

b) ne 

 

 

10. Považujete za přínosné, pokud učitel při výuce dokáže učivo vysvětlit a 

využít v praxi? 

a) ano 

b) ne 

 

 

11. Máte větší motivaci látku se naučit, pokud je učitelův výklad zpestřen i 

dalšími metodami? 

a) ano 

b) ne 

Uveďte, proč ne: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

12. Zde můžete uvést své náměty, jak výuku tématu kosterně-svalová soustava 

více zefektivnit, co byste považovali za přínosné: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 
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PŘÍLOHA Č. 2 

PRACOVNÍ LIST – KOSTERNÍ SOUSTAVA 

 

Úkol č. 1 – Pětilístek  

 

 

Vzor:    

2 přídavná jména vztahující    3 slovesa vztahující se ke slovu 
kost 
se ke slovu kost 

KOST  

synonymum slova kost  vnitřní charakteristika slova kost 
4 slovy 

 

 

 

 

Řešení: 
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Úkol č. 2 – Pozorování jednotlivých částí kostry člověka 

 

Lebka 

Pomůcky: modely muţské a ţenské lebky, anatomický atlas 

Postup: pozorujte model lebky ze všech stran a kosti, které jste dokázali určit, 

popište a vyznačte do nákresu. Poté porovnejte výsledky svého pozorování 

s anatomickým atlasem. Chybějící názvy doplň. 

Varianta: všímejte si rozdílů mezi lebkou muţe a ţeny a zapište do pracovního 

listu 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popište rozdíly mezi muţskou a ţenskou lebkou: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Pánev 

Pomůcky: modely muţské a ţenské pánve, anatomický atlas 

Postup: pozorujte modely pánve a kosti, které jste dokázali určit, popište a 

vyznačte do nákresu. Poté porovnejte výsledky svého pozorování 

s anatomickým atlasem. Chybějící názvy doplňte. 

Varianta: všímejte si rozdílů mezi pánví muţe a ţeny a zapište do pracovního 

listu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popište rozdíly mezi muţskou a ţenskou pánví: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Kostra ruky a nohy 

Pomůcky: model kostry ruky a nohy, anatomický atlas 

Postup: pozorujte modely ruky nohy a kosti, které jste dokázali určit, popište a 

vyznačte do nákresu. Poté porovnejte výsledky svého pozorování 

s anatomickým atlasem. Chybějící názvy doplňte. 
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Úkol č. 3 – Spojte k sobě správně následující pojmy 

Diafýza      Koncová část dlouhé kosti 

Kyfóza     Prohnutí páteře dopředu 

Meniscus     Střední úsek dlouhé kosti    

Epifýza      Trámčina, tkáň vyplňující kostní konce 

Spongióza     Prohnutí páteře dozadu, shrbení 

Lordóza     Vymknutí, vykloubení 

Luxace     Nitrokloubní ploténka 

 

Úkol č. 4 – Doplňte chybějící pojmy do textu 

Kost vzniká procesem …………………… na podkladě……………………. 

nebo…………………modelu. Na podkladě …………………. vznikají kosti 

lebeční klenby, kosti ………………….a…………………… Na podkladě 

chrupavky vznikají kosti ……………………………..Kost roste z tzv. 

…………………………… 

Páteř je sloţena z ………….. obratlů. Bederní úsek páteře má …………….. 

obratlů. Základem obratle je ………., ze kterého vybíhá…………………… a čtyři 

………………výběţky. Mezi obratlovými těly jsou vloţeny ....................... 

destičky.  

Páteř je …………….prohnuta. V krčním úseku se prohnutí 

nazývá……………….., v hrudním …………………….. a v bederním je vytvořena 

………………….. 

Kostra hrudníku se skládá z ………… párů ţeber. ……………………párů jsou 

nepravá ţebra a …………….. párů tvoří volná ţebra. Ţebra se pevně spojují s 

……………….. a kloubně s …………………….. 

Kloub je ……………..spojení. Kloubní pouzdro má vrstvu…………………….. a 

vrstvu ……………………… Pouzdro je zesíleno…………… Synoviální výstelka 

produkuje………………………... 
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PRACOVNÍ LIST - SVALOVÁ SOUSTAVA 

 

Úkol č. 1 - Kostka  

Odpovězte na následujících 6 otázek, které se ptají na výraz SVALOVÉ 
VLÁKNO. 

 

1 Popiš! Jak to vypadá? Podívej se na předmět zblízka, byť i jen vnitřním 
zrakem a popiš, co vidíš? Barvy, tvar, velikost, rozměry, funkci apod.  

2 Porovnej! Čemu je to podobné? Srovnej: Čemu se to podobá? Od čeho se to 
liší?  

3 Asociuj! Co tě napadá při pohledu (myšlenku) na tu věc? Nač si při tom 
vzpomeneš? Co ti to připomíná? Dovol svým myšlenkám volně plynout. Mohou 
to být události, dojmy, záţitky, věci, lidé, místa.  

4 Analyzuj! Z čeho se to skládá, Z čeho je to udělané? Řekni z čeho to je, z 
čeho se to skládá, jak je to udělané. Pokud nevíš, skus si něco vymyslet.  

5 Aplikuj! Jak to můţeš pouţít? Řekni, k čemu se to hodí, co bys s tím mohl 
udělat, jak to můţeme pouţít.  

6 Argumentuj! (pro a proti) Je to dobré? Špatné? Zkus zaujmout nějaká 
stanoviska. Pouţij pro jejich obhajobu jakékoliv argumenty – logické, pošetilé 
nebo zkrátka jakékoliv.  

 

Řešení:  
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Úkol č. 2 

 

Pomůcky: anatomický atlas 

Postup: popište svaly, které znáte a výsledky porovnejte s anatomickým 

atlasem. Chybějící názvy doplňte. 
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Úkol č. 3 – Vysvětlete pojmy: 

Relaxace svalu –  

Svalový tonus –  

Myofibrily – 

Elektromyograf –  

Izometrický –  

Izotonický –  

 

Úkol č. 4 – Myšlenková mapa 

K zadaným výrazům vymyslete co nejvíce klíčových slov a graficky naznač 

vztahy mezi nimi. 

 

SVAL 

BRÁNICE 
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Úkol č. 5 – Doplňte chybějící pojmy do textu 

Kosterní sval je …………………………………. Stavební jednotkou příčně 

pruhované svaloviny je …………………………….. Staţlivou jednotkou svalu je 

………………. Povrch svalu je kryt ………………………Šlacha je sloţena z 

………………….. Upíná se na kostru do ………………………………. Nervový 

podnět vyvolá ve svalu ……………………První fáze smrštění svalu je fáze 

……………………….. Funkční jednotkou svalu je ……………………. Sval 

pracuje na ……………………….. Spánkový sval je ………………………… sval. 

Výraz obličeje ovlivňují ………………..svaly. Svaly kloněné jsou pomocné 

…………………… svaly. Velký a malý prsní sval patří mezi 

……………………….. svaly. Boční část břišní stěny tvoří ……………………., 

………………………a …………………………… sval. Střední část stěny tvoří 

……………………. Svaly. Zeslabeným místem břišní stěny je 

………………………….. Vznikají zde …………………….. Dolní okraj šlachy 

zevního šikmého svalu se nazývá ………………………. Musculus deltoidem je 

……………………hodní končetiny. Trojhlavý paţní sval ………………. předloktí. 

Předloketní svaly rozdělujeme do ……………….skupin. Nejpohyblivějším 

prstem ruky je …………… Nejmohutnějším hýţďovým svalem je 

……………………………………. V úponové šlaše čtyřhlavého stehenního svalu 

je ………………… Nejsilnějším ohýbačem nohy je 

……………………………………..  

 


