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Abstrakt 

Bakalářská práce je věnována rešerši problematiky znalostí přírodnin. 

Impulsem pro její vypracování je moje přesvědčení, že znalost přírodnin, jež 

jsou typické a hlavně hospodářky významné, patří k základnímu vzdělání 

(Altmann, 1971). V dnešní době je znatelný odklon odborného zájmu o danou 

problematiku. Výzkumy na ni zaměřené jsou datovány v minulém století. 

 Práce popisuje kognitivní vývoj dítěte vztažený k ontogenezi člověka, 

aplikuje ho na danou problematiku a objasňuje metodiku výuky týkající se 

znalosti přírodnin. Práce si klade za cíl vymezit rozdíly mezi poznáním přírodnin 

a jejich komplexní znalostí, dále vytvořit přehled pramenů české literatury, 

v diskuzi porovnat hypotézy odborníků a prezentovat v minulosti uskutečněné 

výzkumy. Práce prezentuje výsledky výzkumů poznávaných přírodnin, které 

jsou doplněné komentáři.  
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Abstract 

This bachelor thesis shows current state of knowledge of products of 

nature (species) and summarizes and rates outcomes of previous researches, 

which were aimed to knowledge of products of nature. The reason for creating 

this thesis is my opinion, that knowledge of typical and economically important 

products of nature should be a part of basic education (Altman, 1971). But 

nowadays many of experts aren’t interested in knowledge of products of nature 

and the last researches were made in the last century. 

The thesis describes a cognitive development of child and applies it to an 

ontogenesis of human. This all is utilized to the issues connected with 

knowledge of products of nature and clarifies methods of education of products 

of nature. Target of this thesis is to determine the differences between the basic 

recognition and the full acquaintance with products of nature, than to create a 

review of the sources in the Czech literature, than to compare the hypotheses of 

the other experts in the discussion and to refer about the previous researches. 

There are presentations of results of each research, which have been amended 

with my remarks. 
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1. Úvod 

Vyučování v biologii je nedílnou součástí všeobecného vzdělávání.  

Přírodniny a jejich znalost tvoří důležitou složku přírodovědného vzdělání a 

provázejí žáky již od mateřské školy. Tato práce je věnována rešerši 

problematiky znalostí přírodnin. 

Dané téma jsem si zvolila proto, že s přírodninami se ve svém životě 

setkává každý z nás, a přesto jsou nejmladší zmínky o problematice datovány 

na konec 20. století. Zajímaly mě názory odborníků a jejich různé přístupy  

k tématu. Na základě toho jsem si položila několik otázek. Kolik znalostí 

musíme mít, abychom mohli mluvit o znalosti přírodnin? Dá se srovnávat učivo 

dnešní doby a učivo před čtyřiceti lety? Setkávají se dnes děti se stejnými druhy 

přírodnin, nežli tenkrát? Je mentalita dnešních dětí stejná, než byla mentalita 

jejich rodičů a prarodičů?  

Mentalitu člověka, jeho schopnost poznávat a chápat rozvádí Stoklasa 

(1998). To mě donutilo se pozastavit nad jeho myšlenkami a zmínit kapitolu  

o vývoji dítěte, především o vývoji kognitivním. Je potřeba si uvědomit, že 

člověk prochází ontogenetickým vývojem. To mě dovedlo k další otázce – Je 

učivo týkající se znalostí přírodnin přizpůsobeno dětskému chápání?  

Dále jsem se zaměřila na vymezení pojmů „poznání“ a „znalost“ 

přírodniny. Seskupila jsem rozdílné pohledy odborníků na proces osvojování 

znalosti přírodnin a jejich aplikace na výuku přírodopisu nebo biologie. Také 

prezentuji v minulosti realizované výzkumy, jejich cíle, důvody výběru přírodnin, 

metodiky a výsledky. 

Cílem práce je seznámení s důležitostí problematiky znalostí přírodnin, 

vytvoření komplexního přehledu českých pramenů, srovnání hypotéz  

a představení v minulosti uskutečněných výzkumů. Práce by měla utvořit 

ucelenou představu o daném tématu a poskytnout podklad jak pro odborníky, 

tak pro širokou veřejnost mající o problematiku přírodnin zájem. 
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2. Vývoj dítěte 

V ontogenetickém vývoji lidského jedince je problematika znalostí 

přírodnin vztažená k rozvoji kognitivního vývoje dítěte, ve kterém se jedná  

o proces poznávání, chápání, strukturalizace myšlenek a logických operací. 

Ten během šestnácti let vzdělávání (počítejme mateřskou, základní a střední 

školu) roste extrémně rychle oproti obdobím po dosažení dospělosti. Proces 

osvojování si znalostí přírodnin je dlouhodobý, složitý a pro dítě náročný. Proto 

je třeba vystihnout vhodnou dobu, kdy s ním začít dítě seznamovat.  

Mateřská škola i rodiče již od útlého věku učí děti rozpoznávat  

a klasifikovat určitý výběr přírodnin. Uvedené procesy jsou v daném věku 

fundamentální částí kognitivního rozvoje. Pro porozumění znalostí přírodnin  

a jejich významu ve školní edukaci je důležité aplikovat teoretický rámec 

Piagetových vývojových etap, jež jsou součástí vývojové psychologie dnešní 

doby. Pro výuku přírodopisu a biologie jsou stěžejní období předškolního  

a školního věku.  

2.1 Předškolní věk 

V předškolním věku kolem čtyř let se vývoj inteligence dítěte dostává do 

úrovně názorového myšlení (Langmeier a Krejčířová 2006). Díky tomu dítě 

začíná uvažovat na stupni celostních pojmů, jež napůl směřují k obecnosti. 

Stále jsou však tyto pojmy vázané na věci vnímané či představované. Piaget to 

sám shrnuje do věty, že dítě v této době je stále vázáno na názor a reálný 

objekt. Jinými slovy by se tak dalo upozornit na to, že rodiče a učitelé 

v mateřské škole, kteří dítě seznamují s problematikou přírodnin, mu dávají 

prvotní impuls a zasazují do jeho podvědomí vztah k přírodě, jak vůči ní bude 

přistupovat během celého života a jak bude nahlížet na studium přírodopisu ve 

svém vzdělávacím procesu. 

Je třeba si uvědomit, že dítěti chybí schopnost abstraktního logického 

myšlení. Mluvíme o předoperačním myšlení a to proto, že dítě sice dovede 

vyvozovat názory, avšak je zcela závislé na vizuálním tvaru. Jelikož 

předoperační stádium je vázáné na vlastní činnosti dítěte, bývá označováno za 
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egocentrické, magické1 a artificialistické2. Proto se z pohledu výuky kontakt 

s reálnými objekty jeví jako zásadní. Myslím si, že výběr přírodnin by měl být 

primárně řízen žákovou zkušeností či dostupností reálného objektu (zvířete). Je 

podstatné, že dítě v předoperačním stadium není způsobilé vnímat některé 

souvislosti a moderní pojem encyklopedičnost vzdělávání  je v tomto kontextu 

irelevantní. 

2.2 Školní věk 

Školní věk, který rozlišujeme na dvě části – na mladší školní věk a starší 

školní věk, je obecně ohraničený dvěma zásadními životními změnami ve 

vzdělávacím procesu dětí. První změnou rozumíme nástup na základní školu. 

Malý žák se tím dostává do mladšího školního věku a musí se přizpůsobit 

odlišnému systému výuky, než na který byl zvyklý v mateřské škole. Za druhou 

zlomovou událost považujeme ukončení středoškolského vzdělávání a případný 

nástup na vysokou školu.  

Langmeier a Krejčířová (2006) v kognitivním vývoji mladšího školního 

věku uvádí, že dítě je schopno skutečných logických operací, jak praví Piaget, 

až kolem sedmi let. Rozvíjí se logické myšlení a schopnost usuzovat na základě 

zákonů logiky. Stále se však jedná o usuzování tykající se konkrétních věcí, 

jevů a obsahů, jež si dítě může představit. Až na počátku dospívání (kolem 

jedenácti let) se objevuje první abstraktní logické uvažování a formální souzení, 

aniž by si žák obsah konkrétně vybavil. 

Stádium konkrétních operací se tedy objevuje na počátku školního věku. 

Autoři uvádí příklad s korálky a sklenicemi, kdy dítě v předškolním věku dostalo 

dvě různě velké sklenice různého tvaru, přičemž v jedné byly nasypané korálky. 

Když přesypeme korálky z jedné sklenice do druhé, předškolák bude tvrdit, že 

se počet korálků změnil. Oproti tomu školák si je již stoprocentně jistý stejným 

množstvím korálků. 

                                                           
1
 magičnost – nerozlišování fantazie a reality; pojem používaný ve vývojové psychologii 

2
 artificialismus – způsob dětského chápání – vše je stvořeno samo od sebe nebo se samo děje; 

psychologická teorie 
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Zjednodušeně lze říci, že vznik konkrétních operací spočívá ve změně 

myšlení. Školák je schopen transformovat více myšlenek současně. Jinými 

slovy – dokáže vzájemně spojit různé myšlenkové procesy do jedné sekvence. 

Podle Piageta se jedná o nový organizovaný celek, který u předškolního věku 

nemůžeme očekávat. Tato schopnost by se dala aplikovat na komplexní 

poznání přírodniny. Školák si již dokáže myšlenku například o labuti rozvinout 

ve svém mozku do více směrů. Rozpozná ji, zařadí do ptáků, popíše její barvu, 

pravděpodobně určí i to, že se pohybuje u vody. Tyhle myšlenkové pochody by 

mu, jak tvrdí Piaget, měly proběhnout během krátkého časového úseku.  

Na konci mladšího školního věku se objevuje další schopnost, jež 

navazuje na konkrétní operace – grupování. To se dále prolíná do staršího 

školního věku, navazuje na stádium formálních operací (viz níže) a rozvíjí se. 

Lze říci, že při grupování si dítě je schopno spojit pravou stranu s levou  

a naopak. Tyto získané procesy jsou pro děti nové a musí být rozvíjeny. 

Vyučování znalosti přírodnin a přírodniny samotné jsou ideální k využití nově 

získané schopnosti a jejímu rozvoji. Dělí se na několik částí. Klimeš (1993) 

rozděluje grupování na aditivní a multiplikativní. 

Aditivní grupování ukazuje na příkladu sjednocení tříd nebo také 

klasifikačního zahrnování (dospělí + děti + staří = lidé). Pokud bychom tedy 

aplikovali aditivní grupování na problematiku znalostí přírodnin, můžeme uvést 

příkladnou rovnici – psi + opice + labutě = živočichové.  

Multiplikativním grupováním rozumíme operace týkající se více, než 

jedné soustavy tříd. Klimeš (1993) uvádí tento příklad: B1 je množina {červený, 

zelený} a B2 {čtverec, kruh}, pak vynásobením dostáváme tyto možnosti 

červený čtverec, červený kruh, zelený čtverec, zelený kruh.  

Podle Piageta jde ruku v ruce s grupováním také seriace (řazení). 

Stoklasa (1998) definuje seriaci jako dovednost uspořádat předměty do jistého 

pořadí. Červinková (2013) rozděluje seriaci do dvou subkategorií. První 

subkategorii nazývá řazení podle rozdílnosti. Dle ní je závislá na klasifikaci, ale 

dítě se při tom zaměřuje na odlišnost předmětů. Druhou kategorii nazývá 
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tranzitivita, kdy se jedná o seřazování stavů vyjadřujících určité množství, které 

je předpokladem pro pochopení principu rovnosti a nerovnosti. 

Nástup závěrečného stádia vývojového programu člověka nastává dle 

Piageta, jak informuje Stoklasa (1998), na počátku dospívání – přibližně v 11 

letech. S tím nastupuje schopnost a dovednost formálních operací. Langmeier  

a Krejčířová (2006) popisují Piagetovu teorii formálních operací jako vyšší 

stupeň logického myšlení nebo také nový operační systém, a to systém 

druhého řádu v tom smyslu, že konkrétní operace se samy berou za objekt 

dalších operací. Tím je dán myšlení a popisu daleko větší prostor, neboť 

dospívající je schopen velkého počtu myšlenkových kombinací, z nichž mnohé 

v realitě nelze uskutečnit. Autoři shrnují pokroky v několika bodech:  

1) Schopnost práce s abstraktními pojmy, které jsou vzdálené skutečnosti  

a bývají obecnější. 

2) Při řešení problému se dospívající málokdy spokojí pouze s jednou 

variantou možného závěru. Různá řešení tak mezi sebou porovnává, 

hodnotí a vybírá pro něj v danou chvíli to nejvhodnější.  

3) Dospívající umí vytvářet domněnky, které nejsou spjaté se skutečností, 

bývají pouze možné, někdy i fantastické. Dokáže mezi sebou skutečnou 

myšlenku s fantastickou srovnat. 

4) Dovede aplikovat logické operace nezávisle na obsahu soudů.  

5) Je schopen přemýšlet o myšlení a soudit o soudech.  

Jako šestý a shrnující bod dodávám, že osvojením si těchto schopností se 

dítě naučí zobecňovat a lze tak po něm požadovat i obecnou rovinu různých 

vztahů.  

Vývoj formálních operací vrcholí v patnácti letech dítěte. Na dítěti již 

můžeme zpozorovat, že si umí vytvořit svůj názor na konkrétní situace a celý 

svět.  Stoklasa (1998) to vystihuje svou hypotézou, že myšlení pubertálního 

dítěte se příliš neliší od myšlení dospělého člověka, je jen na svém počátku, ale 

podobá se mu již svou povahou. Již si dokáže uvědomit, jak některé věci 

mohou spolu úzce souviset. Jeho mozek je v tuto chvíli schopen si vybavit  
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i rozpoznat danou informaci, pokud si ji spojí s výjevem z paměti. Piaget tuto 

strukturu formálního myšlení nazval mřížově-grupovou, v níž cokoliv může být 

vztaženo k čemukoliv jinému. To umožňuje dospívajícímu při uvažování  

o problému vyzkoušet různé kombinace hypotetických úvah a výroků. Tento 

způsob uvažování označujeme jako deduktivní myšlení, jenž je dle Piageta 

předpokladem k pochopení vyučované látky. 

2.3 Souhrn 

Jak už bylo zmíněno výše, děti předškolního věku jsou vázány na reálný 

objekt. Žáků předškolního vzdělávání se týká předoperační stádium myšlení. 

Vyučování znalosti přírodnin by se tedy mělo pojit s konkrétními přírodninami  

a v takové formě, aby žáci viděli celkový habitus prezentovaného objektu. Při 

rozšiřování již získaných znalostí by se nemělo zacházet do hloubky. 

K zařazení přírodnin do systému se používá převážně ekologická klasifikace 

(viz níže). 

Až v sedmi letech se objevuje schopnost logického myšlení. I to je 

vázáno na konkrétní objekt, nicméně žák již dovede myšlenkový proces vést 

v několika rovinách a dokáže si objekt spojit s dalšími souvislostmi.  Se 

získanou schopností grupování (kolem devíti let) žák dovede konkrétní 

informace seskupovat ve vyšší celky a osvojuje si základy generalizace. 

V druhé polovině základního vzdělávání se objevuje stádium formálních 

operací. V této fázi vývoje žák dovede abstraktně uvažovat. Ve vyučování 

znalosti přírodnin se otevírají nové cesty k možným způsobům výuky. Žáci se 

seznamují například s mikroorganismy a dokážou pochopit jejich význam 

v přírodě. Přírodniny se třídí podle systematické klasifikace, která již převažuje 

nad ekologickou klasifikací. 

S nástupem na střední školu se vývoj formálních operací ukončil a dále 

se zdokonaluje. V tuto chvíli není pochyb o logickém a abstraktním smýšlení 

studentů, kteří jsou schopni induktivního i deduktivního myšlení. Znalosti 

přírodnin ze základní školy by se měly rozšířit, upevnit a především seskupit do 

pochopitelného propojeného celku. 



- 15 - 
 

3. Poznávání přírodnin v didaktickém diskurzu 

3.1 Pojmy 

S problematikou znalostí přírodnin se v české odborné literatuře příliš 

často nesetkáváme. V rámci vzdělávání se však s tímto fenoménem nauky  

o přírodě neodmyslitelně setká každé dítě i student různého věku.  

Úvodem je žádoucí, abychom vymezili pojem přírodnina. Šula a Polášek 

(1956) ji definují jako předmět, jenž nebyl vytvořen člověkem a nevznikl jeho 

prací. Slovník definuje přírodninu jako hmotnou součástku živé nebo neživé 

přírody, která bývá předmětem zkoumání především ve školství (slovník.sk, 13. 

06. 2014). 

Poznání přírodniny se zdá být zcela jasným pojmem, na druhou stranu 

jej nelze jednoduše definovat. Jak ale vychází z níže uvedených komentářů, 

znalost přírodnin je nadřazená poznání. Ducháč (2000) poznání živočicha bere 

jako jednu ze součástí znalosti živočicha. Dále autor podotýká, že tato definice 

se netýká pouze živočichů, ale všech přírodnin, ať už z živé či neživé části 

přírody. Na rozdíl od Ducháče, Řehákovo (1956) pojetí poznání přírodniny by 

se dalo shrnout do jednoduchého tvrzení – „Podívej se a pojmenuj.“  

Bohužel ostatní autoři nijak nedefinují pojem poznání přírodnin nebo se 

jím příliš nezabývají. Zajímá je spíše jejich znalost. K té se již vyjadřuje daleko 

více odborníků a rozvíjí dále své hypotézy jak v rámci odbornosti, tak po 

stránce didaktické. 

Zabel (1966) se otázkami týkající se pojmu znalost rostlin zabýval okolo 

tří let. Ve svých studiích vymezuje znalost rostlin, a přesto se nedobírá k jasné 

encyklopedické definici. Jeho obecná tvrzení by se dala aplikovat na globální 

znalost přírodnin. Mimo jiné upozorňuje na různé synonymní termíny vyskytující 

se v literatuře. Namísto slovního spojení „znalost rostlin“ nacházel termíny jako 

„znalost forem“, „znalost druhů“ nebo „znalost taxonů“. Autor dále rozvádí, že 

hovoří-li se o znalosti rostlin, mluví se převážně o znalosti druhů, nicméně 

v některých případech je požadováno popsat pouze taxonomickou skupinu 

nebo určitý rod.  
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Naproti tomu Ducháč (2000) tvrdí, že osvojení dovednosti znát živočicha 

znamená zvládnout určitý poznatkově-dovednostní systém. Podle svého 

uvážení sestavil postup, jak k takovému komplexnímu poznání lze dojít. 

Stoklasa (1998) se s Ducháčem v podstatě shoduje a poznávání organismu 

vymezuje jako poznávání jeho vnějšího vzhledu, morfologie, fyziologie, potravy, 

životního prostředí, způsobu života, chování a vztahů s ostatními organismy. 

Ani vymezením pojmu znalost přírodnin se nezabývá mnoho autorů, 

věnují se spíše její problematice. Nicméně z jejich uvedených informací lze 

předpokládat, že znalost taktéž, jako výše představení autoři, pojímají jako 

komplexní přehled o přírodnině a jejím postavení v přírodě. Musím upozornit na 

nejmladší literární zmínky o problematice znalostí přírodnin, jež jsou staré 

dlouhých čtrnáct let. 

3.2 Poznání přírodnin 

Jak už jsem zmiňovala výše, z myšlenek zde zmíněných autorů vychází, 

že poznání je podřazené znalosti.  

Prvním autorem zajímajícím se o celkovou znalost přírodnin je Ducháč 

(2000), jehož práce se zaměřuje na živočichy, ale opírá se i o ostatní 

přírodniny. Poznání živočicha patří do autorovy teorie týkající se poznatkově-

dovednostního systému, přičemž vlastní proces poznání uvádí jako první.  

Vlastní akt poznání živočicha probíhá dle Ducháče (2000) tak, že student si 

zcela uvědomuje typické determinační znaky živočicha, dovede je slovně 

vyjádřit a svou tezi obhájit. Pokud uvedu jeho myšlenku na příkladu kočky 

domácí, která je součástí okolí člověka a vyskytuje se v jeho bezprostřední 

blízkosti a lze tedy předpokládat, že ji většina žáků a studentů pozná, můžu tak 

tvrdit, že kočka domácí ve chvíli, kdy ji spatřím, má čtyři nohy, jeden dlouhý 

ocas, velikost zajíce, špičaté krátké uši, dlouhé hmatové vousky, a protože 

mňouká, poznala a určila jsem ji právě jako kočku domácí. Otázkou zůstává, 

zda jsem vyjmenovala všechny charakteristické poznávací znaky živočicha  

a zda na základě mnou vybraných znaků by kočku rozpoznal i jiný žák či 

student.  
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Diskutuji nad tím proto, že žáci a studenti se učí živočicha poznat pouze 

na základě jeho celkové postavy, což jim neumožňuje jít v poznání živočicha do 

hloubky, zůstávají tak na povrchu problému, a tudíž živočicha vnímají 

v globálním (obecném) měřítku (Ducháč, 2000). Autor podotýká, že obecné 

vnímání je důležité, ale studenti by neměli být překvapeni ve chvíli, když kantor 

položí otázku, podle kterých konkrétních znaků živočicha poznali.  

Zabel (1966) jako jeden z dalších odborníků, jež se problematikou 

zabývá, si klade otázku, které skutečnosti je o přírodnině třeba vědět, aby se 

dalo mluvit o její znalosti. Zmiňuje umění popisu vnějšího vzhledu, tedy 

celkového habitu rostliny. Dle autora se nedá mluvit o znalosti rostliny, když 

pouze víme, jak vypadá „zvenku“. Z praktického hlediska to lze pojmout tak, že 

když známe pouze vnější morfologii organismu, nedržíme v rukách v podstatě 

nic, co bychom mohli použít jak pro další poznávání problematiky, tak pro 

vniknutí do její hloubky. Uměním pojmenovat organismus nezískáme vědomost 

uchopitelnou tak, abychom ji mohli včlenit do souboru vědomostí, jenž se týká 

celkové nauky o živých organismech. Nelze však diskutovat o tom, že poznání 

přírodniny v rámci celkové znalosti nic neznamená. Poznat rostlinu je ten 

nejjednodušší aspekt celého procesu „znání“, neboť zapamatování si obrazu 

rostliny bývá pro člověka poměrně jednoduché, na rozdíl od popisu anatomie  

a morfologie. Globální znalost tedy můžeme označit jako samostatně stojící  

a nikam zařaditelnou informaci. K vědecké znalosti se dostáváme ve chvíli, kdy 

budeme znát základní morfologické znaky a systematickou příslušnost rostlin.  

Jak Ducháč, tak Zabel se ve svých tvrzeních shodují, přestože se jeden 

zabývá zoologií a druhý botanikou. Oproti tomu Řehák (1956) zabývající se 

taktéž poznáváním uvádí příklad na prvosence jarní při exkurzi, kde se 

zaměřuje pouze na jednu rostlinu a chce, aby ji děti vnímaly jako celek. Jeho 

cílem je, aby žáci dali svému vědomí pouze obraz té rostliny a oprostili se od 

jejího okolí. Jinými slovy žáci si vtiskují představu celkového habitu rostliny 

spojenou se slovem, jejím názvem – prvosenka jarní. Nebere to však jako zcela 

pochopený pojem. K pochopení pojmu lze dojít podrobnější znalostí rostliny.  
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Lze tedy shrnout, že autoři smýšlejí podobně, pouze dávají obecnému 

poznání každý jinou váhu. Řehákova teorie o celkovém vnímání rostliny 

smyslovými orgány se mi zdá být korespondující se schopností vnímání a s 

myšlenkovými pochody dětí předškolního věku, ve školním věku bych už 

očekávala znalosti poněkud podrobnější. 

Poznamenávám, že poznávání přírodnin je nedílnou součástí vzdělávání 

v biologii jak na základních, tak středních školách. Téměř žádný žák či student 

se nevyhne „poznávačce“. Otázkou zůstává, zda poznávací testy jsou 

přiměřené. Je možné řešit množství a seznam poznávaných přírodnin, 

metodiku a formu testování. Je pravda, že většina odborníků věnující se této 

problematice si stěžuje na nedostatečnou přípravu studentů a z jejich výsledků 

vyplývají alarmující informace (viz kapitola Rešerše výzkumů). 

3.3 Znalost přírodnin 

V kapitole o poznání přírodnin jsem se zmiňovala o poznatkově-

dovednostním systému Ducháče (2000). Jako druhý bod v něm uvádí 

zařazování do systému, čili určení příslušné skupiny živočichů, ke které se daný 

druh řadí. Podotýká, že by nemělo jít o bezduché odvykládání názvů 

taxonomických skupin, nýbrž o další prohloubení znalosti živočicha a díky tomu 

o vyšší pochopení a propojení celé živočišné říše. Dokonce tvrdí, že není nutné, 

aby student poznal přesně živočicha, na kterého se dívá, ale aby díky 

determinačním znakům čeledí, řádů, tříd dokázal říci, že se jedná o brouka,  

a ne motýla nebo savce. Dle mého názoru je tento bod popsán velmi zajímavě. 

Souhlasím s autorem, neboť proč bychom měli po dětech základní školy chtít 

rozeznat střevlíka od tesaříka, když by mělo stačit, aby ve volné přírodě 

dokázali tesaříka zařadit do správné čeledi. Přesné určování pro děti musí být 

mnohdy velmi stresující, když si momentálně nejsou schopny vybavit obrovské 

množství druhů v dané skupině. Navíc děti základní školy probírají botaniku  

a zoologii v první polovině druhého stupně, což znamená, že v tomto období 

teprve nastupuje myšlení v podobě formálních operací a jejich schopnost 

pochopení souvislostí se jim teprve utváří.  
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I Stoklasa (1998) se systematikou zabývá a staví ji na přední příčky při 

osvojování znalosti přírodnin jako takové. Výchozím bodem právě uvádí, že žák 

si má osvojit základy klasifikace proto, aby si dokázal propojit charakteristické 

znaky (ať už stejné nebo rozdílné) různých taxonomických skupin i jejich 

jednotlivých zástupců, jelikož zpětně je žák schopen aplikovat skupinové znaky 

na konkrétního jedince. Také se zabývá systematickými klasifikacemi z důvodu, 

že práce s přírodninami vyžaduje nějaký pochopitelný princip. Odkazuje se na 

Piagetův kognitivní vývoj, konkrétně na grupování. Otázkou zůstává, která 

kritéria se dají použít, aby se myšlenkové schopnosti žáka plně rozvíjely. 

Klinovský (1967) zabývající se znalostí rostlin ve svém návrhu postupu, 

jak zvládnout obecně studium botaniky (a následně tak i jeho učení), věnuje 

velkou pozornost systematické klasifikaci. Dle autora je třeba vědět, jaké 

množství látky by měl kantor ve svém učivu obsáhnout a neopomenout na 

důležité charakteristické vlastnosti určitých skupin a jejich zástupců. Zdůrazňuje 

potřebu neopomenout při popisu rostlinné skupiny nebo jednotlivé rostliny  

a jejich charakteristiku po stránce morfologické, fyziologické, fytogeografické, 

fylogenetické. Důležitý je i význam jednotlivých rostlin v přírodě. Autor tedy 

oproti Stoklasovi a Ducháčovi apeluje na správné podání učiva učiteli. Zde se 

naskytuje otázka, zda se znalost přírodnin má týkat pouze dětí nebo by měla 

zahrnout i vyučující. Ale zvládají tuto problematiku natolik dobře, aby ji žákům 

správně přednesli? 

Umět poznat přírodninu podle obrázku a zařadit ji do systému stále 

nemůže stačit k tomu, abychom mohli tvrdit, že přírodninu opravdu známe. Ve 

druhé polovině 20. století Zabel (1966) své bádání shrnuje do představy, že 

znalost rostlin může být plnohodnotná v případě, bude-li zahrnovat vědomosti  

o úkonech, vlastnostech, zvláštnostech, rozšíření a významu pro člověka. Jinak 

zůstaneme pouze u formálních informací. Je významné zabývat se také 

fyziologií, ekologií, sociologií a jinými moderními aspekty vědy, kterých se daná 

problematika přírodnin přímo dotýká. Uvědomuje si, že znát způsob života 

rostliny je důležitou součástí celé mozaiky. 
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Vraťme se k Ducháčově poznatkově-dovednostnímu systému. V něm je 

obsažen i bod o komplexní informaci o organismu. Autor udává, že je důležité 

znát typickou krajinu živočicha a vědět o jeho způsobu života. Vezmeme-li 

například kapra obecného, žák by měl být schopen říci, že je to živočich žijící 

pouze pod vodní hladinou a má tělo hydrodynamického tvaru kvůli snížení 

odporu vody. Další důležitou složkou znalosti je, aby žák věděl, čím se 

organismy živí. Všechny tyto informace, které student bude sumarizovat 

dohromady, mu budou více a více objasňovat vzájemnou propojenost přírody  

a také biologických pojmů. Tento stav lze označit jako znalost. 

Pravděpodobně neopomenutelným bodem Ducháčova systému je jeho 

poslední část, kde se autor zmiňuje o správném a nezkomoleném pojmenování. 

V podstatě souvisí s vlastním aktem poznání živočicha (viz výše), kdy dochází 

k principu „akce – reakce“. Žák spatří zvíře, jeho mozek jej vyhodnotí jako 

kočku domácí, vyřkne „kočka domácí“. Ducháč (2000) má za nutné vyžadovat 

od žáků znalost českých jmen ve správné podobě. Na vyšších stupních škol 

přemýšlí také o jménech vědeckých. Zdůrazňuji, že i Zabelovi (1966) se zdá 

důležité, aby člověk uměl určitý taxon správně pojmenovat (především 

v českém jazyce) tak, aby název korespondoval s binomickou nomenklaturou. 

3.4 Metodické poznámky 

Jako první poznámku Stoklasa (1998) zmiňuje oddělení 

základoškolského a středoškolského učiva. Autor poukázal na rozdílnost 

probírané látky, ale i schopnost studenta pojmout její různě velký obsah 

v souvislosti s Piagetovou teorií. Ducháč (2000) se také opírá o propojení 

myšlenkových operací v mozku žáka při popisování konkrétního živočicha. Jde 

mu o myšlenkové postupy, analýzy, syntézy, indukce, dedukce a především 

spojení konkrétního s abstraktním a naopak. Stoklasa (1998) se zmiňuje  

o Piagetovi v souvislosti s tím, jak přistupovat k učivu přírodnin na základních  

a středních školách. 

Dle něho by struktura i obsah učiva základní školy měly vycházet právě 

z kognitivních strategií, které budou podporovat pochody konkrétních operací. 

Pokud bychom tuto myšlenku aplikovali na látku biologie, bylo by vhodné 
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používat konkrétní podoby přírodnin. Rozšíření informací přírodnin by se měly 

týkat převážně jejich anatomie a morfologie, ekologie a základního 

systematického zařazení. Žáci se pravděpodobně budou také více orientovat ve 

viditelných znacích organismů či skupin a budou tak lépe schopni popsat rozdíly 

nebo naopak, které znaky mají společné. 

Na střední škole by se učivo mělo zaměřit již na abstraktnější úroveň. Je 

třeba posílit vztahy a souvislosti naučené na základní škole a doplnit je  

o poznatky nové, jež mají sumarizovat danou problematiku předmětu a celkově 

ji propojit a ucelit. V podstatě se stále jedná o popis přírodnin, tentokrát však na 

obecnější úrovni, kdy se k anatomii a toho, „co je vidět“, přidávají i fyziologické 

pochody daného objektu (v tomto případě živého organismu). Díky tomu by 

studenti měli získat schopnost jít v myšlenkové operaci z konkrétního do 

obecného a naopak z obecného pohledu do konkrétního. Cílem všeho je 

uvědomit si propojenost a zákonitosti celé přírody, ale také její obrovskou 

rozmanitost. 

Stoklasa (1998) ještě poznamenává, že některá témata hodící se spíše 

na střední školu, se musí probrat i na základní škole, neboť musíme počítat 

pouze s povinnou školní docházkou. Dále také podotýká, že tento stav 

samozřejmě není na škodu, neboť žák okolo čtrnáctého věku života dokáže 

myslet v počátečním stádiu formálních operací. 

Autor zmiňuje problém týkající se víceletých gymnázií. Výše uvedený 

model se týkal základních a středních škol. Upozorňuje na to, že i v nižších 

ročnících se ve výuce objevuje přístup, který nebere na zřetel dosaženou 

úroveň myšlenkových operací žáků. Tvrdí, že i když žáci vybíráni do 

gymnaziálního studia jsou nadprůměrní, tak jsou stále dětmi a jejich úroveň 

myšlenkových operací není rozhodně převýšena natolik, aby na ně mohlo být 

aplikováno učivo středoškolského rázu. Toto tvrzení, jenž je čtrnáct let staré, 

bylo určitě ve své době aktuální, avšak dnes, kdy do gymnaziálních studií bývají 

přijati téměř všichni uchazeči, neboť dětí není tolik, aby se dalo mluvit  

o kvalitním výběru nadprůměrných žáků, se zdá být ještě víc alarmující než na 

konci dvacátého století. 
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3.4.1 Klasifikace přírodnin 

Vzhledem k tomu, že mnohdy žáci při poznávání přírodnin mají 

předložené objekty klasifikovat a o klasifikaci se výše zmiňovalo několik 

odborníků, je na místě neopomíjet tuto část ani v metodice.  

Systematická a ekologická klasifikace 

První věc, jež každého biologa napadne při nastolení této otázky, je 

tradiční mezinárodní hierarchická linnéovská klasifikace – se současným 

názvem „systematická klasifikace“. Organismy však můžeme třídit i dle jiných 

klasifikací. Stoklasa (1998) uvádí, že v poslední době se jako protiklad 

systematické klasifikace používá systém ekologický. Tím je míněna skupina 

organismů vyskytující se v jednom typu ekosystémů. Vymezený termín pro 

tento systém se nazývá ekologická klasifikace. Odkazuje se na učebnice 

Kvasničkové, kde je tento druh klasifikace použit. Většina učebnic pro základní 

školu se však zaměřuje na systematickou klasifikaci. Největší výhodou 

ekologické klasifikace je přirozený systém, jehož strukturu a fungování můžeme 

ve volné přírodě pozorovat. Tato kategorizace se však stává velmi obtížnou, 

neboť požadavky na vymezení vycházejí většinou ze vztahu a souvislostí 

v ekosystému, nikoliv z charakteristických vlastností (znaků) každého 

organismu. Dá se tedy říci, že ekologická klasifikace je z hlediska přehlednosti 

a jednoznačnosti na myšlenkové operace podstatně náročnější. Systematická 

klasifikace se po těchto stránkách jeví jako jednodušší a vhodnější způsob, jak 

seznámit žáky s přehledem organismů. Zde však nastává problém s objemem 

učiva. Otázkou tedy zůstává, jak systém dostatečně zjednodušit, aby bylo 

možné žáky seznámit s dostatečným množstvím konkrétních znaků organismů, 

a přitom dbát na jejich schopnost a úroveň chápání. 

Obecně lze říci, že se děti od útlého věku učí podle ekologické 

klasifikace.  V dětských knihách se živočichové a rostliny neřadí do 

systematických klasifikací, ale zato se na knižním trhu objevují knihy s tématy 

„zvířata v lese“, „na statku,“, „co se děje na louce,“, „život v moři,“, apod. Je 

tomu také proto, že se u těchto dětí vzhledem ke kognitivnímu vývoji 

nepředpokládá schopnost kategorizace. I když je ekologická klasifikace 
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náročnější, ale předškoláci a školáci prvního stupně ZŠ se učí dle ní, protože je 

to jejich jediná systematická úroveň - negrupují například brouky, ale přírodniny, 

které viděly na vycházce. V této úrovni výuky se jedná hlavně o popisy. Vztahy 

v ekosystému se probírají jen letmo (respektive měly by). Ekosystémy zde tvoří 

spíše rámec než hlavní sdělení. Pokud bych si někde měla představit výuku 

biologie podle ekosystémů, tak je to právě předškolní vzdělávání a první stupeň 

základní školy. V těchto stupních je ještě dostatek času na „školu hrou“. Dovedu 

si představit, že se žáci prvního stupně základní školy budou učit o životě 

v lese, na louce, v řece, u rybníka, apod. Tento přístup může jistě rozšířit 

možné cesty, jak docílit pozdějšího vhledu do problematiky. Jelikož rozdíly mezi 

prvním a druhým stupněm základní školy jsou značné, naskytuje se nástupem 

na druhý stupeň ZŠ ideální doba pro seznámení žáků se systematickou 

klasifikací. Učí se podle ní proto, že grupují podle abstraktních pojmů. Pokud se 

k tomu přidá další rozměr – například učení dle ekosystémů, ale na vyšší 

úrovni, kde se počítá s tím, že vztahy v ekosystému budou žáci ovládat, 

překračuje to jejich kognitivní možnosti. 

Pro shrnutí problematiky ekologické klasifikace dodávám, že ekosystémy 

u žáků předškolního věku a prvního stupně ZŠ jsou vnímány jako „členění 

učiva“, zatímco u žáků druhého stupně a střední školy se jedná o „stavbu 

učiva“. V praxi to chápeme tak, že děti v MŠ jmenují přírodniny, které spatřily 

například na vycházce u rybníka, kdežto starší žáci a studenti při ekosystému 

„rybník“ budou popisovat jeho potravní pyramidu a mezidruhové vztahy. Tyto 

dva principy ve výuce by měly být chápány jako odlišné.  

Ve své podstatě Stoklasa (1998) vystihl problematiku obou klasifikací, 

jelikož tvrdí, že ve skutečnosti se ekologická klasifikace a systematická 

klasifikace prolíná, překrývá a doplňuje. Tedy jedna vychází z druhé a naopak. 

Díky tomu se tvoří ucelený obraz o organismu a nedá se tak jednoznačně říci, 

která z nich je ve skutečnosti snazší. Sám žák by se měl seznámit s oběma 

systémy a v pozdějším věku si zvolit, který z nich mu vyhovuje. Sám autor to 

shrnuje ve větě: „Oba v úvahu přicházející klasifikační systémy vytvářející 

základní strukturální kostru biologického učiva se vhodně doplňují a zejména při 
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následné ekologické klasifikaci lze v mnohém vycházet z osvojených vědomostí 

systematických. Učivo se nejen zopakuje, ale vytvářejí se nové vztahové rámce 

a žákům se více přiblíží komplexnost problematiky.“ (Stoklasa, 1998, s. 142) 

Systematická klasifikace 

Stoklasa (1998) upozorňuje, že systematickou klasifikaci není možné 

obsáhnout ve výuce v dostatečné míře. Výuka probíhá tak, že se žáci dozvědí 

základní charakteristiku skupiny a její zástupci se povětšinou pouze vypíší, aniž 

by bylo možné popsat jejich konkrétní znaky a poukázat na znaky společné a 

rozdílné, ať už anatomické nebo ekologické. Upozorňuje tak na zvětšující se 

propast mezi individuálním poznáním světa a poznatky vědy. Uvádí, že na 

primární škole si dítě osvojí rozdělování do skupin a uvedení nejznámějších 

zástupců.  

Taxony a jejich hierarchie 

Zařazováním do hierarchického systému nerozumíme zařazení kůň – 

živočich, ale například zařazení kůň – lichokopytník – savec – obratlovec – 

strunatec – živočich. 

Problematikou se zabýval Zabel (1966) a tvrdí, že znalost morfologicko-

systematických skutečností je nutná pouze k tomu, aby žák či student taxon 

spolehlivě identifikoval.  

Dle autora je v pořádku zabývat se nižšími taxony, jelikož ty hlavně jsou 

předmětem vyučování. Dále uvádí, že je důležité znát také znaky velkých 

taxonů (řasy, houby, lišejníky, apod.), aby žáci měli možnost zaškatulkovat 

vědomosti a uvědomili si tak rozmanitost celé botaniky. Tím se samozřejmě 

uvedou do problematiky systematické klasifikace. 

3.4.2 Problém při výběru přírodnin 

Stoklasa (1998) se zabývá otázkou, jak vhodně volit učivo a přitom 

respektovat odlišné cíle výuky na základních a středních školách. V návaznosti 

na myšlenkové pochody konkrétních operací u dětí staršího školního věku je 

pochopitelné, že základoškolský výběr přírodnin bude sestaven převážně 

z české fauny a flory a z takových živočichů a rostlin cizích krajů, jež jsou 
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obecně známé. Problém nastává u organismů, které nejsou v přírodě na první 

pohled viditelné či jsou mikroskopické velikosti.  

V rámci základního vzdělávání se někteří odborníci pokusili o konkrétní 

výběr přírodnin. Výběr zoologických a botanických objektů, které by měly děti 

v šesté a sedmé třídě znát, provedl Zima (1962). Nejprve analyzoval osnovy, 

poté dobové učebnice. 

Sestavil jednoduchý návrh výčtu přírodnin pro 6. a 7. ročníky ZDŠ. 

Seznam sepsal pro svou přehlednost podle abecedy, nikoliv dle systematické 

klasifikace. 

Tabulka 1 - Přírodniny pro 6. - 7. ročník ZDŠ (Zima, 1962) 

Živočichové 

Hlavní užitkoví živočichové: 

bažant, bourec morušový, čmelák, 

holub, husa, jelen, kachna, kapr, 

kočka, koroptev, koza, králík, krocan, 

kůň, kur, morče, ovce, osel, páv, 

prase, pstruh, pes, skot, včela, zajíc. 

 

Savci: 

antilopa, bizon, bobr, buvol, daněk, 

gorila, hraboš, jezevec, ježek, kamzík, 

klokan, krtek, křeček, kuna, lasička, 

lev, liška, los, mamut, medvěd, mrož, 

muflon, myš, netopýr, ondatra, rys, 

slon, srnec, šimpanz, tygr, tuleň, 

velryba, veverka, vlk, zebra, žirafa. 

 

Ptáci: 

sokol, sovy, stehlík, straka, sýkory, 

špaček, vlaštovka, vrabec, vrána, 

zvonek, žluna. 

 

Plazi: 
ještěrka, krokodýl, slepýš, užovka, 

zmije, želva. 

Obojživelníci: 
čolek, mlok, ropucha, rosnička, 

skokan. 

 

Ryby: 
jeseter, karas, lín, okoun, parma, 

platýs, sardinka, sleď, sumec, štika, 
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úhoř, žralok. 

Členovci: 

buchanka, perloočka, rak, křižák, 

klíště, bělásek, blecha, dřepčík, 

chroust, komár, kůrovec, lumčík, 

mniška, mravenci, mandelinka, mšice, 

obaleč, mol, píďalka, saranče, 

slunéčko, střevlík, štěnice, veš. 

 

Měkkýši: 
hlemýžď, okružák, plovatka, slimák, 

škeble. 

 

Červi: pijavka, žížala. 

Láčkovci: nezmar. 

Prvoci: krásnoočko, trepka. 

Rostliny 

Hlavní kulturní druhy: 

buk, brukev zelná, borovice, brambor, 

celer, cibule, dub, hořčice, hrách, 

hrušeň, chmel, jabloň, ječmen, jedle, 

jetel, kukuřice, len, mák, modřín, 

mrkev, okurka, oves, petržel, pšenice, 

rajče, řepa, řepka olejka, salát, 

slunečnice, smrk, švestka, třešeň, 

vojtěška, žito. 

 

Ostatní kulturní druhy: 

angrešt, asparágus, balzamína, 

begonie, bříza, koleus, česnek, čočka, 

fazol, hyacint, jahodník, jiřinka, kala, 

lilie, pažitka, pelargonie, tradeskancie, 

rybíz, rýže, ředkvička, tulipán, višeň. 

 

Plané rostliny: 

akát, blatouch, bledule, bojínek, 

borůvka, černohlávek, dutohlávka, 

hluchavky, hřiby, jasan, jaterník, javor, 

jeřáb, jírovec, jitrocel, kapradiny, 

kokoška, konvalinka, kopřiva, křen, 

leknín, lípa, líska, lopuch, maliník, 

mateřídouška, muchomůrka, ohnice, 

orsej, ostružiník, ostřice, pampeliška, 

penízek, ploník, prvosenka, podběl, 

pryskyřník, přeslička, psárka, 
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rašeliník, rulík, růže, sasanka, 

sedmikrása, sněženka, srha, šalvěj, 

šťavel, štírovník, šeřík, bez černý, 

topoly, vrby, zrněnka, žabí vlas. 

 

 

Počet rostlinných druhů v uvedeném seznamu činí 115 a počet 

živočišných 151. 

V rámci školské reformy a zavedení rámcového vzdělávacího programu 

(dále RVP) vzniklo svého druhu vakuum, neboť na rozdíl od učebních osnov je 

RVP ryze obecného charakteru, a tudíž neobsahuje ani doporučený výčet 

přírodnin. 

V reakci na praktickou potřebu se o sestavení určitých znalostních kritérií 

pokusila Kolářová (1998) ve svém přehledu zabývajícím se znalostmi 

přírodopisu na základní škole. V části o rostlinách, jejich fyziologii, anatomii a 

základní ekologii konkrétně zmínila pouze hospodářsky významné druhy: 

borovice, smrk, jedle, modřín, líska, bříza, vrba, buk, dub, lípa, javor, sněženka, 

bledule, prvosenka, violka, tulipán, narcis, třešeň, slivoň, jabloň, hrušeň, 

jahodník, hrách, fazol, čočka, jetel, brukev, mrkev, petržel, celer, ředkvička, 

kopr, kmín, cibule, česnek, okurka, brambor, paprika, rajče, řepa, chmel, 

slunečnice, heřmánek, pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, mák, kopretina, 

lipnice, chrpa, sedmikráska, kopřiva, rmen, hluchavka, ocún, vraní oko, 

pryskyřník. 

Živočichové v jejím návrhu sepsáni do seznamu nejsou, ale konkrétně 

byli v jejím přehledu zmíněni tito zástupci: trepka, měňavka, nezmar, korál, 

medúza, ploštěnka, tasemnice, škrkavka, roup, hlemýžď, slimák, škeble, 

ústřice, sépie, chobotnice, žížala, nitěnka, křižák, pokoutník, klíště, rak, krab, 

saranče, kobylka, cvrček, chroust, střevlík, lýkožrout, hrobařík, mandelinka, 

čmelák, obaleč, bělásek, babočka, lišaj, bekyně, slunéčko, vosa, včela, 

moucha, blecha, veš, štěnice, mšice, kapr, lín, štika, okoun, sumec, úhoř, 

pstruh, sleď, losos, makrela, žralok, skokan, ropucha, rosnička, mlok, čolek, 

ještěrka, slepýš, užovka, zmije, chameleon, kobra, krajta, želva, krokodýl, 
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ryboještěři, ptakoještěři, dinosauři, kur, kachna, husa, holub, koroptev, bažant, 

havran, vrána, vrabec, pěnkava, skřivan, vlaštovka, jiřička, kos, špaček, sýkora, 

konipas, strakapoud, datel, kukačka, sojka, orel, káně, poštolka, sokol, jestřáb, 

sova, sýček, čáp, králík, zajíc, krtek, ježek, netopýr, veverka, hraboš, myš, 

potkan, krysa, křeček, pes, vlk, kočka, prase, jelen, srnec, liška, lasice, medvěd, 

zebra, žirafa, hroch, tygr, lev, velbloud, slon, velryba, delfín, klokan, ptakopysk, 

gorila, orangutan, šimpanz. 

Počet rostlinných objektů v uvedeném seznamu činí 60 a živočišných 

135. 

Oba zmíněné návrhy od sebe dělí více jak pětatřicet let. Rozdíly jsou co 

do počtu přírodnin, tak do výběru. Nelze tento stav považovat za překvapivý, 

neboť systém výuky byl kdysi skutečně jiný. Je však zarážející, že podle 

Kolářové (1998) se v rostlinné říši počítá převážně se znalostí hospodářských 

druhů, zatímco v přírodě běžně se vyskytující bylinné druhy není potřeba tak 

znát. Předpokládám, že většinu hospodářských druhů, které my označujeme 

většinou za zeleninu nebo luštěniny či obiloviny, budou děti znát již z prvního 

stupně základní školy a o jejich znalosti se tak nebude pochybovat. Úkolem 

druhostupňového vzdělávání přece není zopakovat znalosti z prvního stupně a 

jen lehce naznačit, že existují i jiné druhy, než které znají. Přitom není problém 

s úrovní jejich kognitivního vývoje, protože běžně se vyskytující plané druhy 

rostlin můžeme pozorovat a tedy názorně ukazovat v okolí školy, případně na 

obrázku. Z výše uvedených návrhů a poznatků vyplývá, že najít nějaké 

východisko a zastávat konkrétní stanovisko není jednoduché, ba možná 

dokonce nemožné.  

Problematika středoškolského učiva dle mého zjištění postrádá obdobný 

seznam zcela. Konkrétně popsané přírodniny nejsou nikde sepsány, ale to lze 

odůvodnit tím, že vzhledem k růstu lyceí při odborných středních školách 

předmět biologie zahrnul více studentů a zvýšil se tak rozsah zaměření studia. 

Jinak se budou volit přírodniny na lyceích při průmyslových školách, jinak při 

obchodních akademiích, pedagogických středních školách a samozřejmě na 

gymnáziích. I tak zde ale platí jednotná pravidla v ontogenetickém vývoji 
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myšlení, jak už zmiňuje Stoklasa (1998). Ten tvrdí, že zahrnout abstraktnější 

výuku ve středoškolském učivu není problém. Zde se tak naskytuje prostor pro 

vývojově nižší organismy a rozšíření obzoru cizokrajných zástupců. Mělo by se 

předpokládat, že středoškolští studenti již budou mít přehled ze základní školy. 

Neměl by být tedy problém na střední škole navázat a poskytnout studentům 

další úhel pohledu a souvislosti. Díky tomu se vytváří komplexnější představa o 

organismech.  
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4. Rešerše výzkumů 

V této kapitole představuji výzkumy týkající se znalosti přírodnin, které 

byly publikovány tiskem. Jejich přehled jsem sestavila na základě rešerše 

časopisů, jež byly vydané mezi lety 1950 – 2010.  

4.1 Cíle výzkumů 

V následujícím přehledu uvádím důvody a motivace odborníků, proč se 

rozhodli své výzkumy realizovat a dále prezentovat. 

4.1.1 Výzkum A (Šula, 1955) 

Josef Šula (1955) se na základě nedostatečných znalostí uchazečů 

vysokoškolského oboru biologie rozhodl provést výzkum jejich studentů prvního 

ročníku. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že jeden jeho zkoušenec mu oznámil, že 

v životě nespatřil kokošku pastuší tobolku. V jeho článku je značně patrné 

emoční pobouření, neboť přece tak běžný plevel, jakým je kokoška pastuší 

tobolka, musel vidět přece každý. Tato negativní zkušenost podnítila katedru 

biologie k provedení speciálního výzkumu, jak všeobecně vzdělávací školy 

připravují své žáky, pokud jde o praktickou znalost našich přírodnin důležitých 

z hlediska obecného vzdělávání.  Výzkum byl proveden v listopadu roku 1954  

a zahrnul dvacet studentů a studentek zapsaných v prvním ročníku fakulty 

přírodních věd VŠP v Olomouci.  

4.1.2 Výzkum B (Šula a Polášek, 1956) 

Výzkum byl realizován na podzim roku 1955 s cílem zjistit, zda žáci 

národní školy mají ponětí o základních představách a pojmech přírodních 

zákonů týkajících se jak živé, tak neživé přírody. Výzkum byl rozdělen na dvě 

části. První část pojednává o pojmech přírodniny – lidské výtvory, přírodniny 

živé – přírodniny neživé, přírodniny živé – znaky živých bytostí. Druhá část se 

zabývá pojmy živočich – rostlina.  

Poznamenávám, že tento výzkum se liší od ostatních zde 

prezentovaných výzkumů, a proto jsou z něj vybrány pouze některé poznatky, 

jež se týkají problematiky. Nejsou o něm zmínky v kapitole o výběru přírodnin a 

výsledky nejsou prezentované v tabelární formě.   
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4.1.3 Výzkum C (Štěpán, 1958) 

Jan Štěpán (1958) v reakci na předchozí výzkumy provedl průzkum na 

Pedagogické fakultě v Praze se studenty prvních ročníků oboru biologie 

s dalšími kombinacemi. Výzkum byl proveden na počátku akademického roku. 

Autor vzhledem k tomu, že absolventi jedenáctiletek měli v desátém ročníku 

zařazené opakování botanického a zoologického systému, měl za cíl zjistit 

jejich úroveň znalostí přírodnin. 

4.1.4 Výzkum D (Zima, 1962) 

O pár let později v návaznosti na uskutečněné výzkumy Šuly, Poláška a 

Štěpána se Zima (1962) rozhodl podrobit přísnému průzkumu své žáky, které 

učil a u nichž pociťoval jejich extrémní nedostatky. V jedné třídě při pololetní 

klasifikaci rozdal devět dostatečných, což je dle jeho názoru alarmující 

výsledek. 

4.1.5 Výzkum E (Lang, Pravda a kolektiv, 1971) 

Po zhruba deseti letech přišli Lang, Pravda a kolektiv (1971) s výzkumem 

poněkud většího vzorku, než jejich kolegové. V reakci na nedostatečné znalosti 

žáků a studentů vyplývajících z minulých výzkumů a také pokročilé době se 

rozhodli zjistit současnou situaci a to zatím jen v problematice praktických 

znalostí biologických objektů u žáků ZDŠ a SVVŠ. 

Členové kolektivu, kteří s autory spolupracovali na výzkumu, provedli 

průzkum na ZDŠ a SVVŠ v Praze, Středočeském kraji a Jihočeském kraji. 

Celkem se výzkumu účastnilo 14 ZDŠ a 8 SVVŠ a to ve všech ročnících. 

Souhrnný počet žáků činil 3 500 na ZDŠ a 2788 na SVVŠ. 

4.1.6 Výzkum F (Martinec a Ducháč, 1999) 

Martinec a Ducháč (1999) zabývající se ekologickou výchovou si položili 

otázku, zda vůbec může být možné brát ekologickou výchovu vážně, když žáci 

základních a středních škol nejsou vedeni od postupného poznávání základních 

faktů autekologických k pozdějšímu poznávání zákonitostí synekologických a 

demekologických. 
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Na to navazují tvrzením, že jejich pochybnost se ukazuje tím, že 

v posledních letech se výchovně vzdělávací praxe výuky biologie opět 

podceňuje a mnohdy se zcela opomíjí nezbytnost vytvářet žákovské dovednosti 

v poznávání konkrétních přírodnin. Svou hypotézu potvrzují svým každoročním 

přesvědčením v době vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek u uchazečů 

s vybraným oborem učitelství biologie.  

Zveřejnili výsledky přijímacích zkoušek z praktické části poznávání 

přírodnin, které se uskutečnily ve školním roce 1997/1998 na Vysoké škole 

pedagogické v Hradci Králové (viz kapitola Výsledky).  

4.1.7 Souhrn 

Z výše uvedených cílů vyplývá, že vlna výzkumů byla započatá 

průzkumem z r. 1954 (Šula, 1955) s odůvodněním, že studentská znalost 

přírodnin je nedostatečná. Autor tohoto výzkumu o rok později provedl s dalším 

odborníkem výzkum další, zaměřený na jinou věkovou skupinu, aby si ověřil, 

jak děti národní školy přírodniny vnímají. Z jeho cílů však nevyplývá, že by ho 

zajímalo, jak tuto situaci řešit. Naopak z nich vychází pouhé ověření jeho výše 

uvedeného tvrzení – nedostatečné znalosti přírodnin studentů. Naproti tomu 

výzkum Štěpána (1958) měl za cíl zjistit, zda opakování přírodnin má význam 

v utvrzení studentských znalostí a případně jejich rozšíření. Zima (1962) se sice 

nechal svými kolegy z předchozích let inspirovat, ale svůj průzkum provedl 

převážně proto, že jeho žáci vykazovali podprůměrné znalosti v biologii. Jeho 

cíl se tedy vztahoval k jeho vlastním žákům, nikoliv k obecnému tvrzení. Po 

deseti letech, kdy doba pokročila, se Lang, Pravda a kolektiv (1971) rozhodli 

podrobit žáky a studenty vlastnímu průzkumu, aby zjistili, jak si stojí ve svých 

znalostech oproti studentům Šuly a Štěpána. Jejich cíl by se tedy dal považovat 

opět za informativní. Na konci 20. století byly Martincem a Ducháčem (1999) 

zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek z roku 1998, opět pro informaci, jak 

jsou uchazeči o studium biologie neznalí přírodnin. Lze tedy obecně říci, že 

výzkumy byly provedeny převážně popisně a nezabývaly se otázkou řešení 

problematiky. 
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4.2 Výběr přírodnin 

Výběr přírodnin byl poměrně složitou částí návrhu výzkumů.  Jak a proč 

byly vybrány konkrétní přírodniny, je blíže popsáno v kapitole o metodikách. 

Zde uvádím pouze souhrnné informace. Pro konkrétní představu doporučuji 

nahlédnout do tabulek (viz Příloha č. 1). V souhrnu jsou pak pro přehled 

zobrazeny grafy. 

4.2.1 Výzkum A  

Tento výběr objektů se týká typicky domácích přírodnin, jež se u nás 

vyskytují nebo vyskytovaly v běžné formě. Pestrost živočišných druhů zde 

bohužel není nikterak zastoupena, v podstatě jde o jednoho savce, čtyři ptáky, 

jednoho plaza, jednu rybu a pět bezobratlých živočichů. Z rostlin byly vybrány 

dva jehličnany, dva listnaté stromy, jedna přesličkovitá rostlina, jeden lišejník, 

jedna houba, tři jednoděložné rostliny a dvě dvouděložné.  

Jelikož se jednalo o absolventy středních škol, překvapuje mě výběr 

přírodnin základoškolského učiva. O to více mě udivují prezentované výsledky 

(viz níže). 

4.2.2 Výzkum C 

Oproti výzkumu A si lze všimnout, že se zde objevují dva zástupci cizích 

krajin – a to nosorožec a žirafa. Celkově se autor snažil minimálně pokrýt 

zástupce napříč živočišnou říší, ale dle mého názoru je tento počet 

nedostačující stejně jako u výzkumu A.  

4.2.3 Výzkum D 

S porovnáním výzkumů A a C si lze povšimnout pestrosti vybraných 

druhů živočichů a rostlin. Lehce se pozastavuji nad dvěma zástupci primátů 

mezi českou faunou, ale lze přihlédnout k fylogenetickému vývoji člověka. Je 

také zajímavé, že úroveň obtížnosti se zdá být srovnatelná s předchozími 

výzkumy, přestože tento průzkum testoval žáky základní školy.  

U rostlinných objektů bych zdůraznila některé hospodářsky významné 

druhy. Je možné si tak ověřit znalost, zda děti znají základní luštěniny, obiloviny 

a zeleninu, které běžně konzumují. Opět někteří zástupci nejsou zastoupeni 
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v české floře, ale zase se jedná o druhy běžně se vyskytující na zahradách 

nebo jako pokojové rostliny.  

4.2.4 Výzkum E 

Z vybraných živočichů bych zdůraznila jednoho dinosaura, kterého 

nezmiňuje ani jeden ze zde uvedených výzkumů. To mě nutí se zamyslet nad 

tím, zda do znalosti přírodnin spadá i znalost druhů vymřelých a tedy i 

uvědomění si fylogenetického vývoje. I zde se mezi živočišnými druhy vyskytují 

tři cizokrajní zástupci. Za zmínku stojí vyšší důraz na bylinné druhy a nižší 

rostliny. 

4.2.5 Výzkum F 

Tento výzkum, v čase nejmladší, se výrazně odlišuje výběrem přírodnin. 

Podotýkám, že tyto přírodniny byly vybírány pro přijímací řízení na hlavní obor 

biologie na vysoké škole, ale oproti ostatním výzkumům je vidět přiblížení se 

současnosti, současnému stylu vyučování a učebnicím. 

Myslím si, že ve srovnání s výběrem objektů u výzkumu A se tento jeví 

jako obtížnější a díky tomu adekvátní vůči testovaným subjektům.  

Je také vidět, že nebyl příliš dáván důraz na savce, neboť je jich ve 

výběru pouze šest a to ještě zástupců ne snadno rozpoznatelných.  

U rostlinných přírodnin je potěšující počet bylinných druhů a neopomenutí 

nižších rostlin. U nerostů a hornin, kdy výběr můžeme srovnat pouze 

s výzkumem A, je patrné, že vybrané přírodniny nepatří mezi základoškolské, 

jak tomu je u výzkumu A, ale že se očekávají rozšířené znalosti v geologické 

oblasti. 

4.2.6 Souhrn 

V zobrazeném grafu je ukázána shodnost přírodnin v uvedených průzkumech.   
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Graf č. 1 - Shodnost přírodnin  

 

V dalším grafu je zobrazen číselný přehled vybraných přírodnin 

v jednotlivých výzkumech. Lze si všimnout rozdílnosti jak do počtu objektů, tak 

zkoumaných kategorií. Pouze ve dvou výzkumech byly použity geologické 

objekty. V jednom průzkumu se použili jen živočichové.  

Graf č. 2 - Přehled přírodnin  

 

4.3 Metodika výzkumů 

Níže je předveden přehled postupů odborníku, kteří se přímo podíleli na 

průbězích testování. 

241 
194 

47 
0 0

50

100

150

200

250

300

Celkem druhů Shoda v 1
výzkumu

Shoda ve 2 - 4
výzkumech

Shoda ve všech
výzkumech

Počet shodujících se přírodnin.

12 15 

50 

25 
38 12 0 

50 

25 

50 

12 

0 

0 

0 

14 

0

20

40

60

80

100

120

Výzkum A Výzkum C Výzkum D Výzkum E Výzkum F

Živočichové Rostliny Nerosty a horniny



- 36 - 
 

4.3.1 Výzkum A 

Pracovníci katedry biologie věnovali velkou pozornost návrhu výzkumu a 

výběru přírodnin. Při něm se řídili několika pravidly. Za prvé volili takové 

objekty, které se daly považovat za důležité v rámci obecného vzdělávání, a u 

kterých se dalo předpokládat, že absolvent obecně vzdělávací školy, jež má 

zájem o studium biologie, bude dané přírodniny jistě znát. Podmínkou bylo, že 

se na území našeho státu vybrané druhy běžně vyskytují nebo vynikají 

takovými rozlišovacími a nápadnými znaky a vlastnostmi, které si nelze splést. 

Druhé pravidlo bylo, že autoři volili pro poznávání pouze takové objekty, u 

kterých se dalo předpokládat, že se s nimi studenti seznámili při vyučování na 

všeobecně vzdělávacích školách, neboť jsou zmíněny v přírodopisných a 

zeměpisných učebnicích. Třetím pravidlem bylo, aby se ve vybraných 

přírodninách nevyskytla žádná, jež byla probrána do listopadu v prvním ročníku 

na samé fakultě jak v přednáškách, tak v praktických cvičeních. Za zástupce 

byly vybrány vesměs ty exempláře, které byly typicky vyvinuty a díky tomu byly 

snadno rozpoznatelné. Šula (1955) dodává, že je samozřejmostí výběr 

přírodnin a celou akci až do provedení celého výzkumu uchovat v přísné 

tajnosti a to i před asistenty příslušných ústavů. 

Před započetím výzkumu byly vybrané objekty vystaveny ve třech 

místnostech zoologického ústavu, které jsou navzájem spojeny dveřmi, a tudíž 

lze procházet postupně z jedné do druhé. V první místnosti byly umístěny 

objekty živočišné říše, ve druhé rostlinné a ve třetí se jednalo o objekty neživé 

přírody, tedy nerosty a horniny. Ani toto pořadí nebylo zvoleno náhodou, neboť 

se předpokládalo, že zoologická část bude pro studenty nejsnazší, zatímco 

geologická nejobtížnější. Přírodniny byly položeny volně na stolech, aby je 

studenti mohli brát do rukou a směli si tak prohlédnout objekty detailně, 

případně s nimi zacházet tak, aby jim bylo umožněno co nejpřesnější určení. 

Každý objekt měl své pořadové číslo.  

Ještě než došlo na samotné testování studentů, bylo potřeba je 

shromáždit v instruktážní místnosti, kde jim byly pokyny řečeny ústně a také 

předány písemně. Aby studenti přistupovali k výzkumu s naprostou vážností, 
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byl jim vysvětlen cíl a význam výzkumu. Dále jim bylo řečeno, že tento výzkum 

je konán proto, aby se doplnil obraz o jednotlivých studentech, který byl již z 

části získán při přijímacích zkouškách.  

Studenti po celou dobu průběhu byli bedlivě pozorováni a ukázalo se, že 

k testování přistupovali skutečně poctivě a vážně, a dokonce s obrovským 

úsilím přírodniny správně určit. Autor toto zdůrazňuje proto, že při prezentování 

výsledků jiných výzkumů odborníci většinou dodávali, že studenti při testování 

žertovali a určovali přírodniny schválně chybně. 

Každý student dostal list linkovaného papíru, který byl již předem 

nadepsán jeho jménem, a na němž bylo předepsáno v každém řádku pořadové 

číslo. Úkolem studenta bylo postupně projít všemi třemi místnostmi, 

prohlédnout si vystavené přírodniny a připsat na list papíru ke správnému 

pořadovému číslu nejlépe správný a přesný název vystaveného objektu. Pokud 

student objekt nepoznal, na příslušný řádek napsal nulu.  

Do každé z místností směli studenti vstoupit pouze po jednom. Mohli v ní 

strávit pět minut, poněvadž tato doba je dostatečná k tomu, aby student poznal 

a zapsal dvanáct objektů, a než vstoupili do druhé, museli vyčkat na studenta 

před nimi, než místnost opustil. Každou místnost obýval mimo studenta také 

některý z členů katedry, který řídil průchody do místností, dohlížel na práci 

studenta, pozoroval ho, aby vše vrátil zpět na správné místo a nestala se tak 

chyba v testování. Dále dozíral na to, že student píše čitelně a před odchodem 

z místnosti má vyplněné všechny řádky – buď názvem nebo číslem nula. To je 

dle autora důležitá práce, jelikož případné chyby by znesnadnily průběh 

výzkumu. Studenti své vyplněné formuláře odevzdávali poslednímu „strážnému“ 

po opuštění třetí místnosti. Aby nedošlo k proniknutí informací od studentů, kteří 

již absolvovali testováním ke studentům, co teprve čekali na své poznávání, byli 

od sebe odděleni místností.  

Autor podotýká, že výzkum proběhl natolik bezpečně, že jeho výsledkům 

lze stoprocentně důvěřovat.  
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4.3.2 Výzkum B 

Oba autoři měli v zájmu při svém šetření vzít na zřetel vývoj dítěte, jímž 

děti národní školy procházejí a jež je podmíněn tím, že duševní vyspělost žáků 

rychle stoupá a díky tomu se jejich znalosti o přírodě rozšiřují a prohlubují, a tak 

výzkum neprobíhal v klasickém stylu. Proto do svého výzkumu zahrnuli více 

ročníků a neomezili se pouze na jeden. Testování proběhlo v prvním, třetím a 

pátém ročníku národní školy.  

Z každého ročníku bylo vybráno pouze dvacet žáků, neboť autoři byli 

časově omezeni. Celkový počet zkoušených žáků činil šedesát dětí. Dodávají, 

že z tak malého vzorku nelze vyhodnotit obecný závěr, ale i tak jsou spokojeni, 

jelikož jejich cíl týkající se alespoň první spolehlivé orientace v dané 

problematice byl splněn.  

Výzkum měl dále odhalit případné rozdíly v představách o přírodě mezi 

dětmi venkovskými a městskými. Autoři totiž předpokládali, že děti pohybující 

se ve venkovském prostředí mají o přírodě, jejích zákonitostech a reálné 

podobě, znalosti hlubší a na vyšší úrovni, než děti pohybující se ve městech. 

Proto v každém ročníku bylo dvacet dětí rozděleno na deset žáků z venkova a 

deset žáků vyrůstajících ve městě.  

Aby výzkum zahrnul děti navštěvující různé školy, bylo do něho zahrnuto 

celkem osm národních škol, přičemž pět městských a tři venkovské. Dále 

z dvaceti žáků každého postupného ročníku bylo zvoleno na základě školních 

výsledků šest žáků nadprůměrných, osm průměrných a šest podprůměrných. 

Při výzkumu byla použita metoda individuálního rozhovoru. Před provedením 

výzkumu byl vypracován dotazník zvlášť pro každého žáka a byly připraveny 

objekty, kterých se výzkum týkal. 

V místnosti, kde byl výzkum prováděn, byly vybrané přírodniny rozloženy 

na stole vedle sebe. Do místnosti byl zván vždy pouze jeden žák. Jeden autor 

kladl otázky žákovi a druhý zaznamenával odpovědi do dotazníku. Na 

venkovských školách prováděl výzkum pouze jeden z nich. Otázky byly žákům 

kladeny vždy stejně se snahou o to, aby se jejich formulace ztotožňovala 
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s vyjádřením v dotazníku. Autoři dále uvádí, že některým dětem bylo potřeba 

podat dodatkové otázky.  

Bylo zajištěno, aby žáci, kteří se již testování zúčastnili, neměli možnost 

se setkat s těmi, kteří na svůj výkon teprve čekali.  

V první a pro mě nejdůležitější části celého výzkumu se testovalo, zda 

žáci dovedou rozeznat přírodninu od lidského výtvoru. Bylo jim předloženo 

šestnáct objektů, z toho sedm pravých přírodnin, pět lidských výtvorů a čtyři 

užitkové organismy. 

4.3.3 Výzkum C 

Průzkum se skládal ze dvou částí. První část se týkala praktického 

poznávání zoologických přírodnin, zatímco ta druhá pojednávala o pozorování 

pěti dvojic přírodnin a vytčení jejich hlavních rozdílů.  

Pro první část výzkumu bylo vybráno patnáct objektů. Výběr se týkal 

převážně přírodnin, jež byly známy studentům již na osmiletce. V druhé části 

bylo vybráno pět dvojic zoologických objektů, jak už bylo naznačeno výše. 

Studenti měli po ukázané dvojici zaznamenat jejich hlavní znaky, ve kterých se 

jeden objekt lišil od druhého. Štěpán (1958) upozorňuje, že v této části výzkumu 

se velmi dobře projevila předběžná příprava a předpoklady pro studium biologie 

a nepochybně také jejich zájem o obor.  

Testování probíhalo tak, že ve vybrané místnosti byly přírodniny 

vystaveny na stolech. Objekty pro praktické poznávání byly označeny 

pořadovými čísly a sestaveny tak, aby šly podle systému. Dvojice přírodnin 

určené pro druhou část výzkumu byly rozděleny do dvou skupin.  

Pokyny byly studentům vysvětleny v oddělené místnosti, aby se tak lépe 

koncentrovali a nerozptylovalo je připravené testování. Bylo jim také sděleno, 

za jakým účelem se výzkum provádí. Každý z nich obdržel formulář, na němž 

vyplnil své osobní údaje – jméno, studovaný obor a školu, ze které přišli na 

VŠP. Na formuláři byla dále zvýrazněna políčka pro zapsání poznaných 

přírodnin a pro zápis hlavních rozdílů při poznávaných dvojicích.  
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V místnosti, co byla vyhrazena pro průzkum, se vždy střídali pouze tři 

studenti. Po odevzdání formuláře opouštěli místnost jinými dveřmi a do jiného 

křídla budovy, než kterými vcházeli ti, kteří čekali na testování. Tím bylo 

zaručeno, že se studenti spolu nemohli setkat a předat si informace.  

4.3.4 Výzkum D 

Pro svůj výzkum si Zima (1962) vybral nejhorší prospěchovou třídu, ve 

které učil, což byl osmý ročník národní školy. V této třídě nebyly zastoupeny 

žádné děti, které by se jakkoliv podílely na chodu autorovy přírodovědné 

pracovny. Nejednalo se ani o děti, které by se účastnily přírodovědných soutěží 

a nebyly ani členy jakéhokoliv přírodovědného kroužku.  

Většina vybraných exponátů pro výzkum pocházela z autorovy pracovny. 

Na výzkumu se podílelo několik dalších pracovníků.   

Opisování nebo vzájemné domlouvání žáků bylo vyloučeno. Žáci se 

shromáždili v jedné třídě za pedagogického dozoru a jednotlivě byli vpouštěni 

do třídy, kde byly vystavené objekty k poznávání. Autor dozíral na to, aby děti 

správně vyplnily papíry a nehnuly s pořadovými čísly. Další pedagogický 

pracovník pak každému dítěti test ihned opravil. Poté děti přešly do jiné třídy, 

kde na ně dohlížel další dozor. 

Po skončení průzkumu, což bylo zhruba za sto minut, se všichni 

shromáždili znovu v pracovně, kde byli obeznámeni s výsledky. Zoologická i 

botanická část obsahovala každá padesát exponátů.  

Testy byly poměrně přísně klasifikovány. Neuznávaly se polovičaté 

pojmy jako „lastura“ namísto „lastura škeble“, „šnek“ místo „hlemýžď“, apod.  

4.3.5 Výzkum E 

Na vybraných školách byly zjišťovány teoretické a praktické znalosti 

podle platných učebních plánů ve dvou fázích. První fází bylo předložení 

vyvolaných barevných diapozitivů k praktickému poznávání. Ve druhé fázi, která 

probíhala v průběhu jednoho školního roku, se žákům dávaly dotazníky.  
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Aby autoři odůvodnili rozlišnou úroveň biologických vědomostí žáků, tuto 

problematiku zjišťovali obecným dotazníkem. Ten se týkal dotazů na rodinné 

podmínky žáků, tzn. vzdělání a zájmy rodičů a sourozenců, dále se tázal žáků 

na jejich zájmy a zaměření mimo přírodní vědy, ale i na účasti v biologických 

soutěží, cvičení, kroužků a dalších činností. Lang, Pravda a kolektiv (1971) 

dodávají, že tyto faktory hrají značnou roli při vytváření nových poznatků ve 

vyučovacím procesu a při postojích žáků k biologii. Také se svým způsobem 

podílejí na celém vyučovacím procesu. Nicméně tak či tak se tyto informace 

nedají považovat za rozhodující v projevech žáků. Převažující vliv na výuku 

biologie mají osnovy, učebnice, přístup kantora a kantor samotný, pomůcky, 

vybavení učeben, školní klima, apod.  

Dále byly žákům předloženy dotazníky zjišťující jejich odborné teoretické 

i praktické znalosti v biologii a to v oblastech zoologie a botaniky. Dotazníky 

v odborné části byly žákům předloženy buď v pololetí, nebo na konci školního 

roku. Žákům nastupujícím do 6. ročníku ZDŠ a 1. ročníku SVVŠ byly dotazníky 

podány na začátku biologického vzdělávání a poté na konci, aby byl vidět vliv 

vzdělávacího procesu na dané škole.  

Ke zjišťování praktických znalostí v zoologii a botanice byly pořízeny 

série po 25 diapozitivech většinou podle učebnic nebo běžně používaných 

atlasů a příruček. Pouze některé snímky byly pořízeny přímo z přírody. Výběr 

rostlin a živočichů se řídil podle příslušné učebnice zoologie nebo botaniky. 

Výběr druhů byl proveden z hledisek odborných i didaktických, byl však 

ovlivněn nahodilostí výběru učebnic. 

4.3.6 Výzkum F 

V praktické části bylo uchazečům předloženo celkem patnáct exemplářů 

z říše rostlin, patnáct exemplářů z živočišné říše a pět objektů minerálů či 

hornin nebo zkamenělin. 

Vzhledem k tomu, že se k přijímacím zkouškám dostavilo 596 uchazečů, 

probíhala poznávací část v několika místnostech tomu určených a v několika 

stanovených dnech. Přírodniny tak byly obměňovány nejen co do druhů a rodů, 
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ale i co do jejich posloupností v jednotlivých místnostech. Pochopitelně se 

autoři snažili, aby úroveň vystavených objektů v jedné místnosti byla 

srovnatelná s přírodninami vystavenými v ostatních místnostech.  

4.3.7 Souhrn 

Představené metodiky se v mnohém shodují. V podstatě lze říci, že Šula 

(1955, 1956) své postupy práce popisuje velmi podrobně bez vynechání 

sebemenšího detailu či zdůraznění. Šulou se nechal inspirovat Štěpán (1958) a 

svůj výzkum realizoval obdobně. Zima (1962) se snažil provést průzkum v co 

nejkratším možném čase a tak, aby nebylo potřeba vynaložit velké úsilí. Proto 

vyplněné formuláře nechal rovnou opravit, a tak se žáci mohli dozvědět své 

výsledky několik minut po skončení testování. Samotný průběh testování byl 

uskutečněn v podobném stylu, v jakém byly realizovány výzkumy jeho dvou 

výše uvedených kolegů. Naproti nim Ducháč (1999) svůj postup příliš 

nerozebírá, spíše prezentuje získané výsledky, jež jsou zobrazeny v následující 

kapitole. Nicméně z jeho krátké zmínky vyplývá, že přijímací zkoušky probíhaly 

obdobně jako výše představené výzkumy, pouze byly rozděleny do několika 

dní. 

Lang, Pravda a kolektiv (1971) měli jako jediní výzkum rozdělený do 

několika etap, jež byly rozloženy do školního roku. Oproti ostatním odborníkům 

ho nezajímala čistá znalost přírodnin, nýbrž i důvody, proč má každý žák či 

student jinou úroveň znalostí a co ji ovlivňuje. V jeho způsobu testování sice 

není podrobně popsán postup testování, ale jeho odlišný úhel pohledu na 

problematiku neznalosti nutí k zamyšlení. Jediné rozdíly mezi uskutečněnými 

průzkumy se týkaly převážně výběru a počtu přírodnin a množství respondentů. 

4.4 Výsledky 

Po představení cílů a metodik výzkumů i výběru taxonů jsem 

shromáždila dosažené výsledky respondentů jednotlivých průzkumů. Níže jsou 

prezentovány jejich konkrétní hodnoty v tabelární formě (mimo výzkum B). 

Výsledky poznaných a nepoznaných přírodnin jsou záměrně uvedeny 

v procentech pro získání představy o zjištěných objektech, neboť tyto prameny 
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jsou obtížně dostupné a považuji za žádoucí je sumarizovat. Konkrétní hodnoty 

jsou následně doplněny komentářem.   

4.4.1 Výzkum A 

Tabulka 2 - Živočichové (Šula, 1955)  

Živočichové 

Pořadové číslo Jméno přírodniny Poznáno Nepoznáno 

1. krtek 17 (85 %) 3 (15 %) 

2. koroptev 15 (75 %) 5 (25 %) 

3. špaček 1 (5 %) 19 (95 %) 

4. sojka 11 (55 %) 9 (45 %) 

5. stehlík 3 (15 %) 17 (85 %) 

6. slepýš 10 (50 %) 10 (50 %) 

7. štika 6 (30 %) 14 (17 %) 

8. střevlík měděný 6 (30 %) 14 (17 %) 

9. mniška 0 (0 %) 20 (100 %) 

10. mandelinka bramborová 16 (80 %) 4 (20 %) 

11. stonožka 4 (20 %) 16 (80 %) 

12. pijavka lékařská 7 (35 %) 13 (65 %) 

 

Tabulka 3 - Rostliny (Šula, 1955)  

Rostliny 

Pořadové číslo Jméno přírodniny Poznáno Nepoznáno 

1. javor mléčný 10 (50 %) 10 (50 %) 

2. buk 5 (25 %) 15 (75 %) 

3. modřín 18 (90 %) 2 (10 %) 

4. šišky borovice 12 (60 %) 8 (40 %) 

5. ječmen 13 (65 %) 7 (35 %) 

6. kapusta 17 (85 %) 3 (15 %) 

7. přeslička rolní 13 (65 %) 7 (35 %) 

8. vojtěška 3 (5 %) 17 (85 %) 
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Tabulka 4 – Nerosty a horniny (Šula, 1955)   

Nerosty a horniny 

Pořadové číslo Jméno přírodniny Poznáno Nepoznáno 

1. sůl kamenná 15 (75%) 5 (25%) 

2. vápenec 4 (20%) 16 (80%) 

3. rula 4 (20%) 16 (80%) 

4. síra 8 (40%) 12 (60%) 

5. galenit 3 (15%) 17 (85%) 

6. pyrit 4 (20%) 16 (80%) 

7. uhlí černé 15 (75%) 5 (25%) 

8. živec 0 (0%) 20 (100%) 

9. hnědel 12 (60%) 8 (45%) 

10. žula 14 (70%) 6 (30%) 

11. křišťál 10 (50%) 10 (50%) 

12. pískovec 11 (55%) 9 (45%) 

 

Z 36 přírodnin důležitých z hlediska všeobecného vzdělávání žáci poznali 

průměrně jen 16,1, což v procentech činí 44,7%.  Nepoznáno tedy bylo více jak 

50% objektů.  Žádný ze studentů nepoznal všechny vystavené přírodniny. 

Nejlepšího výsledku dosáhl student, který poznal 28 objektů. Nejhoršího zase 

studentka s pouze 7 poznanými přírodninami. Ze 12 objektů živočišné říše bylo 

nejvíce poznáno 8, nejméně 1. Z rostlinné říše nejvíce 11, nejméně 3. Z nerostů 

a hornin nejvíce 9, nejméně 1. 

Praktická neznalost naší přírody byla projevena nejenom tím, že studenti 

nepoznali v mnoha případech vystavené přírodniny, ale dokonce je zaměnili za 

9. námel 9 (45 %) 11 (55 %) 

10. obilky žita 12 (60 %) 8 (45 %) 

11. srha říznačka 4 (20 %) 16 (80 %) 

12. lišejníky 10 (50 %) 10 (50 %) 
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jiné druhy, čímž prokázali neznalost i zaměněných druhů. Například krtek byl 

považován za potkana, sojka za žluvu nebo sokola, javor za dub, kapusta za 

květák, uhlí černé za tuhu, žula za vápenec, apod.  

Je potřeba zdůraznit, že vybraní studenti, se kterými byl výzkum 

prováděn, jsou absolventy jedenáctiletek s prospěchem z biologie do druhého 

stupně. A vzhledem k tomu, že se jedná o uchazeče o studium biologie, 

předpokládá se jejich zájem o obor biologie daleko vyšší, než je tomu u 

ostatních absolventů. 

Celkový výsledek výzkumu lze zjednodušeně vyjádřit asi takto: 

Všeobecně vzdělávací školy připravily své studenty, pokud šlo o praktickou 

znalost našich přírodnin, velmi neuspokojivě (Šula, 1955).  

4.4.2 Výzkum B 

Odpovědi žáků ukazují, že již žáci prvního postupného ročníku dovedou 

rozlišit přírodninu od lidského výtvoru, ačkoliv se pojem přírodnina vyučuje až 

v pátém ročníku národní školy.  

Žáci projevovali nejistotu při poznávání, na jejichž vývoji se nějakým 

způsobem podílel člověk. Většinou se jednalo o hospodářské plodiny, protože 

děti nedokázaly přesně rozlišit, zda například klas pšenice vytvořil člověk nebo 

příroda. Tato námitka je dle mého názoru správná. Když člověk přivede jiný 

druh či formu k životu, vytvořil ho nebo pouze pomohl přírodě? 

U žáků národní školy nepřekvapuje neznalost vzniku například křemene. 

Je však na pováženou, když v pátém ročníku děti nejsou schopny říci, jak přišel 

na svět králík. Objevují se taková tvrzení, zdůrazňují Šula a Polášek (1956), že 

králík se vylíhl z vajíčka, které snesl starý králík. Z rostlinné říše se na světě 

kopřiva objevila tak, že vyrostla z trávy. Vyskytovaly se i hypotézy typu: „žížaly 

vznikly z kořínků“, „skokan se udělal z vody“, apod. 

V další otázce se autoři zabývali pojmy „živé“ a „neživé“. Všichni žáci 

dokázali prohlásit, že nerosty jsou neživé a zvířata jsou živá. Rostliny považuje 

za neživé 80 % žáků prvního ročníku, 30 % žáků ze třetího ročníku a 20 % 
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z pátého. Dále se tyto myšlenky rozvíjely o další otázky týkající se znaků života. 

Většinou žáci dokázali nějaký znak života uvést, převážně se jednalo o pohyb. 

Čím starší děti byly, tím více znaků života dokázaly pojmenovat. Objevovala se 

tvrzení, že organismus je živý, protože se rozmnožuje, protože má oči a uši, 

dýchá, něčím se živí, roste. 

Žákům byly také předloženy přírodniny pro jejich praktické poznávání. 

Jednalo se o nejobyčejnější přírodniny – křemen, žula, muškát, prvosenka 

čínská, kopřiva, žito, houba, králík, skokan hnědý, chroust a dešťovka. 

Z výsledků vyplynulo, že znalost těchto objektů je značně neuspokojivá. Autoři 

se pozastavili převážně nad odpověďmi pátého ročníku, protože mnoho z nich 

nezná ani muškát, ani žulu. Také je překvapilo, že bílého králíka označilo za 

zajíce ještě 30 % dětí třetího ročníku. Dále se zjistilo, že rozdíly ve znalostech 

mezi dětmi venkovskými a městskými jsou nepatrné.  

Z výsledků je například patrné, že by se žákům mělo řádně vysvětlit, že 

život se neprojevuje pouze pohybem a že i rostliny jsou živé bytosti. Autoři se 

dobrali k závěru, že znalosti žáků se sice rozvíjejí, nicméně ne v takové formě, 

jak lze na národní škole předpokládat. Díky tomu se domnívají, že biologické 

vyučování na národní škole netvoří spolehlivý podklad pro další vzdělávání 

4.4.3 Výzkum C 

Tabulka 5 - Živočichové (Štěpán, 1958)  

Pořadí 
Název 

objektu 

Forma 

objektu 

Objekty 
Záměna za 

objekt 
poznané nepoznané 

počet % počet % 

1. žížala živý 

objekt 
51 92,75 4 7,25 pijavka 

2. 
okružák 

ploský 
ulita 8 14,5 47 85,5 

hlemýžď 

(20x), plovatka 

(2x) 

3. 
babočka 

paví oko 

suchý 

preparát 
42 76,3 13 23,7 krásnoočko 

4. střevlík suchý 

preparát 
20 36,3 35 63,7 zlatohlávek 

(12x), kovařík 



- 47 - 
 

(2x),hrobařík, 

chrobák 

5. 
mandelinka 

bramborová 

barevný 

obrázek 
47 85,5 8 14,5 chroust (2x), 

lýkožrout 

6. 
ropucha 

obecná 

živý 

objekt 
49 89,1 6 10,9 skokan (3x), 

rosnička 

7. slepýš válcový 

preparát 
43 78,1 12 21,9 užovka (5x) 

8. holub vycpaný 

objekt 
48 87,4 7 12,6 sojka (2x) 

9. 
vrabec 

domácí 

vycpaný 

objekt 
41 74,5 14 25,5 skřivan (5x), 

hýl, pěnkava 

10. okoun říční barevný 

obrázek 
31 56,3 24 43,7 

cejn, candát, 

pstruh, bělice 

(vše 2x), kapr, 

karas 

11. kapr barevný 

obrázek 
42 76,3 13 23,7 

sumec (2x), 

bělice, cejn, 

parma, lín, 

okoun 

12. netopýr válcový 

preparát 
55 100 0 0 -  

13. veverka vycpaný 

objekt 
30 54,5 25 45,5 

plch (7x), 

křeček (4x), 

sysel (3x), 

myš (2x), 

hraboš, lasice, 

rejsek 

14. nosorožec černobílý 

obrázek 
39 70,5 16 29,5 hroch (11x), 

pásovec 

15. žirafa barevný 

obrázek 
55 100 0 0 -  

 

Výše prezentovaná tabulka je zde pro příklad zobrazená jako přesná 

kopie originálu. Lze si například všimnout, že objekty byly vystaveny jinou 

formou, než obrázkovou. 
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Z tabulky lze dovodit, že z 55 studentů poznalo okružáka ploského pouze 

8 osob, veverku 30. Pouze jedna zkoušená studentka poznala všechny 

vystavené přírodniny. „Případ veverka“ je dle Štěpána (1958) na pováženou. 

Sám si pokládá otázku, jak je možné, že v prvním ročníku na vysoké škole 

nepozná 25 lidí veverku, obzvláště když není předložena na černobílém 

obrázku, ale jako vycpaný objekt.  

Autor ještě jednou shrnuje, že přírodniny byly voleny tak, aby převážně 

odpovídaly požadovaným znalostem absolventů osmiletky. Tím více ho 

zarazilo, že ani studenti prvního ročníku VŠP mající za hlavní obor biologii 

nepoznali nejběžnější objekty. K výsledkům se již nevrací, na závěr však 

dodává s celou redakcí časopisu, ve kterém své výsledky prezentoval, že tato 

situace je opravdu tristní. 

4.4.4 Výzkum D 

Tabulka 6 - Rostliny (Zima, 1962) 

Rostliny 

Název exponátu Správné odpovědi Nesprávné odpovědi  

žito 24 (77 %) 7 (23 %) 

pšenice 27 (87 %) 4 (13 %) 

oves 27 (87 %) 4 (13 %) 

hrách 31 (100 %) 0 (0 %) 

čočka 28 (90 %) 3 (10 %) 

rajče 19 (61 %) 12 (39 %) 

fazole 31 (100 %) 0 (0 %) 

brambor 15 (48 %) 16 (52 %) 

cukrovka 9 (29 %) 22 (71 %) 

chmel 26 (84 %) 5 (16 %) 

jetel 24 (77 %) 7 (23 %)  

hrách 21 (68 %) 10 (32 %) 

ječmen 19 (61 %) 12 (39 %) 

smrk 29 (94 %)   2 (6 %) 

borovice 23 (74 %) 8 (26 %) 
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modřín 27 (87 %) 4 (13 %) 

borůvka 13 (42 %) 18 (58 %) 

šeřík 23 (74 %) 8 (26 %) 

javor 15 (48 %) 16 (52 %) 

dub 25 (81 %) 6 (19 %) 

buk 14 (45 %) 17 (55 %) 

lípa 23 (74 %) 8 (26 %) 

bříza 29 (94 %) 2 (6 %) 

bez černý 19 (61 %) 12 (39 %) 

jírovec 19 (61 %) 12 (39 %) 

pampeliška 30 (97 %) 1 (3 %) 

podběl 23 (74 %) 8 (26 %) 

šťavel 11 (35 %) 20 (65 %) 

hořčice 22 (71 %) 9 (29 %) 

pryskyřník 16 (52 %) 15 (48 %) 

kapraď samec 28 (91 %) 3 (9 %) 

jabloň 22 (71 %) 9 (29 %) 

hrušeň 12 (39 %) 19 (61 %) 

líska 5 (16 %) 26 (84 %) 

topol osika 20 (65 %) 11 (35 %) 

koleus 11 (35 %) 20 (65 %) 

pelargonie 27 (87 %) 4 (13 %) 

asparagus 29 (94 %) 2 (6 %) 

oleandr 12 (39 %) 19 (61 %) 

kalla 23 (74 %) 8 (26 %) 

zelenec 24 (77 %) 7 (23 %) 

begonie 24 (77 %) 7 (23 %) 

rašeliník 6 (19 %) 25 (81 %) 

balzamína 9 (29 %) 22 (71 %) 

choroš 23 (74 %) 8 (26 %) 
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Tabulka 7 - Živočichové (Zima, 1962)  

Živočichové 

Název exponátu Správné odpovědi Nesprávné odpovědi 

zajíc 34 (94 %) 2 (6 %) 

kapr 34 (94 %) 2 (6 %) 

včela 27 (75 %) 9 (25 %) 

křeček 13 (36 %) 23 (64 %) 

gorila 9 (25 %) 27 (75 %) 

šimpanz 15 (42 %) 21 (58 %) 

krtek 19 (53 %) 17 (47 %) 

liška 31 (86 %) 5 (14 %) 

rys 26 (72 %) 10 (28 %) 

veverka 35 (97 %) 1 (3 %) 

bažant 28 (78 %) 8 (22 %) 

rorýs 12 (33 %) 24 (67 %) 

daněk 4 (11 %) 32 (89 %) 

hýl 4 (11 %) 32 (89 %) 

čížek 22 (61 %) 14 (39 %) 

kos 29 (81 %) 7 (9 %) 

perloočka 6 (17 %) 30 (83 %) 

bělásek 33 (92 %) 3 (8 %) 

mandelinka bramborová 27 (75 %) 9 (25 %) 

hlemýžď 22 (61 %) 14 (39 %) 

žížala 33 (92 %) 3 (8 %) 

úhoř 21 (58 %) 15 (42 %) 

škeble 31 (86 %) 5 (14 %)  

poštolka 11 (31 %) 25 (69 %) 

jelen 27 (75 %) 9 (25 %) 

kachna divoká 36 (100 %) 0 (0 %) 

stehlík 16 (44 %) 20 (66 %) 

špaček 16 (44 %) 20 (66 %) 
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zvonek 15 (42 %) 21 (58 %) 

vrána 25 (69 %) 11 (31 %) 

žluna 22 (61 %) 14 (39 %) 

ještěrka 30 (83 %) 6 (17 %) 

slepýš 32 (89 %) 4 (11 %) 

užovka 27 (75 %) 9 (25 %) 

zmije 35 (97 %) 1 (3 %) 

želva 33 (92 %) 3 (8 %) 

čolek 32 (89 %) 4 (11 %) 

mlok 15 (42 %) 21 (58 %) 

ropucha 21 (58 %) 15 (42 %) 

štika 31 (86 %) 5 (14 %) 

okoun 11 (31 %) 25 (69 %) 

karas 10 (28 %) 26 (72 %) 

rak 33 (92 %) 3 (8 %) 

chroust 30 (83 %) 6 (17 %) 

střevlík 4 (11 %) 32 (89 %) 

okružák 12 (33 %) 24 (67 %) 

krásnoočko 22 (61 %) 14 (39 %) 

sumec 21 (58 %) 15 (42 %) 

krokodýl 29 (81 %) 7 (19 %) 

havran 26 (72 %) 10 (28 %) 

  

Autor na začátek upozorňuje, že tam, kde se objevily větší neznalosti 

přírodnin, sám našel nějakou svou vlastní chybu (neupřesňuje ji). Dále 

pokračuje tím, že žáci často zaměňovali běžné objekty za jiné. Například z krtka 

byl nosál, ze sumce hroch, z čolka ještěrka. U rostlin pak byl zaměněn fazol za 

kukuřici, habr za lísku, špenát za řepu. Nicméně Zima (1962) sám své výsledky 

porovnal s výsledky předešlých výzkumů z let minulých a tvrdí, že jeho výsledky 

jsou nepoměrně lepší. Uvádí tak na příkladu průměru některých přírodnin 

z živočišné říše (krtek, mandelinka, špaček, aj.), kdy průměr na VŠP (obor 
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biologie) činil 40 %, zatímco průměr u jeho žáků osmé třídy byl přes 63 %, u 

rostlin na VŠP 52,5 % a u autorových žáků téměř 68 %.  

Ve svých všeobecných závěrech uvedl, že příčiny takovýchto výsledků 

jsou v nedostatečném procvičování přírodnin a jejich poznávání podle obrázků, 

vycpanin a jejich živých forem. Také by děti měly mít vystavované přírodniny 

neustále na očích. Tuto myšlenku si ověřil u svých žáků účastnících se jeho 

biologického kroužku, kdy jejich úspěšnost při poznávání stejných objektů činila 

90 – 100 %. 

4.4.5 Výzkum E 

Tabulka 8 – Výsledky rostlinných druhů (Lang, Pravda a kolektiv, 1971) 

Praktická znalost druhů v Praze a Středočeském  - znalost alespoň rodu 

(Z) a neznalost přírodniny nebo záměny s jinou (N) – uváděno v %  

Rostlinný 

druh 

Žáci základních škol Studenti gymnázií 

začátek 6. 

ročníku 
7 ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N 

krásnoočko 

zelené 
0 100 76 24 60 40 72 28 90 10 95 5 90 10 

klouzek žlutý 70 30 80 20 75 25 75 25 80 20 80 20 70 30 

terčovka 

bublinatá 
0 100 62 38 12 88 10 90 15 95 8 92 5 95 

ploník obecný 0 100 68 32 24 76 20 80 15 95 17 83 22 78 

přeslička rolní 30 70 85 15 95 5 80 20 90 10 95 5 90 10 

plavuň 

vidlačka 
0 100 55 45 18 82 40 60 55 45 45 55 52 48 

osladič 

obecný 
0 100 42 58 15 85 30 70 30 70 23 77 21 79 

jedle bělokorá 45 55 70 30 52 48 62 38 80 20 80 20 78 22 

blatouch 

bahenní 
50 50 77 23 80 20 87 13 90 10 90 10 92 8 

hlaváček jarní 25 75 48 52 45 55 40 60 40 60 85 15 60 40 

tolice vojtěška 10 90 45 55 35 65 22 78 52 48 75 25 63 37 

prvosenka 

jarní 
10 90 63 37 60 40 52 48 80 20 72 28 55 45 

rulík 

zlomocný 
8 92 30 70 30 70 30 70 32 68 70 30 45 55 

šalvěj luční 8 92 50 50 45 55 40 60 52 48 53 47 55 45 
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heřmánek 

pravý 
65 35 90 10 88 12 83 17 70 30 72 28 80 20 

pcháč oset 0 100 30 70 10 90 23 77 52 48 30 70 15 85 

třemdava bílá 0 100 10 90 8 92 10 90 0 100 0 100 15 85 

bledule jarní 48 52 72 28 60 40 52 48 78 22 80 20 70 30 

psárka 

(bojínek) luční 
0 100 40 60 23 77 27 73 40 60 51 49 60 40 

hrušeň 

obecná 
27 73 51 49 55 45 52 48 82 18 85 15 76 24 

lípa srdčitá 55 45 75 25 87 13 93 7 95 5 100 0 95 5 

habr obecný 5 95 52 48 32 68 30 70 27 73 10 90 15 85 

olše lepkavá 10 90 60 40 47 53 30 70 46 54 50 50 48 52 

dub zimní 62 38 80 20 85 15 80 20 80 20 90 10 88 12 

vrba jíva 25 75 76 24 70 30 78 22 78 22 80 20 76 24 

 

Tabulka 9 – Výsledky živočišných druhů (Lang, Pravda a kolektiv, 1971)  

Praktická znalost druhů v Praze a Středočeském  - znalost alespoň rodu 

(Z) a neznalost přírodniny nebo záměny s jinou (N) – uváděno v %  

Živočišný 

druh 

Žáci základních škol Studenti gymnázií 

začátek 6. 

ročníku 
7 ročník 8. ročník 9. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N 

trepka velká 0 100 82 18 95 5 95 5 80 20 77 23 80 20 

sasanka 

mořská 
5 95 52 48 53 47 53 47 80 20 77 23 76 24 

tasemnice 

dlouhočlenná 
22 78 80 20 97 3 95 5 78 22 77 23 77 23 

plovatka 

bahenní 
0 100 15 85 0 100 0 100 15 85 10 90 12 88 

křižák obecný 20 80 74 26 52 48 32 68 10 90 70 30 70 30 

hrotnatka 

obecná 
5 95 20 80 10 90 5 95 10 90 15 85 9 81 

šídlo 

královské 
30 70 12 88 20 80 20 80 10 90 5 95 17 83 

cvrček polní 58 42 30 70 50 50 45 55 62 38 40 60 42 68 

střevlík 

měděný 
5 95 25 75 25 75 18 82 26 74 10 90 10 90 

hrobařík 

obecný 
0 100 22 78 5 95 3 97 26 74 10 90 5 95 

bělásek 72 28 78 22 75 25 70 30 72 28 70 30 76 24 
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ovocný 

bekyně 

mniška 
0 100 20 80 28 72 10 90 30 70 45 55 30 70 

žralok 

lidožravý 
72 28 55 45 76 24 80 20 72 28 85 15 72 28 

jeseter velký 10 90 32 68 30 70 32 68 51 49 65 35 50 50 

lín obecný 0 100 23 77 20 80 40 60 10 90 5 95 48 52 

cejn velký 5 95 5 95 5 95 8 92 29 71 10 90 18 82 

okoun říční 45 55 42 38 50 50 10 90 30 70 20 80 40 60 

ropucha 

obecná 
95 5 93 7 100 0 80 20 60 40 72 28 75 25 

kobra indická 65 35 54 46 53 47 78 22 78 22 78 22 80 20 

Iguanodon 0 100 0 100 5 95 5 95 10 90 0 100 0 100 

poštolka 

obecná 
5 95 62 38 70 30 35 65 75 25 35 65 40 60 

pěnkava 

obecná 
20 80 53 47 15 85 15 85 47 53 30 70 30 70 

jiřička obecná 10 90 30 70 50 50 20 80 70 30 35 65 40 60 

krtek obecný 92 8 100 0 90 10 95 5 95 5 80 20 85 15 

sob polární 60 40 55 45 78 22 65 35 77 23 80 20 70 30 

 

Výzkum Langa (1971) je ze všech průzkumů zde prezentovaných 

nejobsáhlejší, co se do počtu testovaných žáků a studentů týče. Jeho výsledky 

byly původně zpracovány poněkud netradičně od ostatních výzkumů, neboť se 

jednalo pouze o procentuální zastoupení úspěšnosti a neúspěšnosti. 

Ve výše citovaných tabulkách jsou ukázány výsledky pouze z Prahy a 

Středočeského kraje. Původně bylo hodnocení rozděleno do čtyř částí – znalost 

rodového jména, znalost rodového i druhového jména, záměna s jiným 

objektem, neznalost přírodniny. Zde jsou uvedeny sečtené výsledky z poznání 

rodového jména a celého názvu, a poté neznalosti spolu se záměnou.  

Díky uspořádání výsledků šetření je možné pozorovat, jak na počátku šestého 

ročníku neznalo krásnoočko zelené 100 % žáků, zatímco ve třetím ročníku 

střední školy jej znalo již 90 % studentů. Pro změnu je zarážející, že terčovku 

bublinatou na počátku šestého ročníku neznal nikdo a pouhých 5 % lidí ji znalo 

ve třetím ročníku SŠ. Lze se pozastavit například nad tím, že habr obecný je 



- 55 - 
 

znám pouhým 5% dětem, v devátém ročníku 30% a ve třetím ročníku SŠ 

pouhým 15%. Podobné výkyvy můžeme pozorovat i u jiných přírodnin, nejenom 

u rostlin. Demonstruji některé další překvapivé výsledky – a to u zástupců: 

plovatka bahenní, šídlo královské, střevlík měděný, krtek obecný, klouzek žlutý 

a bledule jarní. 

Lang, Pravda a kolektiv (1971) vytvořili několik závěrů vyplývající z jeho 

širokého výzkumu: 

 Znalost druhů je závislá na učivu určitého ročníku. 

 Druhová znalost se ve vyšších ročnících snižuje, až nakonec zůstane 

pouze znalost rodu. 

 Učitelé nejsou omezeni výběrem přírodnin, a tak mohou žáky utvrzovat 

v jednom a tom samém seznamu, který postupně budou rozšiřovat o 

další druhy v průběhu vzdělávání. 

 Nedokonalá znalost druhu je vinou učitele, který nebazíruje na přesné 

znalosti binomické nomenklatury. 

 Z výsledků lze konstatovat vyšší znalost rostlinných druhů, než 

živočišných. Živočichové díky své schopnosti aktivního pohybu nejsou 

snadno viditelní. 

4.4.6 Výzkum F 

Tabulka 10 - Živočichové (Martinec a Ducháč, 1999)  

Živočichové Poznané (%) Částečně poznané (%) Nepoznané (%) 

mrchožrout 3 0 97 

mandelinka 

bramborová 
4 1 95 

kos černý 3 4 93 

sladkovodní houba 3 4 93 

pestřenka 7 1 92 

pěnkava obecná 7 3 90 

čížek lesní 11 3 86 

strnad obecný 12 2 86 

motolice 14 1 85 
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rehek domácí 11 6 83 

kukla motýla 15 5 80 

rorýs obecný 21 0 79 

bahenka živorodá 21 1 78 

ťuhýk šedý 19 5 76 

ústřice 21 4 75 

sysel obecný 18 8 74 

larvy vážky a šídla 24 4 72 

tesařík 30 0 70 

slávka jedlá 17 13 70 

potápník vroubený 27 3 70 

lín obecný 21 9 70 

jiřička 23 13 64 

srdcovka 43 0 57 

saranče stěhovavá 41 4 55 

krysa – potkan 45 0 55 

potkan 46 1 53 

drozd zpěvný 50 4 46 

babočka osiková 25 31 44 

okoun říční 45 13 42 

straka 59 5 36 

hrdlička divoká 40 25 35 

rejsek 56 12 32 

lišaj 69 1 30 

konipas bílý 59 14 27 

vrabec domácí 45 28 27 

lasice hranostaj 42 38 20 

babočka admirál 58 29 13 

babočka paví oko 85 13 2 
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Tabulka 11 - Rostliny (Martinec a Ducháč, 1999)  

Rostliny Poznané 

(%) 

Částečně poznané 

(%) 

Nepoznané 

(%) 

dvouhrotec 1 2 97 

bažanka vytrvalá 4 0 96 

starček obecný 2 4 94 

čemeřice 12 0 88 

střemcha hroznovitá 3 11 86 

svlačec rolní 7 8 85 

rašeliník 16 0 84 

terčovka bublinatá 18 4 78 

měřík 23 0 77 

dutohlávka sobí 22 1 77 

bika ladní 21 2 77 

popenec břečťanolistý 22 3 75 

ptačinec žabinec 13 12 75 

penízek rolní 25 3 72 

křivatec žlutý 30 4 66 

lipnice roční 16 21 63 

dymnivka dutá 32 5 63 

zlatice prostřední 22 16 62 

pukléřka islandská 24 20 56 

modřenec 37 7 56 

hrachor 26 19 55 

podbílek šupinatý 36 10 55 

vlaštovičník větší 38 8 54 

jalovec 30 19 51 

pryšec chvojka 41 10 49 

orsej jarní 49 2 49 

bez černý 47 6 47 

bělomech sivý 49 9 42 

srstka angrešt 29 32 39 
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pšenice 51 11 38 

břečťan popínavý 30 33 37 

bříza bílá 50 17 33 

plicník lékařský 64 4 32 

přeslička rolní 52 16 32 

hluchavka nachová 59 10 31 

kokoška pastuší 

tobolka 
69 1 30 

šťavel kyselý 58 15 27 

třešeň ptačí 26 48 26 

tis červený 65 12 23 

prvosenka jarní 77 6 17 

smrk 48 35 17 

violka rolní 44 42 14 

kopřiva žahavka 17 69 14 

bledule jarní 74 13 13 

podběl lékařský 59 28 13 

modřín opadavý 72 16 11 

borovice vejmutovka 36 54 10 

hluchavka bílá 93 4 3 

 

Tabulka 12 – Nerosty a horniny (Martinec a Ducháč, 1999) 

Nerosty a horniny Poznané (%) Částečně poznané (%) Nepoznané (%) 

znělec 17 2 81 

Inoceramus 5 19 76 

hřebenatka 9 16 75 

mramor 24 3 73 

sádrovec 32 1 67 

Lepidodendron 21 15 64 

fylit 6 31 63 

galenit 40 0 60 
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rula 42 2 56 

gabro 45 0 55 

svor 29 18 53 

čedič 46 5 49 

krevel – hematit 27 26 47 

amonit 52 2 46 

křišťál – křemen 61 2 37 

travertin 20 46 34 

pyrit 59 12 29 

jílovec 14 64 22 

pískovec 77 2 21 

muskovit 27 56 17 

žula – granit 85 0 15 

trilobit 92 1 7 

 

Martinec a Ducháč (1999) uvozují svou prezentaci výsledků alarmujícími 

polovičními znalostmi u zájemců o obor. Nejhorší stav je v zoologii, kdy 

úspěšnost dosahuje 31%. Dále ho zaráží, že studenti i ve svém věku zaměňují 

přírodniny za jiné. Zdůrazňuje svou odstrašující dokumentaci a krátký komentář 

ke každé skupině přírodnin. 

V zoologii byl lihový preparát motolice zaměněn s křídlem motýla, škeblí, 

měňavkou, mihulí či platýsem. Lihový preparát kukly motýla byl určen jako 

chroust či plovatka. Vycpaný ťuhýk byl poznán jako strnad či straka. Saranče 

stěhovavá byla zaměněna se skokanem. Drozd zpěvný se stal dropem velkým. 

Vrabec domácí byl určen jako sojka a hrdlička divoká byla označena za slípku.  

V botanické části byly vystavené některé živé organismy. Živý měřík byl 

zaměněn s osladičem. Pukléřka islandská byla určena jako ploník. Podběl 

lékařský byl označen jako kontryhel. Tis červený byl vydáván za borovici, 

větévka břečťanu popínavého byla vydávána za javor.   
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V geologické části si uchazeči sádrovec spletli s křemenem, rulou a 

fosilie amonita s Lepidodendronem.  

Autor se domnívá, že tyto výsledky by si zasloužily hloubkovou 

didaktickou analýzu, která by označila příčiny tak závažných chyb.  
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5. Závěrečná diskuze 

Jako první bych ráda porovnala seskupené výsledky zde prezentovaných 

výzkumů. Z šesti představených průzkumů se čtyři týkaly stejné věkové skupiny 

studentů – tedy minimálně studentů, kteří měli probranou zoologii a botaniku na 

střední škole. Pouze Šula a Polášek (1956) a Zima (1962) se zaměřili na děti 

jiné věkové kategorie. Šula s Poláškem se zabývaly dětmi národní školy a Zima 

zkoumal znalosti svých žáků na počátku osmého ročníku ZŠ.  

Přehled doplňuji tabulkou, ve které jsou vedle sebe postavené výzkumy 

Šuly (1955), Štěpána (1957), Langa, Pravdy a kolektivu (1971), Martince a 

Ducháče (1999). Ti nechali testovat absolventy středních škol nebo studenty 

posledních ročníků SVŠ. V posledním sloupci jsou zapsány průměrné 

procentuální hodnoty výsledků. Seznam přírodnin je seřazen dle abecedy, 

nikoliv podle vyšších taxonů. Hodnoty poznaných přírodnin jsou uvedené ve 

sloupci „P“, nepoznané ve sloupci „N“. 

Tabulka 13 – Závěrečný přehled zkoumaných přírodnin 

Přírodniny 

Výzkumy 

A C E F Průměr 

P (%) N (%) P (%) N (%) P (%) N (%) P (%) N (%) P (%) N (%) 

amonit 
      

54 46 54 46 

babočka admirál 
      

87 13 87 13 

babočka osiková 
      

55 46 55 46 

babočka paví oko 
  

76,3 23,7 
  

98 2 87,15 12,85 

bahenka živorodá 
      

22 78 22 78 

bažanka vytrvalá 
      

4 96 4 96 

bekyně mniška 0 100 
  

30 70 
  

15 85 

bělásek ovocný 
    

76 24 
  

76 24 

bělomech sivý 
      

58 42 58 42 

bez černý 
      

53 47 53 47 

bika ladní 
      

23 77 23 77 

blatouch bahenní 
    

92 8 
  

92 8 

bledule jarní 
    

70 30 
  

70 30 

borovice 60 40 
    

90 10 75 25 

břečťan popínavý 
      

63 37 63 37 

bříza bílá 
      

67 33 67 33 

buk 25 75 
      

25 75 

cejn velký 
    

18 82 
  

18 82 
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cvrček polní 
    

42 68 
  

42 68 

čedič 
      

51 49 51 49 

čemeřice 
      

12 88 12 88 

čížek lesní 
      

14 86 14 86 

drozd zpěvný 
      

54 46 54 46 

dub zimní 
    

88 12 
  

88 12 

dutohlávka sobí 
      

23 77 23 77 

dvouhrotec 
      

3 97 3 97 

dymnivka dutá 
      

37 63 37 63 

fylit 
      

37 63 37 63 

gabro 
      

45 55 45 55 

galenit 15 85 
    

40 60 27,5 72,5 

habr obecný 
    

15 85 
  

15 85 

heřmánek pravý 
    

80 20 
  

80 20 

hlaváček jarní 
    

60 40 
  

60 40 

hluchavka bílá 
      

97 3 97 3 

hluchavka nachová 
      

69 31 69 31 

hnědel 60 40 
      

60 40 

holub 
  

87,4 12,6 
    

87,4 12,6 

hrachor 
      

45 55 45 55 

hrdlička divoká 
      

65 35 65 35 

hrobařík obecný 
    

5 95 
  

5 95 

hrotnatka obecná 
    

9 81 
  

9 81 

hrušeň obecná 
    

76 24 
  

76 24 

hřebenatka 
      

25 75 25 75 

Inoceramus 
      

24 76 24 76 

Iguanodon 
    

0 100 
  

0 100 

jalovec 
      

49 51 49 51 

javor mléč 50 50 
      

50 50 

ječmen 65 35 
      

65 35 

jedle bělokorá 
    

78 22 
  

78 22 

jeseter velký 
    

50 50 
  

50 50 

jílovec 
      

78 22 78 22 

jiřička obecná 
    

40 60 36 64 38 62 

kapr 
  

76,3 23,7 
    

76,3 23,7 

kapusta 85 15 
      

85 15 

klouzek žlutý 
    

70 30 
  

70 30 

kobra indická 
    

80 20 
  

80 20 

kokoška pastuší 
tobolka       

70 30 70 30 

konipas bílý 
      

73 27 73 27 

kopřiva žahavka 
      

86 14 86 14 
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koroptev polní 75 25 
      

75 25 

kos černý 
      

7 93 7 93 

krásnoočko zelené 
    

90 10 
  

90 10 

krevel – hematit 
      

53 47 53 47 

krtek obecný 85 15 
  

85 15 
  

85 15 

krysa – potkan 
      

45 55 45 55 

křišťál 50 50 
    

63 37 56,5 43,5 

křivatec žlutý 
      

34 66 34 66 

křižák obecný 
    

70 30 
  

70 30 

lasice hranostaj 
      

80 20 80 20 

Lepidodendron 
      

36 64 36 64 

lín obecný 
    

48 52 30 70 39 61 

lípa srdčitá 
    

95 5 
  

95 5 

lipnice roční 
      

37 63 37 63 

lišaj 
      

70 30 70 30 

lišejníky 50 50 
      

50 50 

mandelinka 
bramborová 

80 20 85,5 14,5 
  

5 95 56,83 43,16 

měřík 
      

23 77 23 77 

modřenec 
      

44 56 44 56 

modřín opadavý 90 10 
    

88 12 89 11 

motolice 
      

15 85 15 85 

mramor 
      

27 73 27 73 

muskovit 
      

83 17 83 17 

námel 45 55 
      

45 55 

netopýr 
  

100 0 
    

100 0 

nosorožec 
  

70,5 29,5 
    

70,5 29,5 

okoun říční 
  

56,3 43,7 40 60 58 42 51,43 48,56 

okružák ploský 
  

14,5 85,5 
    

14,5 85,5 

olše lepkavá 
    

48 52 
  

48 52 

orsej jarní 
      

51 49 51 49 

osladič obecný 
    

21 79 
  

21 79 

penízek rolní 
      

28 72 28 72 

pěnkava obecná 
    

30 70 10 90 20 80 

pestřenka 
      

8 92 8 92 

pcháč oset 
    

15 85 
  

15 85 

pijavka lékařská 35 65 
      

35 65 

pískovec 55 45 
    

79 21 67 33 

plavuň vidlačka 
    

52 48 
  

52 48 

plicník lékařský 
      

68 32 68 32 

ploník obecný 
    

22 78 
  

22 78 

plovatka bahenní 
    

12 88 
  

12 88 
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podběl lékařský 
      

87 13 87 13 

podbílek šupinatý 
      

46 54 46 54 

popenec 
břečťanolistý       

25 75 25 75 

poštolka obecná 
    

40 60 
  

40 60 

potápník vroubený 
      

30 70 30 70 

potkan 
      

47 53 47 53 

prvosenka jarní 
    

55 45 83 17 69 31 

pryšec chvojka 
      

51 49 51 49 

přeslička rolní 65 35 
  

90 10 68 32 74,33 25,66 

psárka (bojínek) 
luční     

60 40 
  

60 40 

pšenice 
      

62 38 62 38 

ptačinec žabinec 
      

25 75 25 75 

pukléřka islandská 
      

44 56 44 56 

pyrit 20 80 
    

71 29 45,5 54,5 

rašeliník 
      

16 84 16 84 

rehek domácí 
      

17 83 17 83 

rejsek 
      

68 32 68 32 

ropucha obecná 
  

89,1 10,9 75 25 
  

82,05 17,95 

rorýs obecný 
      

21 79 21 79 

rula 20 80 
    

44 56 32 68 

rulík zlomocný 
    

45 55 
  

45 55 

sádrovec 
      

33 67 33 67 

saranče stěhovavá 
      

45 55 45 55 

sasanka mořská 
    

76 24 
  

76 24 

síra 40 60 
      

40 60 

sladkovodní houba 
      

7 93 7 93 

slávka jedlá 
      

30 70 30 70 

slepýš křehký 50 50 78,1 21,9 
    

64,05 35,95 

smrk 
      

83 17 83 17 

sob polární 
    

70 30 
  

70 30 

sojka lesní 55 45 
      

55 45 

srdcovka 
      

43 57 43 57 

srha říznačka 20 80 
      

20 80 

srstka angrešt 
      

61 39 61 39 

starček obecný 
      

6 94 6 94 

stehlík 15 85 
      

15 85 

stonožka 20 80 
      

20 80 

straka 
      

64 36 64 36 

strnad obecný 
      

14 86 14 86 

střemcha hroznovitá 
      

14 86 14 86 

střevlík měděný 30 70 36,3 63,7 10 90 
  

25,43 74,56 
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sůl kamenná 75 25 
      

75 25 

svlačec rolní 
      

15 85 15 85 

svor 
      

47 53 47 53 

sysel obecný 
      

26 74 26 74 

šalvěj luční 
    

55 45 
  

55 45 

šídlo královské 
    

17 83 
  

17 83 

špaček lesní 5 95 
      

5 95 

šťavel kyselý 
      

73 27 73 27 

štika obecná 30 70 
      

30 70 

tasemnice 
dlouhočlenná     

77 23 
  

77 23 

terčovka bublinatá 
    

5 95 22 78 13,5 86,5 

tesařík 
      

30 70 30 70 

tis červený 
      

77 23 77 23 

tolice vojtěška 5 95 
  

63 37 
  

34 66 

travertin 
      

66 34 66 34 

trepka velká 
    

80 20 
  

80 20 

trilobit 
      

93 7 93 7 

třemdava bílá 
    

15 85 
  

15 85 

třešeň ptačí 
      

74 26 74 26 

ťuhýk šedý 
      

24 76 24 76 

uhlí černé 75 25 
      

75 25 

ústřice 
      

25 75 25 75 

vápenec 20 80 
      

20 80 

veverka 
  

54,5 45,5 
    

54,5 45,5 

violka rolní 
      

86 14 86 14 

vlaštovičník větší 
      

46 54 46 54 

vrabec domácí 
  

74,5 25,5 
  

73 27 73,75 26,25 

vrba jíva 
    

76 24 
  

76 24 

zlatice prostřední 
      

38 62 38 62 

znělec 
      

19 81 19 81 

žirafa 
  

100 0 
    

100 0 

živec 0 100 
      

0 100 

žížala 
  

92,7 7,3 
    

92,7 7,3 

žralok lidožravý 
    

72 28 
  

72 28 

žula 70 30 
      

70 30 

žula – granit 
  

 
   

85 15 85 15 

Celkový průměr 44 56 72,80 27,19 51,76 48,24 46,85 53,15 48,94 51,05 

 

Z výše uvedené přehledové tabulky lze vyčíst, že v průběhu let se nedá 

jasně tvrdit, zda se u studentů jedná o stoupající nebo klesající znalost. 
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Překvapivé jsou například výsledky u mandelinky bramborové, které jsou v roce 

1954 uspokojivé, oproti tomu v roce 1998 je výsledek zcela opačný. Upozorňuji 

na okouna říčního, kde znalost v průběhu let zůstala podobná. Dále odkazuji na 

další přírodniny – bekyně mniška, borovice, galenit, jiřička obecná, krtek 

obecný, modřín opadavý, pískovec, přeslička rolní, slepýš křehký, střevlík 

měděný. 

Komentované výsledky v předchozí kapitole v některých případech 

vykazují rozporuplnosti. Například v Zimově výzkumu (viz kapitola Výsledky – 

Výzkum D) byl sumec zaměněn za hrocha. Osobně si myslím, že se jednalo 

pouze o žert ze strany žáků, jelikož mnoho žáků či studentů porušují pravidla 

z důvodu vlastního pobavení nebo zášti vůči určitému kantorovi. Tím se však 

zkreslují výsledky. Obdobná situace se stala i při přijímacích zkouškách, jejichž 

výsledky prezentují Martinec a Ducháč (1999). Objevovaly se případy, kdy 

uchazeči zaměnili saranče za skokana, drozda za dropa, hrdličku za slípku. 

Kdyby se nejednalo o přijímací řízení na vysokou školu, považovala bych 

uchazeče za recesisty. Tento jev však vzhledem k situaci přikládám jejich velké 

nervozitě. 

Výzkum největšího vzorku provedli Lang, Pravda a kolektiv (1971). 

Z jejich výsledků (viz kapitola Výsledky – Výzkum E) vyplynuly různé výkyvy. 

V některých případech se objevila klesající znalost přírodnin, v jiných stoupající 

a někde se na konci ZŠ objevil pokles či nárůst znalosti, zatímco na konci SŠ 

tomu bylo naopak. Předpokládám, že se tak stalo proto, že na základní škole se 

tato přírodnina vyučovala, zatímco na střední se studentům nepřipomněla, a tak 

se jim zkrátka vytratila z paměti. Tím se dá celkem snadno potvrdit to, že 

středoškolské vzdělávání ne vždy navazuje na základní a znalosti předmětu se 

neprohlubují. Osobně shledávám celkové výsledky výzkumu za pozitivnější, než 

výsledky průzkumů provedených dříve. Oproti dřívějším létům vypadá, že se 

žáci a studenti „polepšili“. Na druhou stranu musím upozornit na to, že tyto 

výsledky jsou shrnutím velkého množství testovaných žáků a studentů, zatímco 

výzkumy prováděné před více jak deseti lety jsou malého měřítka a nedají se 

tak jednoznačně porovnat. 
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Osobně považuji základní znalost přírodnin za důležitou součást 

vzdělávání v biologii. Umět poznat a pojmenovat přírodninu viděnou v přírodě či 

v jiné formě, znát její způsob života a zařadit ji do systému je dle mého názoru 

zásadní k pochopení principu fungování přírody. Též souhlasím s tvrzením 

Stoklasy (1998), že výuka daného tématu je závislá na věku a mentalitě dítěte. 

Důcháčův (2000) poznatkově-dovednostní systém považuji za logicky 

uspořádaný a jako možnou metodiku při výuce přírodnin.  

V realizovaných výzkumech mě nejvíce zajímaly jejich metodiky. Někteří 

autoři se k metodice téměř nevyjádřili. Naopak výborně popsaný způsob 

průběhu průzkumu uvedl Šula (1955), kde jsem si dovedla představit, jak daný 

výzkum probíhal. Z jeho metodiky by se dalo vycházet pro případnou realizaci 

vlastního výzkumu.  

Upozornění Stoklasou (1998) na ekologickou a systematickou klasifikaci 

mi otevřelo několik dalších možných cest, jak k výuce přírodnin přistupovat. 

Zaujalo mě jeho tvrzení, že ekologická klasifikace je přirozenější a tím blíže 

přírodě a jejím zákonitostem. 

Na závěr kapitoly podotýkám, že problematika znalosti přírodnin se 

netýká pouze kantorů a studentů, ale i soutěží přírodovědně zaměřených. 

Jednou z nich je každý rok pořádaná Biologická olympiáda. Kontaktovala jsem 

pořadatele soutěže a zeptala jsem se, jak a podle čeho vybírají přírodniny 

určené k poznávací části. Dostala jsem pro mě neuspokojivou odpověď. Jelikož 

je RVP tak obecný, vybírají přírodniny na základě jejich uvážení. Většinou se 

výběr vztahuje k tématu soutěže, které je každý rok jiné. V královéhradeckém 

kraji se pořádá soutěž Poznávání přírodnin. Jejich pořadatele se mi bohužel 

nepodařilo zkontaktovat a blíže se seznámit s jejich postupy při výběru 

přírodnin. 
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6. Závěr 

Překvapilo mne, že za posledních čtrnáct let nebyla problematika 

znalostí přírodnin aktuálním tématem. V práci jsem shromáždila většinu 

pramenů české literatury, utvořila jsem jejich přehled a porovnala je mezi 

sebou. 

V úvodních kapitolách jsem se věnovala ontogenetickému vývoji dítěte, 

především jeho rozvoji myšlení. Podařilo se mi aplikovat kognitivní vývoj na 

danou problematiku, hlavně ve výuce v biologii a přírodopisu. 

Hlavní část práce tvoří rozbor výzkumů publikovaných v české literatuře. 

V jejich zpracování uvádím, zda v průběhu let znalost přírodnin u žáků a 

studentů klesala či stoupala. Z výsledků však nevyplynuly jasné závěry. Na 

otázky, které jsem si pokládala v úvodní kapitole, jsem nenašla jasné odpovědi.  

Na závěr dodávám tvrzení Šuly (1956), že jakmile přijde chvíle, kdy dítě 

pochopí pojem „přírodnina“ a ovládne jej, je mu otevřena cesta k osvojení 

nejzákladnějšího přírodovědeckého pojmu vůbec – pojmu přírody.  
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 

Tabulka 1: Výzkum A 

Živočichové Rostliny Nerosty a horniny 

krtek obecný javor mléč sůl kamenná 

koroptev polní borovice žula 

sojka lesní buk rula 

špaček lesní modřín vápenec 

stehlík ječmen živec 

slepýš křehký kapusta síra 

štika obecná přeslička rolní galenit 

střevlík měděný vojtěška pyrit 

mniška námel uhlí černé 

mandelinka bramborová obilky žita hnědel 

stonožka srha říznačka křišťál 

pijavka lékařská lišejníky pískovec 
 

Tabulka 2: Výzkum C  

Živočichové Rostliny Nerosty a horniny 

žížala 

nezkoumáno nezkoumáno 

okružák ploský 

babočka paví oko 

střevlík 

mandelinka bramborová 

ropucha obecná 

slepýš 

holub 

vrabec domácí 

okoun říční 

kapr 

netopýr 

veverka 

nosorožec 

žirafa 
 

Tabulka 3: Výzkum D  

Živočichové 

zajíc perloočka slepýš 

včela mandelinka bramborová užovka 

křeček bělásek krokodýl 

gorila hlemýžď zmije 
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šimpanz žížala želva 

krtek úhoř mlok 

liška škeble čolek 

rys poštolka ropucha 

veverka jelen štika 

bažant stehlík okoun 

kapr kachna karas 

rorýs špaček rak 

hýl zvonek chroust 

daněk vrána střevlík 

čížek žluna okružák 

sumec krásnoočko havran 

kos ještěrka  

Rostliny 

žito šeřík líska 

pšenice javor osika 

oves buk koleus 

hrách dub pelargonie 

čočka lípa asparagus 

fazol bříza oleandr 

rajče bez černý kalla 

brambor jírovec zelenec 

cukrovka pampeliška begonie 

chmel podběl rašeliník 

jetel šťavel balzamína 

ječmen hořčice choroš 

modřín borůvka kapraď 

smrk pryskyřník borovice 

jabloň hrušeň  

Nerosty a horniny nezkoumáno 
 

Tabulka 4: Výzkum E  

Živočichové Rostliny 

trepka velká krásnoočko zelené 

sasanka mořská klouzek žlutý 

tasemnice dlouhočlenná terčovka bublinatá 

plovatka bahenní ploník obecný 

křižák obecný přeslička rolní 

hrotnatka obecná plavuň vidlačka 

šídlo královské osladič obecný 

cvrček polní jedle bělokorá 

střevlík měděný blatouch bahenní 

hrobařík obecný hlaváček jarní 

bělásek ovocný tolice vojtěška 

bekyně mniška prvosenka jarní 
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žralok lidožravý rulík zlomocný 

jeseter velký šalvěj luční 

lín obecný heřmánek pravý 

cejn velký pcháč oset 

okoun říční třemdava bílá 

ropucha obecná bledule jarní 

kobra indická psárka (bojínek) luční 

Iguanodon hrušeň obecná 

poštolka obecná lípa srdčitá 

pěnkava obecná habr obecný 

jiřička obecná olše lepkavá 

krtek obecný dub zimní 

sob polární vrba jíva 

Nerosty a horniny nezkoumáno 
 

Tabulka 5: Výzkum F  

Živočichové Rostliny Nerosty a horniny 

mrchožrout dvouhrotec znělec 

mandelinka bramborová bažanka vytrvalá Inoceramus 

kos černý starček obecný hřebenatka 

sladkovodní houba čemeřice mramor 

pestřenka střemcha hroznovitá sádrovec 

pěnkava obecná svlačec rolní Lepidodendron 

čížek lesní rašeliník fylit 

strnad obecný terčovka bublinatá galenit 

Motolice měřík rula 

rehek domácí dutohlávka sobí gabro 

kukla motýla bika ladní svor 

rorýs obecný popenec břečťanolistý čedič 

bahenka živorodá ptačinec žabinec krevel – hematit 

ťuhýk šedý penízek rolní amonit 

Ústřice křivatec žlutý křišťál – křemen 

sysel obecný lipnice roční travertin 

larvy vážky a šídla dymnivka dutá pyrit 

Tesařík zlatice prostřední jílovec 

slávka jedlá pukléřka islandská pískovec 

potápník vroubený modřenec muskovit 

lín obecný hrachor žula – granit 

Jiřička podbílek šupinatý trilobit 

Srdcovka vlaštovičník větší  

saranče stěhovavá jalovec  

krysa – potkan pryšec chvojka  

Potkan orsej jarní  

drozd zpěvný bez černý  

babočka osiková bělomech sivý  
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okoun říční srstka angrešt  

straka pšenice  

hrdlička divoká břečťan popínavý  

rejsek bříza bílá  

lišaj plicník lékařský  

konipas bílý přeslička rolní  

vrabec domácí hluchavka nachová  

lasice hranostaj kokoška pastuší tobolka  

babočka admirál šťavel kyselý  

babočka paví oko třešeň ptačí  

 tis červený  

 prvosenka jarní  

 smrk  

 violka rolní  

 kopřiva žahavka  

 bledule jarní  

 podběl lékařský  

 modřín opadavý  

 borovice vejmutovka  

 hluchavka bílá  
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