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7 PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Základní schéma otázek navrhované pro polostrukturované 

rozhovory s učiteli 

 
1) Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. 

 Odpovídá tomu Vaše zkušenost z praxe?  

 Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové studenty, kteří mají 

 k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

2) Jaké ročníky mají praktická cvičení povinná a kolik mají hodin? 

3) Mohl/a byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

 vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně?  

 Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci praktických cvičení? 

4) Jste spokojen/a s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

 Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídil/a? 

 Který přístroj či pomůcky využíváte během cvičení nejčastěji?  

 Jaké konkrétní úlohy a v rámci kterého tematického celku děláte? 

5) Vyučujete rád/a laboratorní cvičení?  

 Co Vás konkrétně baví?  

6) Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 
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Příloha 2: Rozhovor s paní učitelkou A 

 

Rozhovor s paní učitelkou A probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem nahráván na 

záznamové zařízení. Paní učitelka A učí biologie a chemii a je zároveň předsedkyní předmětové 

komise. Vyučuje na vyšším i nižším stupni víceletého gymnázia v centru Prahy.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Ano, určitě zvyšuje. Jednak si vůbec nedovedu výuku těchto předmětů bez praktických věcí 

představit, ta biologie a chemie o tom je. Já si myslím, že většinou děti praktika baví, pominu teda 

to, že je to ve večerních hodinách, takže se jim nechce spíš z tohoto důvodu. Ale určitě to 

atraktivitu zvyšuje, laboratorní práce baví i děti, které normální hodiny nebaví. Na gymnáziu to má 

ještě to specifikum, že oni vlastně nemají předměty ani na to nižším jako jsou ruční práce, 

výtvarku, rodinné výchovy, takže je to pro ně změna, že taky dělají rukama, protože my do nich 

pereme od rána do večera informace. Je to i fajn, že my ty děti víc poznáme, tím, že pracujeme jen 

s polovinou třídy. Můžeme se jim věnovat a poznat kdo jak je šikovný. Je to zase úplně jiný pohled 

na ty studenty, na tu práci i to je hodně překvapivý. Někdy mě dokážou studenti velice překvapit. 

Říkala jste, že Vás studenti dokážou někdy překvapit. Čím vás překvapili naposledy? 

Naposledy mě překvapil jeden student, o kterém jsem si myslela, že není příliš manuálně zručný. 

Dělali jsme řezy listem a on nakonec vytvořil ze všech studentů nejlepší řez, takže pak chodil po 

třídě a pomáhal ostatním.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Tak já to teda rozdělím na chemii a biologii. Na vyšším gymnáziu se střídá biologie-chemie-fyzika, 

takže vždycky mají jeden týden 2hodiny fyziky další týden volno, 2 hodiny chemie volno a pak 2 

hodiny biologie. Přičemž se třída půlí. Na nižším jsou praktika z chemie v tercii 2 hodiny jednou za 

2 týdny a jsou vyučována po celý rok. Chemii učíme od sekundy, kde jsou praktika vyučována půl 

roku 2 hodiny jednou za 2 týdny. Biologická praktika učíme od kvarty, kde mají geologii. V nižších 

ročnících, kde praktika nejsou, děláme 4 praktika do roka, která svoláváme navíc. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Nám se zvýšila dotace prakticky jen u těch malých, tedy na nižším gymnáziu, kde tyto pravidelné 

laboratorní práce neměli. Ale to si myslím, že máme výhodu, protože je to vlastně v tom celku 
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člověk a svět práce, kde jsou normálně dílny a pozemky. To my tady nemáme, takže jsme si to 

nahradily předmětem Práce s laboratorní technikou, který zahrnuje fyziku, biologii a chemii, čímž 

jsme získali hodiny navíc. Což u těch malých je skvělý, protože se dají nadchnout na cokoli. Stačí 

jim, když mají bílý plášť a už si připadají vědecky. (smích) 

Jste spokojená s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Já si myslím, že ano. My docela v tomhle máme štěstí, paní ředitelka umí získat peníze.  Nemůžu 

říct, že máme všechno, na co si vzpomeneme, ale vzhledem k tomu, že si k nám chodí dělat 

olympiádu děti i z jiných škol, tak v porovnání se standardem jsme na tom docela dobře. 

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Magnetická míchadla, lepší mikroskopy 

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Ano, jako nesmí toho být moc. Jeden rok se mi sešel rozvrh, že jsem měla víc jak polovinu úvazku 

praktika tak to je docela hodně. Třeba letos mi vyšlo, že mám jen jedny a to lituju, že mám jen 

jedny.   

Co Vás konkrétně baví?  

Je to změna, jednak ty děti to opravdu baví víc než normální hodina a jednak je jich tam půlka, 

takže si s nimi popovídám i o jiných věcech. V normální hodině je těžší studenty zaujmout, 

obzvlášť při výkladu, kdy mají možnost přemýšlet nad jinými věcmi, než se právě probírají. Zato na 

praktiku se musí soustředit a dávat pozor, aby jim pokus vyšel tak jak má, nebo aby viděli to, co 

vidět mají. Cítím takové vnitřní zadostiučinění, že moje příprava nebyla zbytečná, když vidím, že 

jim na výsledku pokusu opravdu záleží. Snaží se. Je to pro mě motivující. Vím, že ta příprava 

nebyla zbytečná.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

19 let 

Chtěla byste k tomuto tématu ještě něco dodat?  

Myslím si, že praktická výuka je na gymnáziu příjemnou změnou a to jak pro učitele, tak pro 

studenty. Snažím se hledat stále nové pokusy nebo alespoň ty stávající nějak obměnit, takže se 

učím i já sama.  

Děkuji za rozhovor a poskytnutí informací o Vaší laboratoři.  

Nemáte zač. Hezky se s Vámi povídalo.  
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Příloha 3: Rozhovor s paní učitelkou B 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu matematiky a nebyl, zaznamenávám na záznamové zařízení, protože 

si to paní učitelka nepřála. Paní učitelka B vyučuje biologii a matematiku na nižším i vyšším stupni 

víceletého gymnázia na okraji Prahy. 

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Ano, atraktivita se zvyšuje. Můžu teorii ukázat v praxi. Děti si procvičují svou manuální zručnost. 

Teď když už nemají předměty jako domácí práce, práce na zahradách či dílny, jsou praktika vlastně 

jediný předmět, kde pracují manuálně. Výtvarnou výchovu mají totiž na vyšším gymnáziu 

volitelnou. Když jsem učila na základní škole tak praktika nebyla součástí výuky. Musela jsem si 

svolat třídu už od rána, abych s nimi mohla udělat laborky. Byl to problém, protože ne vždy to šlo 

od rána, takže jsem si třídu svolala odpoledne, vždy to ale byla nějaká okrajová hodina.  

A to jste měla praktika s celou třídou? 

No ano, půlka dělala praktika a půlka, no ty řádili (lehký úsměv). Nemohla jsem si vzít půlku třídy a 

tu druhou poslat domů. Opravdu to byl problém. Na této škole jsem spokojená, praktika jsou 

v rozvrhu pevně stanovená, takže časově je to daleko jednodušší. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Praktika se střídají z biologie, chemie a fyziky v cyklu, jednou za 6 týdnů po 2 hodinách 

z příslušného předmětu. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

My jsme tvořili ŠVP z toho co jsme dělali už předtím, takže se nám dotace pro praktika nezvýšila.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

No já bych si k dokonalosti představovala, ještě ten prostor. Co se týče věcí, co lze ovlivnit, tak 

spokojená jsem. Jak říkám, jenom ten prostor, který bohužel není v mých silách nějak zlepšit.  

Co Vám chybí?  

Preparační misky a tonometry 

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Stereomikroskop, binokulární lupy, tlakoměry 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  
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Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Ano, ale dá to práci je připravit. Největší problém je sehnat materiál. Nám by nejvíce pomohlo, 

kdyby existovala nějaká databanka, která by nabízela půjčení nebo přípravu těchto materiálů. 

Třeba nezmaři, trepky…., protože tohle opravdu zabere nejvíce času. Ten materiál musí být 

kvalitní, aby z toho studenti něco měli.  

Co Vás konkrétně baví?  

Práce s menší skupinou, v běžné hodině mám 30 i více studentů, takže není čas na nějaké další 

povídání. 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

18 let 

Děkuji za ochotu a poskytnutí rozhovoru 

Ráda jsem si s Vámi popovídala.  

 
Příloha 4: Rozhovor s paní učitelkou C 
 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka C vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Určitě to odpovídá mé praxi. Praktická výuka opravdu zvýší atraktivitu, protože si můžou studenti 

vyzkoušet v praxi to, co vidí v učebnici. Mají možnost si tyto informace ověřit. Hlavně si můžou 

zkusit udělat pokus a to od začátku, včetně stanovení hypotézy, kterou pak ověřují. Řekla bych, že 

to platí zhruba pro 80% studentů. Nemůžete se zavděčit každému, pro někoho je to úžasné, někdo 

je rád, že dělá něco jiného. Pro studenty je to vlastně změna, nemusí sedět v lavici, mají možnost 

něco vytvářet. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

U nás mají praktika povinná 1. až 3. ročníky jednou za 14 dní 2 hodiny, ve 4. ročníku nemají 

biologii vůbec, ale mohou si zvolit biologický seminář. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně?  

Těžko, já jsem tu už od zavedení ŠVP. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  
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Skoro ano, možná bychom potřebovali binokulární lupy.  

Kdybych Vám dala finance, co byste do laborky pořídila? 

Tak určitě elektroforézu a k ní příslušenství, ta by se mi moc líbila.  

Který přístroj z vybavení na Vaší škole využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Určitě ano, je to zajímavý, studenty napadá spoustu věcí, na které se ptají. Podle výkřiků studentů 

jako „Hustý“ poznám, že studenti v mikroskopu něco vidí a že je to baví.  

Je nějaké téma, na které by vás nenapadly praktika? 

No, to už jsem řešila, virologie a bakteriologie. Ne že by mě nenapadly žádná praktika, ale hůř se 

to v našich podmínkách dělá. Když děláme praktika tak z učebnice, čtení odborného textu, 

doplňování tabulek, ukážeme agar.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

Dlouho (smích) už 28 let. 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 5: Rozhovor s paní učitelkou D 

 

Rozhovor s paní učitelkou D probíhal v kabinetu chemie. Paní učitelka si nepřála rozhovor 

zaznamenávat na záznamové zařízení. Paní učitelka vyučuje v tomto školním roce 2013/2014 

pouze chemii, v nižších i vyšších ročnících šestiletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

No obecně asi platí, že chemie není příliš populární předmět, ale laborky studenty baví. Především 

když něco hoří, bouchá a smrdí. V primě dělám jen demonstrační pokusy a děti se předhání, kdo 

mi pomůže. V chemii praktika jednoznačně atraktivitu zvyšují. Biologie je naopak celkem oblíbená 

s porovnáním s chemií, takže tady asi záleží, jaké úlohy se zrovna dělají.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Praktika jsou u nás vyučována pouze v sekundě a to 2 hodiny jednou za 2 týdny. Střídají se vždy 

chemie a biologie, takže se třída půlí. Myslíme si, že je to nedostačující a bojujeme s kolegyní o 

zavedení praktik i na vyšším gymnáziu.  
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Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Nemůžu, ale od kolegyně vím, že k navýšení nedošlo. Proto se stále usiluje o rozšíření těch 

stávajících praktických hodin. Vzhledem k tomu, že máme novou chemickou laboratoř a na té 

biologické se začne také zanedlouho pracovat, bylo by přeci vhodné, aby se nové laboratoře 

využívaly co nejvíce.  

Říkala jste, že máte novou laboratoř. Jste spokojená s jejím vybavením?  

Ano, to je pravda. Novou chemickou laboratoř máme od října. Je vybavena i novou funkční 

digestoří, tudíž můžeme dělat i zapáchající pokusy. Máme tu dataprojektor. A co se týče pomůcek 

sklo, různé kádinky, odměrné válce atd. tak toho máme až přebytek. Z prostorových důvodů 

nemůžeme skladovat chemikálie přímo v laborce, takže se pro ně musí chodit do kabinetu. Není 

jich tu moc, ale pokud potřebuju nějakou chemikálii, kterou tu zrovna nemáme, zeptám se 

kamarádky, která je taky učitelka. Většinou ty chemikálie nějak seženu. Pořídili jsme i aparaturu 

pro destilaci vody. No a ta biologická laboratoř ta je právě před velkou rekonstrukcí. 

 Je nějaký přístroj nebo pomůcka, která vám v nové laboratoři chybí?  

... asi více chemikálií… ano určitě bych pořídila více chemikálií, případně nějaké chybějící díly 

aparatury na jímáním plynu. Momentálně není možné takové úlohy provádět, protože nemáme 

dostatek všech potřebných částí pro sestavené této aparatury.  

Jak to vypadá s laboratoří pro výuky biologie? 

(úsměv) jak už jsem říkala, čeká nás její rekonstrukce. Já v tomto školním roce učím jen chemii a 

biologii někdy supluju.  Zatím jsem měla jen jedny praktika z biologie a myslím, že by bylo pěkný 

mít jeden pořádný kvalitní mikroskop, který by umožnil propojení s počítačem. Jinak jsou pomůcky 

v celku v dobrém stavu. Rekonstrukce se týká především nových stolů a židlí a bude zde 

k dispozici, na rozdíl od chemické laborky, interaktivní tabule.  

Který přístroj během praktických cvičení využíváte nejčastěji?  

Tak asi váhy, teploměr, v biologii jsou nejvytíženější mikroskopy 

Vyučujete ráda laboratorní cvičení?  

Ráda, ale je to velice náročný na přípravu. Především v chemii, kde musím namíchat chemikálie, 

protože s nimi nesmí pracovat studenti a pokud nemám nějaké chemikálie, většinou se je snažím 

někde sehnat. Když se mi to nepodaří, musím vymyslet jiný pokus. Záleží na tom, kolik času na 

přípravu mám. Tím, že učím velice krátce, tak se na praktika připravuju raději s větším předstihem, 

protože mi to zabere i více času. 

Co Vás konkrétně baví?  
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Vidět ten zájem u dětí, to mě opravdu baví. A to, že můžu ukázat suchou teorii na praktické věci. 

Je to pro mě změna a hlavně mám pocit, že se na každém praktiku něco nového naučím. Je to jiný 

styl práce studentů a tudíž jiný styl práce pro mě. Některé výsledky úloh jsou překvapující.   

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

2 měsíce 

Je něco co byste chtěla ještě k laboratorním cvičením dodat?  
No napadá mě taková celkem asi pro Vás nepotřebná informace. Musím studentům neustále 

opakovat, že pomůcky, se kterými pracují, také něco stojí. Hodně pokusů musí zbytečně opakovat, 

protože se jim vylila kádinka nebo převrhnul stojan. Je potřeba jim tu finanční stránku neustále 

připomínat. 

Myslím, že si to dokážu představit. Děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji hodně pěkných 

pokusů v nové laboratoři. 

Děkuji, kdybyste ještě něco potřebovala, můžete se na mě klidně obrátit. Ráda jsem se Vám 

věnovala.   

 

Během tohoto rozhovoru, který probíhal v kabinetu chemie, přišla žákyně z tercie a zeptala se 

paní učitelky: „Paní učitelko, budeme dneska dělat nějaký pokus?“ Paní učitelka odpověděla: 

„Dneska ne.“ Žákyně se ale nenechala odbít pouhým ne a řekla: „My bychom vám s tím 

pomohli?!“ Na to paní učitelka reagovala slovy: „Dneska opravdu ne, ale příště si určitě nějaký 

pokus uděláme. Budu ráda, když mi pomůžete.“ Žákyně stála ve dveřích chvíli velice smutná se 

sklopenou hlavou, ale když slyšela, že příště pokus bude, hned se zaradovala a s úsměvem na tváři 

odpověděla: „Super, tak nám pak řekněte, jaký baňky máme připravit. Nashledanou.“ Ještě se ani 

nezavřely dveře a žákyně tercie už nadšeně vykřikovala zbytku třídy, který stál opodál na chodbě: 

„Příště bude pokus, jupí.“ 

 Paní učitelka mi tuto situaci po chvíli vysvětlila. „Jo žáci v tercii, ti by pořád prováděli 

pokusy. Mají za sebou praktika, které měli v sekundě a teď už bohužel žádné nemají. I když jak 

sama vidíte, zájem by tu byl. Já se snažím dělat nějaké pokusy během hodiny i u těch ostatních 

ročníků, kde praktika nejsou, ale je to náročný, když k tomu musím probrat ještě další teorii. To 

pak z té teoretické hodiny moc času nezbude. Nejlepší je, když mám chemii poslední hodinu, to si 

pak můžu dovolit i protáhnout. Těm mladším studentům to nevadí, ty starší musím trochu 

přemlouvat, ale nakonec jsou rádi. A odchází se slovy: Bylo to dobrý nebo Bylo to super. Učím 

teprve velice krátce, ale už teď vím, že by si studenti praktika přáli i v jiných ročnících než pouze 

v sekundě. Budeme proto s kolegyní usilovat o jejich zavedení. Je to i v našem zájmu.“ 
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Příloha 6: Rozhovor s paní učitelkou E 

 

Rozhovor probíhal v odborné učebně biologie. Paní učitelka si nepřála rozhovor zaznamenávat na 

záznamové zařízení. Paní učitelka E vyučuje biologii a chemii na nižším i vyšším stupni víceletého 

gymnázia. 

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Ano, to bezesporu zvyšují. Bez praktik by to byla čistá teorie, jak říká můj otec„suchá věda“. Mám 

takovou zkušenost, že praktika většinou baví i takové studenty, kteří jsou založeni spíše 

humanitně. Někteří studenti si v oktávě dobrovolně vyberou seminář z biologie, i když biologii 

nechtějí dál studovat. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Praktika jsou u nás vyučována pouze na vyšším gymnáziu a to od 1. do 3. ročníku. V oktávě si 

mohou zvolit biologii jako seminář, jak jsem už říkala. Počet hodin se může lišit. Vyplývá to 

z dostupnosti materiálu, ale i třeba z časových možností.  

Na nižším gymnáziu praktika nemají? 

Ne, na nižším gymnázium zatím praktika zavedena nebyla. Učitelé tuto skutečnost řeší hodinou 

navíc ovšem mimo rozvrh, což není zcela ideální jak pro studenty, tak pro kantory. v podstatě musí 

obě strany přijít ve svém volném čase.   

Jsou studenti v rámci výuky praktik rozděleni? 

Ano, většinou se třída půlí. v posledních letech často nastává situace, že je ve třídě studentů 20 či 

lehce pod dvacet a to se pak třída z ekonomických důvodů nepůlí. Bohužel v takovém případě se 

studenti nevejdou do laboratoře, kde je „pouze“ 18 míst.   

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Se zavedením RVP jsme si vybojovali hodiny, které teď máme, a podařilo se nám stabilizovat počet 

hodin. Předtím se nám počet hodin hodně měnil, vlastně nebyly pevně stanoveny hodiny praktik, 

takže zavedením RVP máme praktika pevně v rozvrhu.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

No, v rámci možností, které nyní jsou, tak ano jsme spokojeni. Každopádně nám chybí funkční 

digestoř, tu nahrazujeme otevřenými okny (smích). 
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Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Nové sady nástrojů, případně by se mi líbilo rozšířit a trochu obnovit některé sbírky a trvalé 

preparáty, které jsou už poškozené. 

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji? 

Mikroskop, váhy  

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Ano, ráda. Ve třídě je méně studentů. Je to celkově zajímavější. Studenti spolupracují a chtějí 

úspěšně udělat pokus. Nejvíc si cením právě té spolupráce se studenty.  

Co Vás konkrétně baví?  

Mám z toho lepší pocit, když vidím, že se studentům podaří pokus úspěšně dokončit. Mám radost, 

když vidím, jak studenti pracují se zaujetím.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

10 let 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 7: Rozhovor s paní učitelkou F 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka F vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe?  

Určitě, ano. 

Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové studenty, kteří mají k biologii 

(chemii, fyzice) daleko? 

Nemyslím si, že je možné zaujmout naprosto všechny studenty, ve smyslu, že budou chtít jít 

biologii dále studovat, ale je možné studentům ukázat, důvod, proč by se měli učit zrovna biologii. 

Hodně záleží, jaké téma probíráte, ale praktika jsou krásná v tom, že si je můžete přizpůsobit a 

ukázat tak to zajímavé z toho daného tématu.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

My jsme teď přišli o několik hodin. Praktika jsou od tercie po septimu. Střídá se biologie, chemie a 

fyzika. Praktika máme v 6 týdenních cyklech, což taky není ideální, protože studenti mají ve finále 

tak 5 praktik za rok z toho daného předmětu.  
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Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Právě naopak. U nás to bylo tak, že chemie se učila od sekundy po septimu a biologie byla od 

primy po septimu. V oktávě se věnovali biologii už jen v semináři a to bylo mnohem šikovnější. 

V rámci RVP přišel požadavek na prostupnost škol, tím pádem jsme nemohli začínat s 

gymnaziálním vyučováním dříve jako předtím. Protože předtím se začínalo už v kvartě, aby se to 

stihlo. Toho učiva je v biologii strašně moc a proto se to všechno poměrně zhustilo do méně 

ročníků. Praktika v oktávě už nejsou, přičemž to je poměrně dost atraktivní část biologie. 

Vzpomněla byste si na nějaké konkrétní úlohy, které se studenty děláte? 

Hodně mikroskopujeme, zrovna včera jsme dělali škrobová zrna důkaz škrobu. Předtím jsme dělali 

klasiku pokožku cibule. Potom budeme dělat trichomy, senný nálev – trepka, améby. Pitvy žížala, 

ryba, šváb, ale já příliš nepitvám, ale kolegyně ta pořád (smích).  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Ano, jsem spokojená. Základní vybavení máme, když potřebujeme nové pomůcky, většinou je nám 

vyhověno.  

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Ano, ráda. Je to pro mě, řekla bych „zpestření“ všedních klasických hodin. 

Co Vás konkrétně baví?  

Líbí se mi, když vidím, že studenty práce baví. 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

23 let 

Děkuji za poskytnutí rozhovoru.  

Já děkuji za oslovení, ráda jsem se s Vámi podělila o své zkušenosti.  

Příloha 8: Rozhovor s paní učitelkou G 
 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka G vyučuje chemii a biologii na čtyřletém gymnáziu.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 
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Ano, určitě. My máme praktika ve druhém ročníku a tam, kde je nemám, se je snažím zařadit. 

Třeba nultou hodinou nebo odpoledne. Určitě je vidět že je téma najednou více přitáhne. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Ve druhém a třetím ročníku mají 2 hodiny jednou za 14 dní, střídá se biologie a chemie. Bohužel 

od příštího školního roku nebudou praktika ve třetím ročníku. Sebrali nám je na posílení 

matematiky a jazyků, takže my pláčeme. Pak máme semináře od třetího ročníku, ve čtvrtém mají 

možnost výběru chemicko-biologického semináře. 

Už jste říkala, že Vám hodiny praktik uberou. Mohla byste i přesto porovnat situaci praktické 

výuky před zavedením a po zavedení školních vzdělávacích programů?  

Paradoxně se škola snaží podpořit přírodovědné předměty. Po dvou letech vlastně vznikne 

přírodovědecká, humanitní a matematicko-fyzikální větev. (Pozn. pouze šestileté gymnázium) Tam 

je teda šance mít praktika. Já si teda myslím, že je důležité mít praktika i v těch nižších ročnících, 

aby si pak tu přírodovědnou větev chtěli vybrat.  

Jaké konkrétní úlohy děláte? 

Hodně pitvám - žížala, šváb, ryba ... 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Jo mohli bychom mít mikroskop napojený na PC, je co zlepšovat, ale řekla bych, že to co máme, je 

dostačující.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Zavedený plyn v učebně chemie, ten mi chybí, tak pouštím filmy. Vytahovací tabule.  

Pořídila bych více věcí, aby byly pomůcky pro více studentů. Aparaturu na vývoj plynu, destilační 

aparaturu, do biologie usb mikroskop. No a nadchnul mě Vernier EKG, spirometry, měřící sondy.  

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop, binokulární lupy 

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

 Určitě, propojení teorie a praxe. Spojením vjemů si lépe zapamatují, i když to není pravidlo. 

Tou badatelskou výukou se toho příliš stihnout nedá a já jsem dost hyperaktivní, takže se snažím 

ukázat co nejvíc pokusů. Což je vlastně někdy škoda... 

Učíte metodou badatelské výuky? Ještě jsem se v praxi s nikým nesetkala, jen to znám z teorie. 

Učím, tedy snažím se o to. (úsměv) Jak jsem říkala, jsem člověk hyperaktivní, což se, dá se říci, 

vylučuje s badatelskou metodou, protože studentům to jde pomalu, než vyřeší jednu úlohy. Tudíž 

se toho příliš nestihne a já mám pak pocit, že jsem nic neudělala. Ovšem studenti jsou jiného 

názoru (smích). Z mého pohledu bych jim chtěla ukázat více různých úloh a věcí, ale badatelsky to 

zas tak úplně nejde. Ale snažím se kontrolovat se, abych dodržela zásady této metody. 
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Spolupracuji na příručkách k badatelské výuce, takže mám možnost získat i rady jak se v tom 

zdokonalit a tu svou hyperaktivitu trochu potlačit. (úsměv) 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

15 let 

Děkuji za Vaši ochotu, mějte se krásně. 

Vy též, ráda jsem se s Vámi sešla. Vím, jak obtížné je sehnat nějaké respondenty.  

 

Příloha 9: Rozhovor s paní učitelkou G2 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka G2 vyučuje matematiku a fyziku na čtyřletém gymnáziu.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Určitě toto potvrdit mohu. Na předchozí škole jsem praktika měla a bylo to pro studenty i pro mě 

obohacující, na této škole je nemám a chybí mi. Snažím se nějaké pokusy začlenit do hodiny.  

V jakém smyslu obohacující? 

Studenti pochopili podstatu z pokusu, pokud nám teda vyšel a pokud nevyšel, tak si uvědomili, že 

takhle to nevyjde a že na to musí jít jinak. Názory jak by něco řešili tak a zkusili onak, byly zase 

obohacující pro mě. No a v neposlední řadě i to, že jsem během pokusů nebyla tak formální jako 

při teorii. (úsměv)  

Proč? 

Měla jsem možnost ukázat sebe samu v jiném světle, z jiného pohledu, řekněme „kamarádskou 

tvář“, což mi byli milé a pomohlo to k lepší vztahům mezi mnou a studenty. A měla jsem 

zkušenost, že to pomohlo i tomu, že se studenti nebáli mých hodin fyziky.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Z fyziky praktika klasická nejsou, ale jak jsem říkala, pokusy zařazuji do teoretických hodin. 

Čas na pokusy si prostě udělám. (rezolutně s úsměvem) 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

To nemůžu, vrátila jsem se do školství až po jejich zavedení. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  
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No, sem tam se mi stane, že chci něco dělat a zjistím, že tu třeba nemáme dostupný server, kde by 

bylo možný data studentů vyhodnotit. Já si někdy vymýšlím asi dost složité úlohy, ale jinak u těch 

klasických s elektřinou atd. jsem s vybavením spokojená.  

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví? 

Vyučuji, má to úžasný efekt na studenty. Já preferuji spíš praktickou výuku fyziky. To aby si 

studenti na závěry přišli sami. Je pro mě důležité, aby pochopili podstatu, než aby se něco jen 

naučili jako básničku a neuměli použít. Například vzorce, student se je naučí, naučí se velikost 

konstant, co které písmenko značí, ale mnohdy už neumí se vzorcem dále pracovat. Právě proto, 

že nepochopil, jak se k danému vzorci přišlo. A mnohdy stačí jednoduchý pokus na to, aby tuhle 

podstatu rozkryli.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

No 14 let, ale dělala jsem i jinde, takže čistého času jsem ve školství. 

Děkuji za ochotu poskytnout tento rozhovor. 
 

Příloha 10: Rozhovor s panem učitelem H 

 

Tento rozhovor byl veden s učitelem s aprobací biologie a chemie, který vyučuje na víceletém 

gymnáziu. Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a nebyl nahráván na záznamové zařízení, protože 

si to dotyčný vyučující nepřál. 

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Ano, nejedná se jen o práci v sborce, ale pořádáme pro studenty 5 denní biologický kurz, jehož 

součástí je např. hydrologie, kde studenti dělají chemický rozbor. Praktika jsou určitě důležitá část 

výuky, propojují se zde mezioborové vazby. Laborky běží na naší škole pravidelně. Studenty lze 

zaujmout různými tématy, např. barevné preparáty z rostlin. Důležitou roli zde hraje také 

technika.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Všechny třídy a to každoročně. U nás se studují tři studijní obory, máme 2 třídy humanitní, 2 

přírodovědné a 1 třídu s rozšířenou výukou informatiky. „Přírodovědci“ mají v 1. ročníku 1 hodinu 

za tři týdny a ve 2. a 3. ročníku 2 hodiny jednou za tři týdny. Třída se vlastně třetí a praktika se tak 

střídají biologie/chemie/fyzika. 
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Mohl byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně?  

Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci pro praktika/laborky? 

Naše škola kladla vždy na praktická cvičení velký důraz, po zavedení ŠVP nedošlo v rámci časové 

dotace k žádné změně. Laboratorních cvičení je stejně, ale v porovnání před ŠVP je na cvičení 

méně studentů, protože se třídy třetí. Studentů je zhruba 12. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Ano, máme v podstatě nadstandardní vybavení. Světelné mikroskopy, dva mikroskopy propojené 

s kamerou a s fotoaparátem, umožňující preparát ihned vyfotit a ukázat tak studentům. 

Dataprojektor, binokulární lupy, mikrotomové nože, elektroforézu, centrifugu, elektrický 

spirometr  

Co Vám chybí?  

Nemáme měřič koncentrace CO2  

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

No zřejmě ten měřič.  

A ještě něco? 

Myslím, že momentálně nic dalšího nepotřebujeme. 

Se kterým přístrojem pracujete nejčastěji? 

S mikroskopy a pitevními soupravami. 

Vyučujete rád praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Jednoznačně ano. Baví mě anatomie rostlin, i když studenti rostliny rádi nemají, zřejmě ze ZŠ. Líbí 

se mi, že jim můžu ukázat, že si rostliny zaslouží jejich obdiv a pozornost. Samozřejmě 

nejatraktivnější jsou úlohy zaměřené na člověka.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

14 let 

Děkuji za poskytnutí rozhovoru a možnosti nahlédnutí do laboratoří 

Nemáte vůbec zač. 

 

Příloha 11: Rozhovor s paní učitelkou I 

 

Rozhovor s paní učitelkou I probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem nahráván na 

záznamové zařízení. Paní učitelka I vyučuje biologii a chemii na víceletém gymnáziu se zaměřením 

na matematiku, fyziku, informatiku a cizí jazyky.  



- 16 - 
 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Tak asi určitě do jisté míry, protože i na praktikách po studentech požadujeme nějaké výstupy, ale 

rozhodně je to baví víc než klasická hodina. Problém je, že na to není čas. Nejsou čistě praktické 

hodiny. 

Takže to znamená, že nemáte praktika? 

Ne, to zase tak úplně říct nejde, že bychom praktika neměli, ale myslím to spíš časově. Obecně na 

laborky nezbývá tolik času, jednoznačně učím pořád teorii a sem tam nějaké praktikum. Je fakt, že 

s tím mám více práce, takže mi to takhle vyhovuje, ale asi by pro celkovou výuku bylo lepší mít 

praktik více. Ono i na praktikách probíráte teorii, a pokud nestíháte, přijdou praktika vhod. 

Můžete v nich dohnat, co se nestihlo při teoretické hodině. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

V 1. a 2. ročníku 2 hodiny jednou za 14dní, to samé platí pro víceleté gymnázium, čistě biologická 

praktika nejsou, praktika se střídají chemie/biologie. 

Jestli to dobře chápu, tak mají studenti jednou za 14 dní praktika z biologie a další týden z 

chemie. 

Většinou to učí jeden vyučující, takže si to určuje sám. Když je dostatek materiálu, je třeba více 

biologie, ale mělo by to být vyrovnané.  

Trochu mi to připomíná integrovanou výuku, chemie a biologie. 

Většinou to učí jeden vyučující, takže si to určuje sám. Když je dostatek materiálu, je třeba více 

biologie, ale mělo by to být vyrovnané. Nejedná se moc o integrovanou výuku tak, jak je dnes asi 

chápána. Spíš mi to přijde jako takové šalamounsky vyřešené, protože když neseženete materiál 

třeba nějaké řasy, lišejníky nebo něco jiného nebo se vám při přípravě něco pokazí a vy najednou 

nic nemáte, tak se udělají chemická praktika, na která potřebujete chemikálie, no a ty jsou stále ve 

skříních. Vidím výhodu v té flexibilitě.  

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Na této škole ne, ale na minulé škole se zavedením ŠVP nic nezměnilo, praktika zůstala pouze jako 

volitelný tedy nepovinný předmět.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

V celku ano, je to otázka financí, ale to základní vybavení máme, i když jeho kvalita už není příliš 

vysoká, přesto se dá spousta praktik realizovat. Tahle škola má dva studijní obory a to s rozšířenou 
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výukou matematiky, informatiky a fyziky a druhý obor je zaměřen na jazyky, tudíž už z toho 

vyplývá, že biologie zde nehraje prim. 

Co Vám chybí?  

Technické vybavení, lepší mikroskopy, binokulární lupy, rozšíření sbírky trvalých preparátů. 

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Lepší mikroskopy a binokulární lupy 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Je to určitě náročnější na přípravu a taky na kontrolu. Tím, že po studentech něco chceme, 

musíme to i zpětně kontrolovat. Takže zda mě baví… no asi jak co a jak kdy. Upřímně, hodně 

bojuju s časem kvůli mimoškolním aktivitám, pro mě jsou praktika spíš na obtíž.  

Myslíte si, že se se studenty můžete během praktik lépe poznat? 

To bych neřekla. Já se k nim chovám stejně jako při normální hodině. Nevšimla jsem si, že bych se 

nějak více se studenty poznala. Je ale pravda, že se s nimi lépe pracuje.  

Není to právě způsobené tím, že mají při praktikách větší volnost? 

Větší volnost? (smích) Do určité míry asi ano, mají. Určitě je to jiné v té práci, protože teď musí 

něco dělat, což někteří nejsou stále schopni pochopit. Já vám řeknu, že kdybyste po nich nechtěla 

vyplněné protokoly, tak by nepracovali. Neplatí to pro všechny, ale většina by se na to vykašlala.  

Vy protokoly známkujete? 

Ano známkuju. Zavedla jsem to, protože jinak by mi nic nechtěli dělat. A ono je to i pro ně, můžou 

se k těm svým laborkám vrátit a případně se z nich učit. 

Zkoušíte z nich? 

To ne, ale je to dobrý nápad. Děkuji, popřemýšlím o tom. Zatím jim jen známkuju ty protokoly, 

k tomuhle jsem se zatím nedostala. Vemte si, že to je práce hlavně pro vás, musíte připravit test a 

pak ho taky musíte opravit. No, zatím zůstanu pouze u toho známkování. 

Vzpomněla byste si na nějaké konkrétní úlohy, které se studenty děláte? 

Řez listu, buňka cibule, důkazy látek v lišejnících a jejich rozmnožovacích orgánů, rozbory květů, 

pitva švába, zátěžový test, krevní tlak, respirační testy, zrakové klamy ... 

 Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

10 let 

Z mé strany je to vše, děkuji za rozhovor. 

Nemáte za co. Mějte se krásně.  
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Příloha 12: Rozhovor s panem učitelem J 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie. Pan učitel si nepřál rozhovor nahrávat. Pan učitel J vyučuje 

chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia gymnáziu.   

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe?  

Ano, je i vidět, když se k danému tématu dělají experimenty, mají studenti lepší výsledky 

v testech. 

Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové studenty, kteří mají k biologii 

(chemii, fyzice) daleko? 

Určitě, díky „zážitku“ si nějaké dílčí poznatky třeba zapamatují 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Povinně v prvních 3 letech 

Biologie 1. ročník 2x měsíčně, 2. ročník 1x měsíčně, 3. ročník 1x měsíčně 

Chemie 1. ročník 1x měsíčně, 2. ročník 1x měsíčně, 3. ročník 2x měsíčně 

Fyzika to samé jako chemie. 

Mohl/a byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně?  

Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci pro praktika/laborky? 

U nás se posílily laborky v jednom ročníku u každého předmětu na dvojnásobnou dotaci, jinak 

mají ve 2. ročníku různé praktické volitelné Přírodovědné semináře, ve 3. ročníku praktický 

seminář z biologie, z robotiky, nebo z analytické chemie 

Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci pro praktika/laborky? 

Ano (ale jsme asi výjimkou) 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Ano, jsme spokojeni, v rámci toho, co je možné v současnosti mít. Tedy za této ekonomické 

situace. 

Co Vám chybí?  

Chybí nám více prostoru v laboratoři, ale s tím se potýká asi většina škol.  

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Více binokulárních lup 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 
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Vyučujete rád praktika či laborky?  

Ano, studenti vidí, že to, co je teoreticky učíme, běží i v reálu.  

Co Vás konkrétně baví?  

Baví, mě to vědomí, že oni vidí, že ty určité věci opravdu fungují tak, jak jim vysvětluju v teoretické 

hodině. 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

12 let 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 13: Rozhovor s panem učitelem K 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a se souhlasem vyučujícího byl, nahrávám na záznamové 

zařízení. Učitel K vyučuje v současné době chemii na vyšším i nižším stupni víceletého gymnázia a 

seminář z biologie na vyšším stupni. 

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Určitě praktika jsou zajímavější, i pro nezájemce o biologii o tom jsem přesvědčený, ale někdy se 

význam praktik trošku přeceňuje. V dnešní době jsou studenti zahlceni informacemi, a to že jim 

ukážu buňky z rostlinné pokožky, z toho si na zadek rozhodně nesednou.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

V 1. a 2. ročníku jednou za 4 týdnu 2 hodiny 

Mohl byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

My jsme se příliš neposunuli, defakto je to stejný. V porovnání s dobou přes 10 lety jsme hodiny 

ztratili. Došlo k velkému přenosu hodin na informatiku a jazyky.  

Vzpomněl byste si na nějaké konkrétní úlohy, které jste se studenty dělal? 

Pozorování buněk  - pokožkové buňky cibule, řez listu, pozorování prvoků 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  
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Samozřejmě vybavení by mohlo být lepší. O učebně biologie se mluvit nedá, protože biologii 

učíme v kmenových třídách. Máme poměrně kvalitní mikroskopy, takže vše co jde, se snažíme 

mikroskopovat.  

Co Vám chybí?  

No chybí nám toho docela dost (smích). Největší problém je se sbírkami, které jsou staré a za ta 

léta poškozené od studentů.  

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Asi binokulární lupy a nějaké novější trvalé preparáty 

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete rád praktika či laborky?  

Je s tím dost práce, ale mám pocit, že ti studenti mají praktika rádi.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání?  

33 let 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 14: Rozhovor s paní učitelkou L 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka L vyučuje biologii a tělesnou výchovu na nižším i vyšším stupni víceletého 

gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Já teda určitě. Ať jdeme na exkurzi, ať dělají laborky je to oživení výuky. Je to něco jiného než 

sedět v lavici. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Studenti nemají speciální praktika, ve všech ročnících si děláme praktika v rámci výuky. Abychom 

mohli praktika kdykoli zařadit, tak máme jednou týdně spojený hodiny a pak půlku a půlku. 

Pracujeme v nich maximálně s 15 studenty.  

Můžete odhadnout, kolik praktik mají studenti za rok? 
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Záleží co do látky. Nejvíce asi z botaniky, buňka, člověk, u zoologie pracujeme spíš s binokulárními 

lupami, takže pozorování hmyzu. Já chodím víc ven, mokřady, zoologické zahrady, videa převážně 

pitvy. 

Jaké konkrétní úlohy děláte? 

Z botaniky stavba všeho vnější vnitřní kořen, stonek, list, řezy, herbáře 

prvoci – senný nálev, člověk – díváme se na trvalé preparáty tkání, smysly, zoologie – srovnávání 

stavby křídel motýlů, buňka – plazmolýza, plazmoptýza 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

U nás zůstala situace stejná. Napsali jsme si ŠVP podle toho, co jsme dělali doposud.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Já teda docela ano. Na to co dělám, tak mám vše.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Fluorescenční mikroskop 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Dataprojektor, meotar  

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

(trochu rozpaky) No, já jak který, někdy je to náročný.  

V čem jsou pro Vás praktika náročné? 

Rozhodně na tu přípravu, potřebuju vytvořit pracovní listy a pak taky sehnat materiál, který 

případně dál upravit. Pracovní listy si vytvářím většinou sama nebo je různě nakombinuju 

z učebnice a internetu. Není to, že bych si převzala celý pracovní list, vždycky ho musím nějak 

upravit. Je pravda, že spoustu pracovních listů už mám, ale já zas nechci dělat pořád to samé. 

Vyplňovat pořád ten samý list.  

Co Vás konkrétně baví na praktikách?  

Nejvíce mě baví, když jsme venku v terénu. To je změna.  

Zmiňovala jste, že máte ráda práci v terénu. Kam tedy chodíte na exkurze? 

Chlupáčovo muzeum, Mineralogický muzeum, Botanická zahrada na Slupi, Anatomický ústav, 

Zoologická zahrada - pitvy, Toulcův dvůr – jarní květena, Hrdličkovo muzeum potom samozřejmě 

týden vědy, týden mozku. No a pak co se vyrojí Petřín, Kampa.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

27 let 

Děkuji za rozhovor a přeji další příjemné exkurze 

Děkuju, už se těším na jaro, až někam vyrazíme. Mějte se krásně.  
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Příloha 15: Rozhovor s panem učitelem L2 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu fyziky a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Pan učitel L2 vyučuje matematiku a fyziku na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe?  

Otázkou je, co se rozumí pod pojmem atraktivita. Ano, pokusy (zvláště výbuchy, hoření, výstřely a 

podobné efekty) studenty skutečně baví, celkem si i pamatují, že se něco takového dělalo, ale 

podmínky, přesný průběh a vysvětlení již obvykle v paměti neutkví. Fyzika se ovšem jako zkoumání 

přírody teoreticky učit nedá. 

Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové studenty, kteří mají k biologii 

(chemii, fyzice) daleko? 

Nevím, pokud se pod pojmem zaujmout myslí získat pro předmět (začne je bavit, začnou se ho 

učit apod.), už jsem se vícekrát setkal s tím, že mi student řekl „s vámi mě ta fyzika začala bavit“ 

(což samozřejmě nemusí být jen pokusy). Pokusy mají úspěch spíše v okamžiku jejich provedení, 

rozbor, vysvětlování a aplikace už tak úspěšný nebývá. Tedy ano, myslím, že speciálně na pokusy 

lze žáky získat, ale zdaleka ne všechny. Jeden z nejlepších učitelů fyziky a experimentátorů, jakého 

znám, mi řekl, že je rád, když zaujme polovinu třídy. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Na bilingvní větvi všechny třídy (tedy 1. - 6. ročník), vždy hodinu týdně. 

Mohl byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Opět co se týče bilingvních tříd, vzhledem ke shodě předchozího programu a ŠVP nedošlo ke 

změně, asi se nijak neměnily hodinové dotace. V českých třídách vypadla fyzika jako povinný 

předmět v 6. ročníku, takže teď mají tuším v 1. - 5. ročníku vždy jednu hodinu praktik, ale to měly 

už předtím plus hodinu v 6. ročníku. Zde mi ale praktické zkušenosti chybí. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)? Co Vám chybí? Pokud byste měli 

tu možnost, co byste pořídili? 

Jsem spokojen, navíc jsme získali eurogrant a v současné době probíhá výběrové řízení na 

vybavení školy počítačovým měřícím systémem, na který se už moc těším.  

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  
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Jmenovat jeden přístroj je prakticky nemožné, každopádně předpokládám, že v blízké 

budoucnosti to bude právě jmenovaný počítačový systém. 

Vyučujete rád praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Ano, mě osobně konkrétně baví elektřina (studenty kupodivu ne), objevování různých  závislostí 

mezi veličinami, … Těžko jmenovat, praktické práce nepatří zkrátka k těm otravným „technickým 

problémům“ typu převody jednotek apod., ale něco se při nich děje, člověk se  nenudí, můžu 

ohlídat, aby víceméně všichni aspoň něco dělali, mám dobrý přehled, co kdo dělá, můžu od 

každého (resp. od každé skupiny) získat nějaký konkrétní výstup – zkrátka je to řekněme akčnější 

než „normální“ hodina. 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

12 let 

Děkuji za ochotu se zúčastnit mého výzkumu  

Rád jsem to pro Vás udělal. 
 

Příloha 16: Rozhovor s paní učitelkou M 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka M vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia na 

okraji Prahy.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Určitě, protože se jim ukáže, jak se to dá použít, vlastně si uvědomí, že ta teorie funguje. Udělají si 

zpětnou vazby, tím mám na mysli, že si tu teorii ověří v praxi. Většinou je to baví.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Od 1. až 3. ročníku mají 4 praktika do roka, maturitní 3 do roka a nižší ročníky mít praktika nemusí. 

Nicméně my to většinou děláme tak, že uskutečníme alespoň 2 laborky. Není to naše povinnost, 

ale děláme to s tím, že pak se nám to třeba hodí, protože by měli mít za celkové studium 15 krát 

cvičení z biologie, chemie a fyziky. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně?  

Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci pro praktika/laborky? 

Nemohla, začala jsem tu pracovat, kdy už ŠVP byly zavedeny. 
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Vzpomněla byste si na nějaké konkrétní úlohy, které se studenty děláte? 

Smysly, pitva ryby, fyziologie člověka, prvoci, botanika jak na krytosemenný tak nahosemenný, 

DNA izolace, genetika - příklady 

Napadlo by Vás nějaké téma, ze kterého praktika neděláte? 

Mikrobiologie, ekologie 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Jo, jako elektronový mikroskop mi sem nikdo nekoupí. (smích) Máme přenosné mikroskopy, 

máme interaktivní tabuli, preparační soustavy, máme mikroskop s napojením na PC. 

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Binokulární lupy, nové preparační sady 

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Jo, mám ve třídě méně dětí. Baví je to. Asi je víc naučím, když jich je tam míň. Ale já učím ráda 

všechno (úsměv). 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

6 let 

Děkuji za rozhovor 
 

Příloha 17: Rozhovor s paní učitelkou N 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka N vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Určitě, hlavně u těch menších ale i u těch větších. V chemii se studenti hodně ptají na pokusy, ale 

že by si pak z nich něco pamatovali. To je dost diskutabilní. Já mám zkušenost, že si toho příliš 

nepamatují. Snažím se, aby si z praktik odnesli nějaké informace a závěr, který pak použijí v testu. 

Ve chvíli, kdy studenti nevědí, jak k danému závěru přišli a v čem tedy spočívá průběh pokusu, 

není to výukový program ale motivační. V praktikách se musí skloubit jak ta motivační část tak i ta 

výuková.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 
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V primě se chemie neučí, tam je jenom biologie a praktika čtyřikrát za rok, ale aspoň něco. A ve 

vyšších ročnících, tam mají dvě hodiny teorie a k tomu praktika, která ale nejsou v rozvrhu. Řeší se 

to tak, že jedna část třídy přijde na nultou hodinu a druhá část má místo teoretické hodiny 

praktika, čímž se přijde o tu jednu klasickou hodinu. Bohužel zatím to jinak řešit nejde, já jsem 

ráda i za tak nepříliš šťastné řešení.  

Kolik praktik nakonec stihnete opravdu zrealizovat? 

No, upřímně moc jich není. Odhaduji to na taková 4 praktika možná 6 za rok. Ono je to někdy 

náročný, protože když třeba studenti někam jedou či jdou na exkurzi z jiného předmětu, tak 

praktikum nedělám a raději pokračuju ve výkladu teorie, abych vše stihla probrat.  

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Nemůžu, učím třetím rokem, takže jsem přišla až po jejich zavedení. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Co se týče biologie tak ano, máme mikroskopy, preparáty, sbírky, lupy, nějaké modely. A z chemie 

je laborka hůře řešená, protože zde není zaveden plyn a je tady jen jedno umyvadlo na celou 

laborku.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Další sadu trvalých preparátů a z chemie asi chemikálie. Spíš obnovovat to, co je už staré. 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop v biologii a v chemii asi spíše pomůcky než přístroje, ale možná váhy.  

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Ano, praktika vyučuji velice ráda. Baví mě i příprava, je to něco jiného než příprava klasické hodiny 

a i když je to třeba náročnější, mám z toho „lepší pocit“.  

Z čeho vyplývá ten „lepší pocit“? 

No, určitě z toho, že na praktikách to není o té teorii, ale o tom, že tu teorii aplikuju, ukážu. 

Studenti sami vidí, jak to může a nemůže fungovat. Určitě to také plyne z toho, že to není 

v takovém „upjatém“ duchu. Ta atmosféra bývá určitě uvolněnější, tudíž upřímně jsem 

uvolněnější i já. (úsměv) Nechápejte to nějak špatně, ale v klasické hodině, se cítím tak nějak 

svázaná. Musím probrat spoustu učiva, což mě někdy dost svazuje, například když vím, že to 

probrat prostě nestihnu.  

 Co Vás konkrétně baví na praktikách?  

Menší počet studentů, můžu si dovolit ten individuální přístup, osobnější. S rozhovorů se studenty 

se dozvím i jiné věci, asi se s nimi lépe poznám.   

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 
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3 roky 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 18: Rozhovor s panem učitelem P 

 

Tento rozhovor byl veden s učitelem fyziky a matematiky, který vyučuje na víceletém gymnáziu. 

Probíhal v odborné učebně fyziky a se souhlasem vyučujícího byl nahráván na záznamové zařízení.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe?  

Praktika většinou studenty docela baví, zvlášť když nemusejí odevzdávat protokoly. Taky to bude 

možná trochu tím, že je to změna ve stereotypu hodin, něco jako tělocvik. Nemusejí sedět na 

místě, můžou se trošku hýbat, v rámci měření mohou probrat novinky, takže je tu i společenský 

rozměr, praktika budí i dojem určité nezávaznosti např. se nepíšou písemky, občas něco shoří 

nebo bouchne.  

Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové studenty, kteří mají k biologii 

(chemii, fyzice) daleko? 

Pokud má nějaký student k předmětu daleko, praktika ho baví, ale mnoho si z nich asi neodnese, 

protože toho moc nepochopí.     

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Záleží na předmětu, dá se to jednoduše vyčíst ze školních vzdělávacích programů. Ve fyzice u nás: 

šestileté studium má praktika ve 4. ročníku dvě hodiny jedenkrát za 14 dní, čtyřleté studium ve 2. 

ročníku dvě hodiny jedenkrát za 14 dní, dává se to na střídačku s praktiky z chemie, někdy se 

nechává hodina týdně na střídačku s cizím jazykem, na praktika je třída vždy půlená.  

Mohl byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně?  

Nic podstatného se nezměnilo. Je potřeba si uvědomit, že školní vzdělávací programy pracují s 

maximálními počty hodin pro ročník, pro předmět během celého studia atd. čili při sestavování 

ŠVP šlo mimo jiné o to, aby na dané škole vykombinovali rozumné rozložení. Co se jednomu 

předmětu přidá, musí se jinému ubrat, takže výsledně není možná kdovíjaká libovůle. Ale jedna 

věc je jakási ideální představa a druhá věc ty hodinové limity, takže výsledně jde spíš o hledání, jak 

to všechno rozumně sesadit k sobě, aby to mohlo technicky fungovat (rozvrhy, místnosti, dělení 

tříd), a aby byli zároveň víceméně spokojeni češtináři i chemici i biologové i dějepisáři. Za jeden 

rok se toho nakonec zase tolik nestihne a také je čas od času potřeba praktika využít k dohánění 
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látky z hodin, když začínáte být pozadu. Někdy děláme místo klasického měření celé dvě hodiny 

pokusy, předvádím to já, a protože je jich jen půlka, je to lepší než v běžné hodině, líp na to vidí, 

můžu jim to půjčit, aby si to zkusili sami atd..  

Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci laboratorních cvičení z fyziky? 

Co se týče fyziky, tak zůstala situace stejná. Dokázal jsem si své hodiny uhájit. (smích) 

Jste spokojen s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Ano, co potřebujeme, to máme a postupně dokupujeme a obnovujeme.  

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Je to hodně různorodé, asi odpovím trochu šalamounsky počítač (úsměv)... já si opravdu konkrétní 

přístroj nevybavím. 

Vyučujete rádi praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Praktika učím velmi rád, je to zábava, příjemné, člověk se může chovat méně formálně než při 

normální hodině, příjemný je i menší počet studentů, je to hravé, můžeme si povídat,  obejdu to, 

zkontroluju všem zapojení, oni si odměří úlohu, společně to vyhodnotíme, hezky to plyne… 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

Od podzimu roku 1987, takže 26 let 

Děkuji za rozhovor  

Já též, ať se vám daří. 

 

Příloha 19: Rozhovor s paní učitelkou Q 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu chemie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka Q vyučuje chemii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia na okraji 

Prahy. Biologii zatím neučí, ale momentálně ji učí, jelikož 3 týdny supluje za kolegyni. 

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

100%, protože ty přírodovědný předměty jsou o praktickém životě a spoustu těch teoretických 

věcí se nedají pochopit bez praktické ukázky a navíc ty děti to baví. Chtějí dělat manuálně, nechtějí 

sedět 8 hodin v lavici, takže když mají šanci něco si osahat, vytvořit, zkusit tak je to pro ně větší 

zábava. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 
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No to je problém, protože v 1. a 2. ročníku nejsou povinný, my nemáme praktika rozvrhovaný, my 

je děláme, když je příležitost, když je čas. Musíme je dopředu naplánovat, ale měli bychom 

dodržovat kvóty 4 krát do roka u vyššího gymnázia a u nižšího, když jsou, je to plus, ale nemusí 

být.  

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Nedokážu, ale myslím si, že každá škola si to dělá podle svého. Někde se tomu věnují hodně někde 

málo, taky záleží na zaměření a na učiteli, zda si dokáže praktika vydupat.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Jo, nádobí by mohlo být novější. Teď máme novou chemickou laborku s prostorovou digestoří.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Nádobí a chemikálie.  

A v biologii. 

No, z biologie je to horší. Máme málo pomůcek, skalpely jsou neostrý, krycí sklíčka, jak jsou 

několikrát používaný, tak je přes ně hůř vidět. Co se týče trvalých preparátů, tak těch máme 

poměrně dost, ale když si chce student vytvořit svůj, je to horší.  

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop, sklo a váhy  

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Učím je ráda, je tam uvolněnější atmosféra, lépe to utíká, studenti lépe reagují. Je to 

nepředvídatelný oproti normální hodině, jak se pokus podaří, na co se studenti budou ptát, zda 

nám to bude držet, nebude.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

3 měsíce 

Děkuji za rozhovor a přeji samé hodné žáky. Ať se Vám daří. 

Moc děkuji. Mějte se krásně. Ráda jsem s Vámi mluvila.  

 

Příloha 20: Rozhovor s panem učitelem R 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Pan učitel R vyučuje převážně tělesnou výchovu na čtyřletém gymnáziu a nyní po delší 

pauze i biologii. 
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Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Já téměř biologii neučím, až v tomto roce po dlouhé opravdu dlouhé době zase jí učím. Učím 

převážně tělocvik. V tomhle ohledu praktika atraktivitu zvyšují. Studenti toho mají moc, takže ty 

praktika berou jako zbytečné a nechce se jim na ně, ale pak je to baví. 

Jezdíte se studenty na sportovní kurzy. Naskytne se vám tam příležitost využít ty biologické 

znalosti? 

Zcela určitě, zkouším je třeba z kytiček nebo ptáků. Je to spíš z hlediska „rodiče“. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

2. a 3. ročník 2 hodiny jednou za 14 dní 

Mohl byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Já to porovnat nemůžu, protože jsem se o to nikdy nezajímal. Učil jsem tělocvik a tam se hodinová 

dotace neměnila.   

Jaké konkrétní úlohy děláte nebo budete se studenty dělat? 

Tak teď jsme měli mikroskopování, prvoci a ploštěnce, většinou jde o trvalé preparáty, aby se 

naučili pracovat s mikroskopem. A dneska jim pustím video o parazitech. Samozřejmě dělám 

botaniku, ty klasické úlohy. Většinou ale z trvalých preparátů. No a čeká mě pitva v zoologii, ale to 

půjdeme do zoo, na to se necítím.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Já spokojený jsem.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Dělám taková praktika, která mohu zrealizovat. V tomhle ohledu nemám velké ambice, takže bych 

ani nic nepořizoval.  

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Momentálně je to mikroskop. 

Vyučujete rád praktika či laborky?  

Upřímně, ne. Mě to teď vlastně otravuje život. Musím se všechno učit znovu, ty přípravy jsou 

daleko delší než kdysi. Už se mi nechce na sklonku své kariéry učit. Jsou to pro mě těžce vydělané 

peníze. (:/) 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

29 let 

Děkuji za poskytnutí rozhovoru 
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Příloha 21: Rozhovor s paní učitelkou S 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka S vyučuje biologii a matematiku na nižším i vyšším stupni víceletého 

gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Nepochybně, 100% jednoznačně. Já s tím mám zkušenost, je zájem o semináře, tím že máme 

praktika ve druhém a třetím ročníku. Bylo tady období, že nám ubrali hodiny na laboratorní práce, 

kvůli posílení společenskovědního základu ke státní maturitní zkoušce. Na tom předmětu se to 

výrazně odrazilo. Pro nás je to snazší, protože na semináři máte studenty, kteří mají extrémní 

zájem o biologii, ale na druhou stranu takhle máte možnost nadchnout větší část studentů. Psala 

jsem léta do správce světové komise, že nemůžeme splňovat některé body maturity, protože 

nemáme praktika a na základně toho, jsme si jejich znovuzavedení zajistili.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

U nás jsou praktika z biologie pouze v 1. ročníku a z chemie a z fyziky ve 3. Vychází nám to tak, že 

máme zhruba 3 praktika za půl roku. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

U nás v žádném případě, u nás spíš ubrali. Teď se bude předělávat ŠVP a praktika nám chtějí ve 

druhém ročníku sebrat. Tak jsme říkali, že je to pro nás těžká újma. Humanitní větvi hodiny 

zůstaly. Nicméně si myslím, že to bude na úkor přírodovědných předmětů.  

Jaké úlohy s žáky děláte? 

Samozřejmě začínáme mikroskopováním, dbám na to, aby si studenti sami vyrobili senný nálev, 

vypěstovali plísně, zdravověda testy – spirometr, daktyloskopie. Parazitismus, to jsem si vyrobila 

svůj pracovní list, inspiraci jsem našla v bioolympiádě. Také je to zaměřené na prevenci, protože 

jsem na škole kategorik prevence. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

No prakticky ano, ale už je to starší. Chtělo by to postupně obnovit za novější přístroje. 

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 
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Přístroje na simulaci, třeba Vernier, modelační přístroje. Už jsme tu měli i ukázku, ale nějak se 

nepodařilo sehnat finanční zdroj.  

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Počítač, mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Ano, už jenom to, že tam máte méně dětí, můžete se jim lépe věnovat, vidíte, jak reagují. Můžete 

tím podnítit pozornost v té teoretické hodině. 

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

25 let 

Děkuji za rozhovor 
 

 

Příloha 22: Rozhovor s paní učitelkou T 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka T vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe?  

Určitě ano, protože to, co vidí to, co si sami vypreparují, si také lépe zapamatují a tím pádem je to 

potom baví víc.  

Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové studenty, kteří mají k biologii 

(chemii, fyzice) daleko? 

Samozřejmě pro ty méně zručný je to trošku problém. Takoví ti teoretici, na nějaké vyšší úrovni, 

pro ně je zážitek něco rozřezat, udělat preparát. Je ale pravda, že je to občas nebaví, protože 

nejsou manuálně zručný, takže jim to nevychází podle jejich představ. 

Praktika tedy podporují i manuální činnost. 

Určitě, v současnosti nejsou žádné práce na pozemku a podobné předměty, které mají děti třeba 

na základních školách, takže zcela jistě praktika zručnost rozvíjí.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Studenti mají praktika z biologie pouze v kvintě a to jednou měsíčně 2 hodiny. Praktika nejsou 

rozvrhovaná, tudíž pokud učitel nesežene materiál, má možnost praktika dělat jindy. Vždycky je 

ohlásíme tak týden předem. Já vedu kroužek praktické biologie, kde preparujeme, chodíme do 

terénu, na různé přednášky. Pokud má student hlubší zájem o biologii, má možnost chodit do 

tohoto kroužku a dále se zdokonalovat. 
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A tento předmět je rozvrhovaný? 

To je normální kroužek pro zájemce o biologii, je to taková nadstavba. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Nemůžu, učím tu už od zavedení ŠVP. 

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

V podstatě ano. Já mám pak taková speciální přání, což je tím, že vedu již zmiňovaný kroužek. 

V rámci klasických praktik bych rozhodně nešla sledovat netopýry, což na kroužku třeba chodíme.  

Jaké úlohy byste tedy zvolila pro klasická praktika? 

Upřímně, určitě ty méně náročný s ohledem na čas jejich realizace. My ty praktika, jak říkáte 

klasická, zaměřujeme hodně na mikroskopování.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Mikrotomy na řezání, dalekohledy na ornitologický výzkum, detektory na sledování netopýrů 

Zmínila jste pozorování netopýrů. Jaké další činnosti během vašeho kroužku děláte? 

Stromy Kampy děláme frotáž, řezy, fotografujeme, děláme nárůst biomasy – klíčení hrachu 

pozorování vlivu solení, pozorujeme kvasinky, zkoumáme vliv cukru, soli. Dá se říci, že 

mikroskopujeme cokoli, co je po ruce.  

Který přístroj během praktik využíváte nejčastěji?  

Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Ano, protože to má smysl i pro lidi, kteří se normálně o biologii nezajímají. Díky praktické činnosti 

můžeme studentům přiblížit pro ně vzdálená nezajímavá témata.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

11 let 

Děkuji za poskytnutí rozhovoru 

Není vůbec zač, hezký den. 

 
Příloha 23: Rozhovor s paní učitelkou V 
 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka V vyučuje biologii a tělesnou výchovu na nižším i vyšším stupni víceletého 

gymnázia v centru Prahy.  
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Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Ano, já jsem teď nedávno učila pohyby rostlin. Když se studentům řekne pohyby rostlin, tak je to 

pro ně abstraktní pojem. Neumí si hned pod pohyby rostlin něco zařadit. Pak jim pustím pásmo 14 

videí od pohybu otevírání šištic až po pohyb vůči gravitaci. Najednou zjistí, že se s tím někdy 

setkali. Nejde jen o praktika, já se snažím, aby si studenti z mých hodin něco odnesli. A co si 

budem povídat, to je dost obtížný, když si všechno najdou jedním kliknutím na počítači. Tak 

pouštím právě ty videa, abych je nalákala vidět v tom nejen zábavu, ale i místo pro vzdělání. Často 

se nám to propojuje s mediální výchovou. 

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Praktika jsou u nás vyučována společně, tedy střídá se chemie/fyzika/biologie. Vychází to tak, že 

mají od každého z předmětu 6 dvouhodinových praktik za rok.  

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Situace zůstala stejná. Žádným papírem se nic nezměnilo. Jedině jsme si uhájili svojí pozici (smích).  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Já jednoznačně ano. Já mám seminář z člověka a najdu tady stetoskop, tlakoměr pro studenty je 

důležitější pracovat s těmi obyčejnými nedigitálními, aby pochopili, na jakém principu fungují. 

Máme i umělé chlopně, kyčelní kloub.  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

EKG, které mám slíbené k vánocům, tak uvidíme (smích). 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  

Dataprojektor 

Vyučujete ráda praktika či laborky?  

Ano, ale někdy je to náročný na přípravu. 

V čem konkrétně? 

V té samotné přípravě, musím sehnat materiál, sepsat postup. Pokud mikroskopuji, tak si to 

nejdřív zkusím sama a pak to teprve dělám se studenty, abych předešla případným neúspěchům. 

Nebo spíš aby se mi nestalo, že v hodině zjistím, že to nejde.  

Co Vás konkrétně baví?  

Asi nejvíce mě baví laborky na člověka, kde se dá propojit spoustu jiných předmětů (chemie, 

fyzika). Určitě mě baví to nadšení studentů. Také ráda chodím na exkurze – botanické zahrady Na 
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Slupi i v Tróji, nově jsem teď objevila oranžérii na Pražském hradě. Příležitostné výstavy např. 

Lidské tělo no a pak klasika Týden vědy.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

3 roky 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 24: Rozhovor s paní učitelkou W 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka W vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Jednoznačně je to pravda, praktické činnosti jsou pro studenty vždy atraktivnější než pouho pouhý 

výklad v hodinách, učivo si lépe procvičí, ozřejmí, přiblíží a dokonce i st. kteří nemají tyto 

předměty v oblibě tak praktika dělají poměrně nadšeně, i když takový ten přespřílišný studijní typ 

někdy tou praktickou činností je znuděn a raději by se něco bifloval.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

1. - 3. ročník 2 hodiny biologie jednou za 14 dní, střídá se vždy chemie/biologie a třída se tím půlí. 

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou dotaci pro praktika/laborky? 

Teď se nechci rouhat, ale žádný papír ničemu nepomůže. Já si skoro myslím, že pro nás ano. 

Přesunuly se hodiny, u nás je zájem, aby se přírodní vědy učily. Získali jsme hodiny praktik ve 3. 

ročnících pro biologii a ve 2. ročnících pro chemii, což předtím nebylo. Ztratili jsme praktika ve 4. 

ročnících, ale to nevadí. Musíme si jen zvyknout na přesun učiva.  

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Člověk není nikdy spokojený. (smích) V zásadě ano, kvůli bezpečnosti nemůže dělat úlohy, které 

zapáchají, protože nemáme digestoř, základní vybavení máme – kahany, váhy. 

Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Birety, vybavení pro destilaci, chemikálie, destilátor  

Se kterým přístrojem pracujete nejčastěji?  

Váhy 

Vyučujete ráda praktika či laborky?  
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Jednoznačně, raději praktika než klasickou hodinu, i když je sem přesunuta část teoretické 

výkladové hodiny, protože té látky je hodně. 

Co Vás konkrétně na výuce praktických cvičení baví?  

Ráda dělám se skupinami. Nejradši bych učila biologii venku v terénu bez učebny. Moje touha je 

mít venkovní učebnu s pár lavicemi.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

28 let 

Děkuji za rozhovor 

 

Příloha 25: Rozhovor s paní učitelkou Z 

 

Rozhovor probíhal v kabinetu biologie a byl se souhlasem vyučujícího nahráván na záznamové 

zařízení. Paní učitelka Z vyučuje chemii a biologii na nižším i vyšším stupni víceletého gymnázia.  

 

Výzkumy ukazují, že praktická výuka zvyšuje u studentů atraktivitu daných předmětů. Odpovídá 

tomu Vaše zkušenost z praxe? Myslíte si, že je možné praktickou výukou zaujmout i takové 

studenty, kteří mají k biologii (chemii, fyzice) daleko? 

Ano, rozhodně. Dlouholetá zkušenost, to co si můžu osahat a vidět to je prostě mnohem 

atraktivnější. V tom jsou praktika jedinečná a děti se na to těší.  

Jaké ročníky mají praktika povinná a kolik mají hodin? 

Biologie je v 1. ročníku a chemie s fyzikou ve 3. vždycky po 2 hodinách jednou za 14 dní.  

Mohla byste porovnat situaci praktické výuky před zavedením a po zavedení školních 

vzdělávacích programů? Došlo k nějaké změně? Pomohlo jejich zavedení zvýšit hodinovou 

dotaci pro praktika/laborky? 

Z mého pohledu je to naprostá katastrofa. To co nám chtěli dát, nám nakonec nedají a ještě 

vezmou.  

Jaké konkrétní úlohy děláte? 

Já nejradši mikroskopuji. Takový evergreen je botanika.   

Jste spokojeni s vybavením vaší odborné učebny (laboratoře)?  

Ano, určitě. (Rezolutně)  

Co Vám chybí? Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

Mikrotom, sadu na dělání trvalých preparátů a v chemii nám chybí aparatura. Nelze ukázat vývoj 

plynu a destilaci. 

Který přístrojem během praktik využíváte nejčastěji?  
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Mikroskop 

Vyučujete ráda praktika či laborky? Co Vás konkrétně baví?  

Ano, protože se tam vždycky strašně bojím (úsměv). Ne to důvod není, je tam uvolněnější 

atmosféra a hlavně tam mám málo duší 15 ne to je moc tak 10-12, takže je lépe zvládnu a mám 

osobnější přístup. Studenti z toho žijí celý rok, já se i na praktika dost často odkazuji i v dalších 

letech jejich studia.  

Jak dlouho se věnujete tomuto povolání? 

10 let 

Děkuji za rozhovor 

Není zač 
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