
Abstrakt 

 V současné době zájem žáků o přírodní vědy neustále klesá, ačkoli je tato oblast vzdělání 

v praktickém životě velmi důležitá (medicína, životní prostředí, atd.) a na trhu práce velmi 

žádaná. Molekulární biologie, učivo o DNA a přenosu genetické informace je pro žáky 

abstraktní a těžko představitelné téma, které je i pro učitele náročné na vysvětlení. Existuje 

mnoho možností, jak tuto učební látku vyučovat. Velmi populární jsou badatelsky orientovaná 

výuka nebo praktická výuka v laboratořích. Každá škola však nemá k dispozici vlastní 

laboratoř, aby žáci mohli laborovat, badatelsky orientovaná výuka je časově náročnější na 

přípravu a ne každé téma je vhodné takto učit. Další možností je využít k vizualizaci 

„neviditelných“ molekul a procesů počítačový software a animace nebo 3D fyzického modelu 

či si vlastní model dané molekuly vyrobit.  

 Ve své diplomové práci jsem zkoumala vliv použití počítačů a animací ve výuce v porovnání 

s použitím 3D fyzického modelu DNA a výroby vlastního modelu DNA na znalosti žáků. 

Dalšími faktory, které mně zajímaly, byly pohlaví a zaměření žáků a jejich případný vliv 

na znalosti. Výzkum jsme prováděla v pěti třídách na třech pražských gymnáziích a zúčastnili 

se ho žáci třetího ročníku šestiletého studia, přírodovědný seminář sedmého ročníku osmi-

letého studia a žáci septimy osmiletého studia ve věku od 15 do 18 let. Žáci byli rozděleni 

do dvou skupin dle způsobu výuky. Jedna skupina pracovala s počítači a sledovala animace 

(skupina P) a ve druhé skupině žáci pracovali s 3D fyzickým modelem DNA a vyráběli 

si (každý svůj) papírové modely DNA (skupina M). Obě skupiny absolvovaly znalostní pre 

test, 180 minut výuky, post test 1 a post test 2. Ukázalo se, že rozdíl mezi dvěma skupinami P 

a M podle způsobu výuky není statisticky významný. Signifikantně lepší výsledky měli žáci 

přírodovědného semináře. Pohlaví žáků také nemělo významný vliv na výši skóre v testech. 

Žáci, kteří byli přírodovědně zaměřeni, měli lepší výsledky ve znalostních testech než žáci 

s nepřírodovědným zaměřením, ale ne signifikantně.  
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