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Abstrakt 

 

Přírodovědné předměty, tedy biologie, chemie a fyzika, tvoří výrazně reálné vyučovací předměty, 

které je nezbytné opřít zejména o pokusy a pozorování. Jinými slovy praktická výuka je 

charakteristickým rysem všech přírodovědných předmětů. Praktická výuka má pozitivní vliv na 

zvyšování atraktivnosti jednotlivých předmětů, avšak ve smyslu kognitivní funkce je její přínos 

stále diskutován. Jaký význam mají laboratorní cvičení pro samotné učitele, jakožto 

zprostředkovatele vyučovacího procesu? Z výzkumu vyplývá, že praktická výuka je učiteli vnímána 

kladně především kvůli dokonalému propojení teorie s praxí, nižšímu počtu žáků a jejich aktivnímu 

přístupu ve výuce. Negativně se jeví časová náročnost, spočívající hlavně v sehnání a přípravě 

materiálu.  

 

Klíčová slova: výuka biologie a přírodovědných předmětů, laboratorní cvičení, školní laboratoř, 

časová dotace přírodovědných praktik 

 

 

 

Abstract 

 

Science courses, as biology, chemistry and physics, constitute significant real subjects it is 

necessary to rely mainly on experiments and observations. In other words, the practical training is 

the hallmark of science. Practical training has a positive effect on increasing the attractiveness of 

individual objects, but in meaning of cognitive function is still debated its merits. What stand the 

laboratory work for the teachers, as a mediator of the teaching process? Research shows that the 

practical training teachers perceived positively mainly because of the perfect linking theory with 

practice, the lower the number of pupils and their proactive approach in teaching. Negatively 

seems time consuming, consisting mainly of fetch and training material. 

 

Keywords: biology education and science courses, lab courses, school laboratory, time allocated 

to science practices   
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1 ÚVOD 
 

V úvodu této diplomové práce bych ráda zmínila pár nevyhnutelných skutečností, které se 

v průběhu výzkumu přihodily a významně ovlivnily celkovou orientaci práce. Nejdříve byl výzkum 

zaměřen pouze na povinnou praktickou výuku biologie, jejíž hodinová dotace byla analyzována 

pomocí školních vzdělávacích programů. Právě při analýze těchto školních dokumentů se ukázalo, 

že přírodovědné předměty1

Vzájemné provázání těchto předmětů je z hlediska současných trendů, kdy se zdůrazňují 

mezioborové vztahy a vazby, žádoucí. Právě přírodovědné předměty se bez praktických či 

laboratorních cvičení, bez propojení teorie s praxí, neobejdou. Tuto skutečnost vyzdvihují Kaptan 

a Timurlenk (2012) v jedné společné studii, v níž se zabývají problémy přírodovědného vzdělávání. 

Mezi tyto problémy řadí mimo jiné oddělenost výuky přírodovědných předmětů, nízkou motivaci 

žáků k učení se těmto předmětům, nedostatečné fyzické podmínky školy (tzn. méně příležitostí 

k realizaci laboratorní práce) a také pasivní roli žáků a naopak aktivní roli učitelů v průběhu výuky 

(Kaptan, Timurlenk; 2012).  

 mají velice často praktická cvičení propojená. Ke stávajícímu 

předmětu biologie přibyla tedy chemie a fyzika. 

Z mnoha výzkumů vyplývá, že praktická cvičení jsou pro přiblížení a lepší pochopení 

teoretických informací nezastupitelné (Hofstein, Lunetta; 1982, Dillon, Osborne; 2008,  Nakhleh et 

al.; 2003, Veselinovska et al.; 2011). Oprávněně proto mají v rozvrhu žáků středních, základních a 

také vysokých škol své místo. V neposlední řadě bylo prokázáno, že praktická výuka zvyšuje 

atraktivitu přírodovědných předmětů (Jones et al.; 2000, Trumper; 2006, Prokop et al.; 2007). 

Studií, zabývajících se tématikou praktických cvičení, je poměrně dost, obzvlášť těch, které jsou 

zaměřeny na účinnost praktické výuky po stránce kognitivních dovedností žáků (Taraban et al.; 

2007, Abrahams, Millar; 2008, Randler, Bogner; 2009, Millar, Abrahams; 2009, Sesen, Tarhan; 

2010, Tomuletiu; 2011, Sadi, Cakiroglu; 2011, Toplis; 2012). Jen malá část studií se věnuje 

praktickému vyučování z pohledu učitele, přičemž v mnohých případech se nejedná o jejich hlavní 

téma (Tsai; 2003, Yenice; 2009, Saribas, Bayram; 2010, Veloo et al.; 2013). Tato skutečnost vedla 

k  zásadnímu rozhodnutí vést tento výzkum směrem k učitelům jakožto subjektům, které přímo 

zprostředkovávají výuku. V tomto smyslu by mohla tato diplomová práce zaujmout místo mezi 

prvními pokusy o výzkum v této oblasti.   

                                                            
1 Se zavedením RVP se částečně změnila i terminologie spojená s běžnou školní praxí. V RVP byl nahrazen 

termín předmět vzdělávacím oborem, kterému rozumějte jako množině těch konkrétních předmětů, které 

jsou na školách vyučovány. Pro účely této práce chápejte oba termíny jako synonyma. Pro svůj lépe 

pochopitelný význam používám výhradně termín předmět. 
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Postoje a hodnoty učitelů2

Význam této diplomové práce spočívá hlavně ve výpovědích jednotlivých učitelů, které 

mohou být využity dalšími výzkumníky, kteří se zabývají stejnými či podobnými výzkumnými 

otázkami. Výsledná zjištění by mohla být užitečná i pro ředitele škol, kteří uvažují o časových 

změnách přírodovědných cvičení a o jejich zefektivnění. Tato práce by mohla sloužit jako jeden z 

výchozích textů k navazujícím studiím zabývajících se praktickou výukou přírodovědných 

předmětů na gymnáziích.  

 hrají ústřední roli v celém vzdělávacím systému a patří mezi významné 

složky osobnosti učitele. Termín postoj je chápán jako určité stanovisko, které člověk zaujímá ve 

vztahu k určité skutečnosti, události, situaci, osobě. Postoj je jedním z předpokladů určitého 

chování a navenek se projevuje jako tendence jednat určitým způsobem. (Spousta; 2003) Nabízí 

se otázka: Proč zkoumat postoje a hodnoty učitelů? Důvodem je především ta skutečnost, že 

učitelé mají na žáky bezprostřední vliv. Tato okolnost vychází z faktu, že učitelé jsou v každodenní 

interakci s žáky, což znamená, že mají jednoznačný vliv na osvojování žákovských znalostí a 

dovedností. Zároveň přímo ovlivňují jejich stanoviska, představy a mínění, které žáci přijímají k 

problémům běžného života. Znát hodnoty a postoje učitelů je důležité nejen pro ředitele škol, ale 

i pro další subjekty vzdělávacího procesu (např. pro rodiče žáků, pro odborníky působící ve 

školských institucích, pro žáky…) Učitelé vkládají do výuky své názory a postoje, čímž mohou na 

žáky působit a ovlivňovat tak jejich myšlení (Kennedy, Kennedy; 1996). 

Výzkum je zaměřen pouze na učitele přírodovědných předmětů, vyučujících tyto předměty na 

gymnáziích v Praze. Přírodovědnými předměty se dle Rámcového vzdělávacího programu pro 

gymnázia rozumí: biologie, chemie, fyzika, zeměpis a geologie. Všechny tyto předměty spolu tvoří 

jednu vzdělávací oblast s názvem Člověk a příroda. Protože praktická cvičení ze zeměpisu nejsou 

na našich školách obvykle realizována a geologie je vyučována v rámci biologie, jsou v rámci této 

práce mezi přírodovědné předměty zařazeny pouze první tři jmenované, tedy biologie, chemie a 

fyzika. 

Gymnaziální vzdělávání, tak jako další stupně vzdělávacího procesu, prošlo, a dovoluji si 

tvrdit, že stále ještě prochází určitou reformou. Zcela jistě potřebnou, neboť je třeba reflektovat 

nové požadavky vzdělávání tak, jak si žádá dnešní společnost. O stále probíhající reformě českého 

školství je možné usuzovat i z častých diskuzí v médiích. Mezi top témata lze zařadit státní 

maturity, zavedení školních vzdělávacích programů a nyní nejaktuálnější téma učitelé a jejich 

(ne)odborné vzdělání. Právě samotní učitelé se dostávají pod drobnohled odborníků i laické 

veřejnosti. Tento důvod značnou měrou přispěl k tomu, že se učitelé stali hlavním subjektem 

                                                            
2 V textu používám pojmu učitel především v mužském rodě, mám však na mysli samozřejmě i učitelky – 

ženy. 



- 10 - 
 

tohoto výzkumu. Název práce je poněkud zavádějící, ale důvody směřování výzkumu tímto 

směrem jsou vysvětleny v předchozím textu. 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Význam pojmu praktická cvičení v kontextu školy 
 

Pro výuku mnohých předmětů jsou významnou součástí doplňující praktická cvičení, ve kterých 

dochází k úplnému propojení teorie a praxe. Učiteli dávají možnost dokázat žákům podstatu 

sledovaných jevů, dokázat jejich význam pro žákův běžný život. Než se budu věnovat samotným 

studiím, které se do určité míry ztotožňují s mým vlastním výzkumem, ráda bych se zmínila o 

porozumění termínu praktická cvičení a laboratorní práce. V některých zdrojích, především v těch 

cizojazyčných, mohou být s těmito pojmy potíže. Zpravidla se sice nejedná o výrazné rozdíly, spíše 

o menší nuance, které ale mohou, při špatném porozumění, změnit celý význam textu. V anglické 

literatuře najdeme pro praktická cvičení mnoho různých alternativních pojmů, např. laboratory 

courses, laboratory exercises nebo practical training, avšak nejčastěji se setkáme s použitím dvou 

pojmů: practical work a laboratory work. Millar (2004) stejně jako Veselinovska a kol. autorů 

(2011) používá ve své studii raději termín practical work než laboratory work, protože „umístění 

není rozhodujícím znakem charakterizujícím tento druh činnosti.“ (Millar; 2004).  

V české literatuře je patrný rozdíl například v tom, že praktická cvičení (practical work) jsou 

spojována především s odbornými předměty na středních školách odborného zaměření 

(SOŠ/SOU), kde jsou označována také jako odborný výcvik, učební praxe či souhrnně praktické 

vyučování (Projekt Výuka – Komunikace – Praxe; 2007). Na všeobecně vzdělávacích školách, 

gymnáziích, se pro „praktické vyučování“ používá výstižnější spojení laboratorní práce/cvičení 

(laboratory work), protože ve většině případů probíhají právě v laboratoři nebo v odborné učebně 

a oproti odborným školám na ně není kladen takový důraz. Lze tak usuzovat na základě faktu, že 

na gymnáziu žáci z laboratorních cvičení neskládají maturitní zkoušku. Oba tyto termíny 

(laboratorní cvičení/praktická cvičení) jsou v rámci této diplomové práce používány jako 

synonyma. 

Kolář (2012) definuje laboratorní cvičení jako „formu vyučování se specifickými metodami, 

která je realizovaná ve speciálně vybavených učebnách pro jednoduché školní pokusy v rámci 

přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, přírodopis)“. Jedná se o vyučování, při kterém sami žáci 
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uskutečňují různě náročné pokusy, učí se při nich zacházet s laboratorní technikou (přístroje a 

vybavení) i s příslušnými materiály.  

V běžné komunikaci jsou laboratorní práce označovány zkráceně laborky nebo praktika. 

V zásadě se ve školní praxi používá neformální termín laborky pro laboratorní práce z chemie a 

fyziky a praktika označují cvičení z biologie. Jak je napsáno výše, praktická cvičení jsou součástí 

nejen přírodovědných předmětů, ale především odborných ať už technických či jiných oborů. Na 

gymnáziích jsou praktická cvičení realizována výhradně z biologie, chemie a fyziky.  

 

2.2 Výuka přírodovědných předmětů 
 

Za „zlatou dobu přírodovědných předmětů“ v českém školství lze považovat do jisté míry 

osmdesátá léta 20. století, kdy byla vydána řada kvalitních učebnic jak pro povinnou tak i pro 

volitelnou část studia. Předměty získaly vysokou hodinovou dotaci (Škoda, Doulík; 2009). 

V průběhu devadesátých let se do popředí dostává technika a znalost cizího jazyka. Hodinová 

dotace se tak zvyšuje pro předměty, jako jsou cizí jazyky, především angličtina nebo němčina a 

informatika. V současné době se k těmto předmětům, přidává matematika. Na základě 

mezinárodního testování se zvyšuje počet hodin matematiky, ze které žáci neprokázali dostačující 

znalosti (Palečková, Tomášek; 2005). S narůstajícím objemem poznatků, ať už z biologie, chemie či 

fyziky, se zvyšuje nutnost změny výukových přístupů těchto předmětů. Především v rovině výběru 

učiva a didaktických přístupů (Papáček; 2010).  

V posledních letech se přírodní vědy potýkají s úpadkem zájmu o jejich další pokročilejší 

studium (Dinescu et al.; 2010, Holstermann; 2010, Domínguez et al.; 2012). Na tento úpadek, 

klesající atraktivitu přírodních věd, upozorňují nejen vědci. Topinka (2008): „Pokles zájmu o 

přírodní vědy má mnoho příčin, které mají často systémový charakter a ovlivňují individuální 

porozumění vědě.“ Výuka přírodních věd na školách, tzv. školní věda, čelí na základních a středních 

školách mnoha obtížím. Fensham (2006) hledá příčiny neúspěchu přírodních věd v přetrvávající 

roli učitele jakožto „jediného“ zdroje informací (knihy), které předává směrem k žákům, ovšem 

bez rozvíjení jejich vlastních názorů. Další důvod vidí v obsahu vzdělávání, který shledává 

nezajímavým až nudným, a v neposlední řadě i obtížným. Zájem žáků o výuku přírodovědných 

předmětů je častým objektem šetření mnoha studií (Bauer; 2002, Fensham; 2006, Holstermann et 

al.; 2010, Yunus, Ali; 2012). Výsledky, které tyto výzkumy přinášejí (např. příliš teoretických 

informací, používání různých výukových metod, snaha o zjednodušení a přiblížení přírodních věd 

žákům), nejsou zpravidla reflektovány při tvorbě přírodovědných učebních obsahů, na což 

poukazuje Bílek (2008). Na potíže stanovení učebních osnov se odkazuje i Marx (1980): 
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„Přetrvávající izolovanost přírodovědných předmětů je dědictvím 19. století, znamená nejen 

přílišný nápor na žáky, ale je i příčinou vnitřních rozporností učebních osnov, které vedou 

k přetížení.“ Dnes už můžeme zaznamenat snahy o „odizolovanou“ výuku přírodovědných 

předmětů, kterou je např. integrovaná výuka (Bílek et al.; 2008). 

Specifickou formou výuky přírodovědných předmětů jsou již zmiňovaná praktická cvičení. 

Oproti běžné hodině se zde předpokládá větší aktivita žáků při plnění jednotlivých úkolů a klade se 

důraz na názornost (Dostál; 2008). V důsledku výše zmiňovaného nezájmu o studium přírodních 

věd, je nutné při výběru praktických úloh uvažovat nejen o jejich didaktickém významu, ale také o 

jejich líbivosti, neboť tím se zvyšuje možnost, že se některý z žáků „nadchne pro vědu“. Pokud se 

zamyslíme nad otázkou, na čem závisí atraktivita vyučovaných předmětů, zřejmě nikoho 

nepřekvapí odpověď, na způsobu výuky, tedy na učiteli. Brzezina (2010) spatřuje závislost 

atraktivnosti předmětů kromě způsobu výuky také „na udržení kontaktu pedagogů s posledními a 

závažnými poznatky vyučovaných oborů a jejich atraktivním sdělením.“ Nanejvýš tu záleží na 

osobnosti samotného učitele, zda je ochoten se dále vzdělávat a reflektovat nové poznatky. Více o 

tom ve studii Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů 

kurikulární reformy Beran, Mareš a Ježek (2007). Učitel má přímo zásadní vliv na žákův postoj 

k vyučovanému předmětu (Topinka; 2008), dokáže žáka nadchnout stejně tak, jako ho dokáže 

odradit. Prokop a kol. autorů (2007) považuje učitele za jednoho z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňujících postoje žáků k přírodním vědám. „Přístup žáků k předmětu biologie je silně ovlivněn 

identitou učitelů.“ (Prokop et al.; 2007). 

Pro názornost výuky biologie a dalších předmětů se využívá řada různých učebních pomůcek 

a materiálů, které se podle Z. Kalhouse a O. Obsta (2002) souhrnně nazývají didaktické 

prostředky3

 

. Členění učebních pomůcek bývá různými autory uvažováno odlišně. Např. J. Dostál 

(2008) označuje soupravy pro experimenty za speciální pomůcky, V. Vinter (2009) řadí mikroskopy 

a lupy k technickým výukovým prostředkům. Učebními pomůckami jsou v kontextu této práce, 

myšleny pomůcky, které učitelé potažmo žáci využívají při uskutečnění pokusů. Jsou to např. 

mikroskopy, váhy, binokulární lupy, laboratorní sklo, pitevní soupravy.  

                                                            
3 Didaktické prostředky jsou v současnosti chápány buď v širším slova smyslu, kdy zahrnují obsah, metody a 

organizační formy výuky k dosažení vzdělávacích cílů, anebo v užším slova smyslu, kdy se jedná o materiální 

předměty, kterými je zajišťován průběh vyučovacího procesu (Dostál; 2008). V Pedagogickém slovníku 

(2003) jsou didaktické prostředky všechny prostředky, které má učitel k dispozici na dosahování vytyčených 

výukových cílů. 
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2.3 Školní a rámcové vzdělávací programy 
 

Symbolem v úvodu zmíněné reformy školství se v České republice staly rámcové vzdělávací 

programy, potažmo školní vzdělávací programy, o kterých se napsalo nespočet bakalářských či 

diplomových prací (Štěpánová; 2010). Tato práce částečně s těmito programy pracuje, je proto 

vhodné se o těchto dokumentech zmínit. 

Školní vzdělávací programy (zkráceně ŠVP) jsou stěžejním dokumentem každé základní a 

střední školy v České republice, podle nichž školy realizují vzdělávání v příslušném oboru vzdělání. 

Jsou povinnou součástí dokumentace škol. Jejich tvorba plně spadá do kompetencí ředitelů 

jednotlivých škol, kteří jsou zároveň zodpovědní za jejich kvalitu a dodržování. Tvorba ŠVP je 

podmíněna kurikulárními dokumenty státní úrovně, jenž je představována Národním programem 

vzdělávání (NPV) a rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Jak je vysvětleno v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro gymnázia: „Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou 

platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání).“ (VÚP, 2007). ŠVP pak představují 

školní úroveň kurikulárních dokumentů, které musí být zpřístupněny veřejnosti. 

Rámcový vzdělávací program je výchozím dokumentem stanovujícím mimo jiné cíle a obsah 

vzdělávání, jejichž naplnění musí školy zohlednit ve svých ŠVP. Je zřejmé, že RVP charakterizují 

vzdělání jako takové, jeho cíle a pojetí, zdůrazňují a dále popisují klíčové kompetence, rozdělují 

jednotlivé obory do vzdělávacích oblastí, nově zavádějí průřezová témata a v neposlední řadě 

obsahují zásady pro tvorbu ŠVP. RVP se také věnují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

  

2.4 Studie zabývající se praktickou výukou 
 

Studie zaměřené na praktickou výuku jsou v pedagogické praxi poměrně časté především v oblasti 

popisující účinnost laboratorních cvičení v procesu učení, kdy se zkoumají získané znalosti žáků. 

Lze říci, že výzkumníci popisují efektivitu praktik jakožto vyučovací metody4

                                                            
4 Moderní pedagogika vymezuje výukovou/vyučovací metodu jako koordinovaný systém vyučovacích 

činností učitele a učebních činností žáka orientovaný na dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů 

(Maňák, Janík; 2009). 

 používané ve výuce 

přírodních věd a ve výuce technických oborů (Veselinovska et al.; 2011). Problematika praktické 

výuky popsána výhradně z pohledu učitele je prakticky nepopsaným listem.  
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O praktických cvičeních se hovoří spíše v souvislosti se zaváděním nových moderních forem učení 

a inovací do výuky. Většina takto zaměřených studií zkoumá efektivitu praktické výuku převážně 

na základních a vysokých školách, méně pak na školách středních, přičemž zde se podobné 

výzkumy provádí hlavně na odborných školách. Praktická výuka na gymnáziích nepatří mezi 

zkoumané problémy mnohých studií, natož pak z pohledu učitele. Pokud se přece jen tato 

problematika objeví v některém z pedagogických výzkumů, nejedná se o jeho stěžejní téma.  

Praktická výuka je spíše součástí studií, které se věnují problematice výuky přírodovědných 

předmětů v celé její šíři. Za významné lze považovat české studie zabývající se novými trendy ve 

výuce přírodovědných předmětů jako je badatelská výuka (Papáček; 2010, Dostál; 2013) nebo 

integrovaná výuka (Nezvalová; 2007). Na praktickou výuku poukazují i studie M. Bílka (2008) či D. 

Topinky (2008) věnující se interpretaci a zájmu žáků o studium přírodních věd. Další téma, které se 

v jisté míře odkazuje na praktickou výuku, a které je možné označit za absolutně stěžejní pro 

mnohé výzkumníky, je podpora přírodovědného vzdělávání (Brzezina; 2010). Praktická výuka je 

v této souvislosti chápána jako jakési východisko z úpadku zájmu o studium přírodních věd, 

potažmo přírodovědných předmětů (Millar; 2004).  

V zahraniční literatuře převažuje problematika praktické výuky ve spojitosti s tvorbou tzv. 

virtuálních laboratoří (Virtual Laboratory) uplatňujících se nejen v biologii (Virtual Biology 

Laboratory = VLab-Bio) ale i chemii (Virtual Chemistry Laboratory = VLab-Chem) a fyzice (např. 

Muhamad et al.; 2012, Altun et al.; 2009, Olympiou, Zacharias; 2011).  

 

2.4.1 Studie zabývající se vlivem ŠVP na časovou dotaci praktické výuky  
 

Vliv školních vzdělávacích programů respektive rámcového vzdělávacího programu na hodinovou 

dotaci praktické výuky přírodovědných předmětů není v současné české literatuře prozatím nijak 

reflektován. Výuka na gymnáziích v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, resp. školním, 

byla zahájena v září 2009. Příčinou nedostatku studií hodnotících vliv ŠVP je zřejmě příliš krátká 

doba od jejich zavedení.  Je nanejvýš pravděpodobné, že takto zaměřené studie najdou v blízké 

budoucnosti své opodstatnění. Pro účely této práce je vhodné vysvětlit alokaci hodinové dotace 

pro vzdělávací oblasti, resp. předměty chcete-li obory. 

Minimální časovou dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí stanovuje Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia (RVP G) – rámcový učební plán. Jak již bylo napsáno výše, biologie, chemie 

a fyzika patří spolu s geografií do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Pro tuto oblast je, společně 

s oblastí vzdělávání Člověk a společnost, vyčleněno 36 hodin minimální časové dotace za celé čtyři 

roky. Celková týdenní časová dotace v jednotlivých ročnících gymnázia je stanovena na minimálně 
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27 a maximálně 35 hodin. Konkrétní počty hodin přírodovědných předmětů jsou určeny 

v učebním plánu příslušných škol, které čerpají časovou dotaci z celkové minimální dotace 

rámcového učebního plánu.  

Praktická výuka není v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia vyčleněna 

samostatně, ale je zde uvedena poznámka, že pro úspěšnou realizaci RVP G je nutné vytvářet 

podmínky pro praktickou činnost, tzn. laboratorní a praktická cvičení. Tzv. disponibilní časová 

dotace umožňuje ředitelům posílit časové dotace jednotlivým vzdělávacím oblastem 

(předmětům). Využití této hodinové dotace je plně v kompetenci ředitele školy. V RVP G je blíže 

specifikováno, k čemu je disponibilní časová dotace dále určena – realizace průřezových témata5

 

, 

zavedení dalších vyučovacích předmětů, vytváření profilace školy. 

2.4.2 Studie pojednávající o vybavení školních laboratoří a pracovní spokojenosti 
učitelů  
 

Prostředí laboratoře zkoumá Ahmad, Osman a Halim (2012) nebo Celenk, Demirtas (2013). Obě 

studie upozorňují na to, že se prostředí, ve kterém se uskutečňuje vzdělávací proces, podstatně 

podílí na naplňování jeho cílů. Ahmad a kol. se ve své studii zaměřil na prostředí a prostor, kde 

dochází k realizaci praktické výuky a na používané pomůcky při této výuce. Cílem výzkumu bylo 

jednak zhodnocení vzdělávacího prostředí laboratoře a jednak vliv tohoto prostředí na učitelovo 

pracovní naplnění. Výzkum byl proveden v roce 2012 v malajské provincii Selangor a zúčastnilo se 

ho 800 učitelů středních škol. Veškeré údaje byly shromažďovány pomocí dotazníků. Vzdělávací 

prostředí laboratoře bylo zkoumáno prostřednictvím vztahu mezi fyzickými a psychosociálními 

aspekty tohoto prostředí. Psychosociální aspekty byly měřeny pomocí Science Laboratory 

Environment Inventory (SLEI) skládající se např. z interakce žáka a učitele, integrace teorie a praxe 

či spokojenosti učitelů z výuky, zatímco fyzické aspekty byly měřeny pomocí Physical Science 

Laboratory Environment Inventory (PSLEI). Ta byla složena z těchto zkoumaných kategorií – 

nábytek, vybavení, prostor, technologie, osvětlení a bezpečnostní aspekty laboratoře.  

Výsledky této studie ukazují, že v rámci vzdělávacího prostředí mají fyzické aspekty 

laboratoře významný vliv na aspekty psychosociální. Učitelé označili za nejdůležitější ukazatele 

hmotného prostředí laboratoře nábytek, vybavení a celkové uspořádání prostoru. Tyto ukazatele 

se pro učitele staly zároveň limitujícími faktory ve výuce přírodovědných předmětů. Nábytek, 

                                                            
5 Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako témata, která jsou v současnosti vnímána jako aktuální. Tato 

témata mají především ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků a tvoří povinnou součást 

vzdělávání. 
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vybavení a prostor jsou dle zúčastněných učitelů také hlavními faktory, které ovlivňují míru 

interakcí mezi žáky a učiteli a míru integrace teorie a praxe. Z výzkumu také vyplývá, že výukové 

prostředí malajských středních škol není pro učitele přírodovědných předmětů příliš vhodné. 

Nedostatečné je především zázemí laboratoří, proto autoři zdůrazňují, že je třeba fyzickým 

aspektům věnovat patřičnou pozornost.  

Celenk a Demirtas se ve své studii pokusili určit vliv školy, třídy a učitele na utvářené osnovy 

vědních a technických předmětů. K získání dat byly použity kvalitativní metody, hloubkové 

rozhovory s řediteli vybraných škol a pozorování průběhu výuky v laboratořích nebo klasických 

třídách. Průzkumu se zúčastnilo 10 tureckých škol z provincie Sakarya. Data byla částečně 

vyhodnocena ve smyslu vlivu vzdělávacího prostředí na učitele, proto je tato studie do této části 

práce zařazena. Zjištění naznačují ústřední roli vzdělávacího prostředí v poskytování všesměrných 

interakcí, tzn. mezi učitelem a žákem a mezi žákem a žákem. Tyto interakce jsou naplňovány 

především při výuce v laboratořích a jejich důsledkem je zvyšování pracovní spokojenosti učitelů 

(Celenk, Demirtas; 2013). 

Jiný průzkum autorů Halima a kol. byl proveden za účelem zjištění, jak učitelé vnímají 

laboratorní prostředí a jaký má toto prostředí vliv na jejich spokojenost z výuky. Průzkum se 

uskutečnil na středních školách v roce 2011. Vnímání učebního prostředí učiteli bylo měřeno opět 

pomocí Science Laboratory Environment Inventory (SLEI) a učitelova spokojenost z výuky byla 

měřena pomocí upraveného testu vzájemných vztahů a postojů k přírodním disciplínám. Jejich 

zjištění ukázala, že učitelé vnímají prostředí laboratoří jako pozitivního činitele výuky. Autoři 

v tomto smyslu označují prostředí, ve kterém probíhá výuka, obecně za „druhého učitele“, čímž 

tito výzkumníci dokazují potřebu realizace výuky přírodovědných předmětů v adekvátním 

prostředí, tedy nejlépe v prostředí laboratoře. Studie dále ukázala, že existuje vztah mezi 

laboratorním prostředím, tak jak ho vnímá učitel, a spokojeností učitele s vlastní prací. 

K pracovnímu naplnění dochází zejména u učitelů, kteří mají v laboratořích k dispozici dostatečné 

množství potřebného materiálu a technického zařízení. Podle autorů průzkumu dochází k výuce, 

která podporuje aktivní učení žáků pouze tehdy, je-li splněna podmínka, že je laboratoř vybavena 

odpovídajícím zařízením (Halim et al.; 2011).  

Podobný výzkum provedl Tsai (2003) na více než tisícovém vzorku středoškolských žáků a 

jejich učitelů přírodovědných předmětů na Tchaj-wanu. Účelem jeho studie bylo prozkoumat 

rozdíly v náhledu na vědu mezi žáky a učiteli. Tyto rozdíly zkoumal prostřednictvím toho, jak žáci a 

učitelé nahlížejí na laboratorní prostředí. Výzkumem zjistil, že učitelé ke spokojenosti vyžadují pro 

práci v laboratoři lepší technické a materiální vybavení oproti jejich žákům, pro které není 

vybavení laboratoře až tak významným faktorem ve vnímání laboratorního prostředí. U žáků se 
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ukázalo, že oceňují spíše afektivní aspekt praktických cvičení jako je práce ve skupině a otevřenější 

atmosféra (Tsai; 2003). 

Pracovní naplnění učitelů bývá součástí studií, které pojednávají o pracovní motivaci (Bentea; 

2012) nebo o syndromu vyhoření a jeho prevenci (Dombrovskis et al.; 2011). Autorka prvně 

zmiňovaného výzkumu se zabývala motivací k práci, postoji a spokojeností učitelů. Průzkumu se 

účastnili rumunští učitelé pracující na základních a středních školách. Svou studií poukázala na 

důležitost dobrého vztahu ke kolegům a zároveň k žákům. Pozitivní vztahy mezi těmito subjekty 

vedou k výrazné pracovní spokojenosti učitelů. Pracovní motivace a spokojenost učitelů je podle 

autorky zásadně ovlivněna ekonomickým motivem, jemuž přisuzují obě pohlaví stejnou váhu. 

Pomineme-li význam tohoto motivu, dochází u učitelů k největší míře spokojenosti na základě 

vnitřní motivace, která je naplňována např. studijními úspěchy žáků či samotného učitele, 

uznáním ze strany žáků, změnou žákova přístupu k předmětu a vzájemné pozitivní vztahy s žáky. 

Dombrovskis a kol. se shodují s předchozí studií na tom, že v současnosti výrazně převládají 

ekonomické motivy nad všemi ostatními motivy podílejícími se na pracovní spokojenosti učitelů. 

K tomuto zjištění značnou měrou přispěl fakt, že v tomto výzkumu byla analyzována pracovní 

motivace mezi učiteli městských a venkovských středních škol.  

O laboratorních činnostech píší v  článku „Learning in the laboratory; some thoughts from the 

literature“ Johnstonea a Al-Shuailib (2001). Tito autoři provedli stručný přehled literatury 

odkazující se na laboratorní práce. Jejich hlavním cílem bylo zodpovědět jimi stanovené otázky. 

Těmito základními otázkami jsou: jaký je účel výuky v laboratoři, jaké výukové strategie jsou 

k dispozici pro výuku v laboratoři, jakým způsobem lze hodnotit výsledky laboratorní výuky a jaký 

je účel laboratorní práce. S ohledem na účel této diplomové práce je důležité zodpovědět 

především poslední ze zmiňovaných otázek. Jaký je účel laboratorní práce? Tato otázka by podle 

autorů mohla být zodpovězena povrchně např. tím, že chemie je praktický předmět, a proto je 

třeba dělat laboratorní cvičení. Při hlubší analýze účelu laboratorní práce charakterizovali autoři 

tento účel jako naučit žáky manuální zručnosti a ilustrovat teorii.  

 

2.4.3 Studie zaměřené na význam laboratorního cvičení ve výuce 
 

Učitelé všech předmětů se setkávají s obecnými pokyny pro inovaci výuky, která dnes není 

chápána jako zapamatování faktů a pojmů, definic a jevů. Zdůrazňuje se především individuální 

přístup učitele k žákovi, díky němuž jsou respektovány individuální rozdíly mezi jednotlivci. 

Standardní výkladová hodina nepomůže mnohým žákům rozvíjet koncepční chápání základních 

procesů např. ve fyzice procesy při výrobě elektřiny a v chemii enzymatické reakce (Veselinovska 
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et al.; 2011). Laboratorní práce jsou způsob, jakým lze žáky zapojit do procesu řešení problémů, 

vést je k zamyšlení a k dotazování. Praktická výuka je proto všeobecně považována za pozitivní 

prvek ve výuce.  

Praktická cvičení jsou vnímána jako nedílná součást většiny přírodovědných předmětů, nabízí 

žákům vzdělávací prostředí, které se liší v mnoha ohledech od "tradičního" prostředí učebny 

(Veselinovska et al.; 2011, Tsai; 2003, Millar; 2004). Je těžké si představit výuku fyziky, chemie a 

biologie aniž by učitel nepracoval s žáky v laboratoři nebo aniž by je nevzal do terénu. Žákovské 

experimenty by měly být ústřední součástí výuky přírodovědných předmětů, které slouží k mnoha 

účelům. Pomocí pokusů si žáci ověří své hypotézy a naleznou možné vztahy mezi studovanými 

jevy (Tarhan, Sesen; 2010). Pozitivní vliv praktického vyučování v přírodovědných předmětech 

nespočívá pouze v naplňování kognitivních cílů výuky, ale jak upozorňuje Veselinovska a kol. 

výrazně napomáhají plnit cíle afektivní.  Pokusy nebo různé úkoly prováděné v laboratoři přitahují 

pozornost žáků k tématu a zvyšují tím jejich motivaci k učení (Veselinovska et al.; 2011, Prokop et 

al.; 2007). Prostředí laboratoře poskytuje pro žáky změnu. Žáci mají možnost uplatnit své 

schopnosti při řešení problémů a možnost pochopit daný jev v reálné situaci. Kromě toho týmová 

práce rozvíjí u žáků jejich interpersonální dovednosti.  

Tato zjištění přivedla jiné výzkumníky k otázce, čím jsou laboratorní cvičení významná pro 

pedagogy. Jaké faktory mají vliv na přijímání praktické výuky učiteli? Jaký je pohled učitelů 

přírodovědných předmětů na praktickou výuku? V současné pedagogické praxi nenalezneme příliš 

studií, které by interpretovaly zjištění, jak učitelé vnímají zařazení laboratorních cvičení do výuky. 

Častěji se setkáme se studiemi, které se zabývají problematikou výuky přírodovědných předmětů, 

a které reflektují postoje žáků k těmto předmětům. V těchto studiích se podobné výzkumné 

otázky objevují. Jednou z takto zaměřených studií je studie D. Topinky (2008), která si klade za cíl 

porozumět, jak žáci gymnázií vnímají přírodní vědy. Sběr dat probíhal pomocí skupinových 

rozhovorů žáků navštěvujících gymnázium v Olomouckém kraji. Z těchto rozhovorů vyplývá, že 

jestli někdo dokáže přiblížit přírodní vědy, tak je to podle žáků učitel. Autor se ve studii zabývá 

výhradně postoji žáků, přesto je na místě tuto studii uvést, neboť reflektuje problémy současné 

výuky přírodovědných předmětů.  

 

  



- 19 - 
 

3 EMPIRICKÁ ČÁST  
 

3.1 Cíle a hypotézy práce  
 

Diplomová práce se snaží zodpovědět především otázku, jaké postoje zaujímají pražští gymnaziální 

učitelé přírodovědných předmětů k praktické výuce a proč.  

Dílčí navazující výzkumné otázky jsou:  

 V jakém rozsahu jsou praktická cvičení na pražských gymnáziích vyučována?  

 V jakých prostorech se praktická výuka realizuje? 

 Mají školy oddělené laboratoře od klasických tříd?  

 Jaká je kvalita vybavenosti školních laboratoří pro praktickou výuku?  

 Jaký postoj zaujímají učitelé přírodovědných předmětů k praktické výuce na gymnáziích?  

 

Z tohoto vyplývají následující cíle práce: 

1. Zjistit, zda došlo po zavedení školních vzdělávacích programů na gymnáziích ke změně časové 

dotace u přírodovědných cvičení. 

2. Zjistit, zda existuje souvislost mezi kvalitou vybavení pro realizaci praktických cvičení a pracovní 

spokojeností učitelů přírodovědných předmětů. 

 3. Zjistit, jak učitelé přírodovědných předmětů vnímají výuku laboratorních cvičení. 

 

Pro splnění výše uvedených cílů jsem zvolila především kvalitativní metody výzkumu – 

polostrukturované rozhovory s učiteli přírodovědných předmětů a obsahovou analýzu 

kurikulárních dokumentů. Strukturované pozorování laboratoří a odborných učeben pro výuku 

praktických cvičení náleží k metodám kvantitativním, neboť jsem si předem stanovila kritéria na 

základě, kterých jsem poté hodnotila kvalitu vybavení gymnázií pro laboratorní činnosti. 

 

S ohledem na současnou reformu školství, která zahrnuje zavedení výuky dle Rámcového 

vzdělávacího programu resp. školního vzdělávacího programu, jsem si stanovila první hypotézu: 

Zavedením školních vzdělávacích programů došlo na více než polovině sledovaných gymnázií ke 

změně v časové dotaci praktické výuky přírodovědných předmětů.  

Na základě studie „Some determinative factors for teachers‘ job motivation“ Bentei (2012), 

ve které autorka prokázala, že vnitřní motivace (studijní úspěchy žáků, uznání ze strany žáků, 

změna žákova přístupu k předmětu či vzájemné pozitivní vztahy s žáky) se vedle ekonomického 

faktoru nejvíce podílí na spokojenosti rumunských učitelů, jsem si pro svůj výzkum stanovila 
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druhou hypotézu: Kvalitnější vybavenost přírodovědných laboratoří (kvalitnější didaktická 

technika, více prostoru, více chemických látek, biologických preparátů ….) přispívá k vyšší 

spokojenosti učitelů. 

Třetí hypotéza: Učitelé přírodovědných předmětů vnímají laboratorní cvičení pozitivně, 

protože právě předměty jako je biologie, chemie a fyzika jsou založené na praktických znalostech, 

vychází ze zjištění mnoha studií z různých států (). Tímto zjištěním je, že praktická cvičení jsou 

neodmyslitelnou částí přírodovědných předmětů z důvodu propojení teorie s praxí. 

 
 

3.2 Metodika  
 

3.2.1 Cíl 1 – Zjistit, zda došlo po zavedení ŠVP ke změně časové dotace praktických 
cvičení  
 
Před rozhovory s učiteli a pozorováním laboratoří a odborných učeben jsem provedla obsahovou 

analýzu školních kurikulárních dokumentů.  S ohledem na cíle práce jsem si pro tuto analýzu 

vybrala dva typy kurikulárních dokumentů a to Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) 

(Jeřábek et al.; 2007) a školní vzdělávací programy příslušných škol (ŠVP). Nejprve jsem provedla 

analýzu RVP G, protože z tohoto dokumentu ŠVP vychází.  

 

Cíle analýzy RVP G byly dva: 

 nalézt konkrétní klíčové kompetence6

 nalézt závaznou informaci o povinnosti realizace praktických cvičení na gymnáziích 

 a očekávané výstupy, jejichž naplňování se 

uskutečňuje prostřednictvím praktických cvičení, 

 

Hlavním podkladovým materiálem jsem pro tuto obsahovou analýzu zvolila školní vzdělávací 

programy. Nejdříve jsem chtěla pro tuto analýzu vybrat z každého kraje v České republice dvě 

gymnázia. Od tohoto záměru jsem upustila poté, co jsem se dostala k otázce, jaké školy zvolit 

k reprezentaci kraje. Nakonec jsem nejen z časových důvodů vybrala gymnázia v rámci jednoho 

kraje. Protože pocházím a bydlím v Praze, vybrala jsem gymnázia na území hlavního města Prahy, 

                                                            
6 Dle RVP G představují klíčové kompetence soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, 

které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v 

životě. RVP G rozlišuje tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence občanská a kompetence k podnikavosti. 

 



- 21 - 
 

která je jejich zřizovatelem. S ohledem na další cíle práce, jejichž splnění vyžaduje osobní návštěvu 

škol, je tento zvolený výběr k výzkumu vhodnější. Na internetovém prohlížeči v sekci Firmy.cz jsem 

zadala Katalog – Gymnázia – v kraji Hlavní město Praha. Získala jsem tak i adresu webových 

stránek jednotlivých gymnázií. Na webových stránkách škol jsem našla odkaz na jejich ŠVP, které 

jsem si stáhla do svého počítače. Na většině gymnázií jsou školní vzdělávací programy součástí 

různých sekcí např. O nás, Základní informace, Ke stažení, Informace o studiu atd., není proto 

snadné ŠVP na webových stránkách nalézt.  

Každá škola si vytváří vlastní ŠVP s ohledem na své možnosti, případně i na své užší zaměření, 

ale zároveň musí respektovat RVP G. Školní vzdělávací programy jsou přizpůsobené konkrétním 

podmínkám dané školy. Právě z tohoto důvodu jsem provedla jejich analýzu k získání dat o časové 

dotaci povinných praktických cvičení z přírodovědných předmětů. Domnívala jsem se, že se školy 

v těchto časových dotacích budou vzájemně lišit. 

 

Cíl analýzy ŠVP byl následující: 

 vymezit časové dotace pro praktická cvičení z přírodovědných předmětů na vybraných 

pražských školách (tj. kolik hodin a v jakých ročnících jsou do výuky zařazena praktická cvičení) 

 

V ŠVP nalezneme informace o celkové časové dotaci pro všechny předměty (tj. vzdělávací obory) v 

části zvané Učební plán. Pro účel této analýzy byly důležitější informace uvedeny v části zvané 

Učební osnovy, kde je na počátku uvedena charakteristika příslušného vyučovacího předmětu. 

Zpravidla se jedná o obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Jak již bylo 

uvedeno výše, školy si tyto programy vytváří samostatně. Školy uvádí hodinovou dotaci pro 

laboratorní cvičení odlišně, avšak nejčastěji jej uvádí jako počet hodin za týden, proto jsem toto 

vyjádření zvolila jako jakýsi standard. Veškerou časovou dotaci, jež byla uvedena jinak, jsem tedy 

přepočítala na počet hodin za týden. Všechna zjištěná a přepočítaná data jsou uvedená v kapitole 

3.3 Výsledky.  

Samotnou obsahovou analýzu dokumentů je vhodné doplnit o další metody (Švaříček, 

Šeďová et al.; 2007). Proto byla analýza doplněna o další metodu, a sice polostrukturované 

rozhovory s učiteli přírodovědných předmětů. Učitele jsem oslovila na základě získané e-mailové 

adresy na příslušných webových stránkách škol. Na rozdíl od ŠVP uvádí školy seznamy učitelů a 

jejich kontaktní údaje víceméně stejně, a to v záložce Kontakty případně v záložce Učitelé. Výběr 

konkrétních učitelů, se kterými jsem vedla rozhovory, byl z větší části ovlivněn jejich pozicí na 

příslušné škole. Oslovovala jsem především ty učitele, kteří jsou předsedy předmětových komisí 

některého přírodovědného předmětu. Důvodem k tomuto upřednostňujícímu výběru byla 

představa, že tito vyučující budou mít lepší přehled o praktické výuce nejen u svého 
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aprobovaného předmětu. Jednotlivým pedagogům jsem nejdříve poslala oslovující a vysvětlující 

zprávu o jaký výzkum se jedná. V této zprávě jsem učitele předem ujistila, že celý výzkum bude 

anonymní.  

Z celkově třiceti čtyř oslovených učitelů z třiceti čtyř gymnázií reagovalo pozitivně dvaadvacet 

z nich, zbylí učitelé na mou zprávu vůbec neodpověděli. Školy, na kterých tito učitelé pracují, jsem 

proto vyřadila z dalšího výzkumu, neboť bych neměla jak získat informace o předchozí realizaci 

praktické výuky a o vybavenosti jejich laboratoří. Dále jsem tedy pracovala výhradně 

s informacemi týkající se škol, které mi přislíbily spolupráci. V tomto dostupném výběru bylo pro 

zaručení anonymity každému gymnáziu resp. učiteli přiděleno velké tiskací písmeno české 

abecedy. Pod tímto označením daná škola resp. učitel dále vystupuje. Označení je zcela náhodné, 

není zde žádná souvislost mezi počátečním písmenem názvu školy a samotným označením.  

Pro polostrukturované rozhovory s učiteli přírodovědných předmětů jsem si předem 

připravila základní otázky. Otázky jsem si vymyslela sama a jejich zaměření jsem volila s ohledem 

na stanovené cíle práce. Jejich plné znění je uvedeno v příloze 1. Jedna z otázek rozhovoru se 

týkala porovnání hodinové dotace praktických cvičení před zavedením ŠVP (otázka 3). Tím bylo 

možné srovnat situaci na dostupném výběru pražských gymnázií před a po zavedení školních 

vzdělávacích programů.  

Hlavnímu šetření předcházelo v březnu 2013 pilotní šetření, které jsem provedla na 

Gymnáziu Písnická, protože jsem na této škole byla na praxi v rámci studia. Zúčastnilo se ho 

celkem pět učitelů s aprobací chemie/biologie, chemie/fyzika a biologie/matematika. Pilotované 

byly otázky základního schématu a kritéria pro pozorování laboratoří (viz 3.2.2 Cíl 2). Zúčastnění 

učitelé porozuměli všem otázkám a s žádnou odpovědí neměli potíže.  

Rozhovory probíhaly s vyučujícími na navštívených gymnáziích od října do prosince 2013 a se 

svolením byly nahrávány na záznamové zařízení. Jednotlivé rozhovory trvaly zhruba patnáct až 

třicet minut. Kromě dvou gymnázií, na kterých se na výzkumu podíleli také učitelé fyziky (označeni 

L2 a G2), jsem na ostatních školách (20) uskutečnila vždy jeden rozhovor s daným vyučujícím. 

Celkem se tedy výzkumu zúčastnilo 22 škol a 24 učitelů. Podklady získané v těchto rozhovorech 

jsem použila pro dosažení a vyhodnocení jednotlivých cílů této diplomové práce.  

 

3.2.2 Cíl 2 – Zjistit, zda existuje souvislost mezi kvalitou vybavení a spokojeností 
učitelů 
 

Jako nejvhodnější výzkumnou metodu ke zvolenému cíli jsem vybrala metodu přímého 

strukturovaného pozorování laboratoří a odborných učeben tedy míst, kde školy realizují výuku 

praktických cvičení. Přímé pozorování znamená, že se výzkumník účastní zkoumaného jevu v čase 
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jeho průběhu a u strukturovaného pozorování hledá badatel odpověď na předem vymezené a 

určené jevy (Švaříček, Šeďová et al.; 2007). Při osobní návštěvě škol jsem pozorovala laboratoře a 

odborné učebny podle předem stanovených kritérií. Kriteriální přístup jsem zvolila proto, abych 

mohla vybavenost jednotlivých škol vzájemně srovnávat. Dalším důvodem bylo zvýšit objektivitu 

výsledného zhodnocení vybavenosti laboratoří a odborných učeben. Pro ověření souvislosti kvality 

vybavenosti laboratoří a spokojenosti učitelů byla data získaná z pozorování doplněna a srovnána 

s informacemi získanými z rozhovorů s učiteli. Spojení metody pozorování a rozhovoru je vhodné, 

neboť takto použité metody umožňují badateli vytvořit komplexní obrázek o dané situaci 

(Švaříček, Šeďová et al.; 2007).  

Kritéria, na základě kterých jsem pozorovala laboratoře a odborné učebny, jsem rozdělila na 

dvě skupiny – kritéria prostoru a kritéria pomůcek. První skupinu tvoří kritéria týkající se prostoru 

laboratoří, neboť v mnoha studiích je tento aspekt (význam vybavenosti laboratoře a její 

uspořádání pro výuku) zmiňován (např. Altun et al.; 2009, Saribas, Bayram; 2009, Ahmad et al.; 

2012, Muhamad et al.; 2012, Celenk, Demirtas; 2013). Kritéria prostoru (Tabulka 1) částečně 

vychází ze studie, kterou provedli Ahmad a kolektiv autorů v roce 2012. Jejich studie se zabývá 

vztahem fyzických a psychosociálních aspektů vzdělávacího prostředí laboratoří a jejich vlivu na 

vnímání tohoto prostředí učiteli. Tito výzkumníci zařadili mezi fyzické aspekty laboratoře nábytek, 

vybavenost, prostor, technologie, osvětlení a celkovou bezpečnost laboratoře (Ahmad et al.; 

2012).  

Tabulka 1: Kritéria prostoru pro zhodnocení vybavenosti škol pro realizaci praktické výuky 

1. Kritéria prostoru 

 kde probíhá realizace praktických cvičení 

- klasická učebna  
- laboratoř/odborná učebna 

 velikost prostoru a jeho uspořádání 

- stísněný versus velký prostor 
- rozložení stolů a židlí 

 zavedení plynu, vody a zásuvek ve stolech 

 kde učitelé připravují praktická cvičení 

- kabinet 
- přípravna 
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Bylo zjištěno, že prostředí, ve kterém probíhá vzdělávací proces, má velký vliv na celkový výkon 

žáka (Baek, Choi; 2002). Prostředí resp. místnost, ve které se realizují praktická cvičení, byla 

prvním kritériem. V pedagogické literatuře nenajdeme přesnou definici laboratoře a odborné 

učebny, tj. nejsou závazně uvedena kritéria, jež by měla splňovat laboratoř. V praxi jsou ve školách 

oba pojmy (laboratoř a odborná učebna) velice často používány jako synonyma, proto ve své práci 

rozlišuji, zda na gymnáziích probíhá realizace cvičení v klasických třídách či v laboratořích resp. 

odborných učebnách. Nerozlišuji od sebe laboratoř a odbornou učebnu. Druhé kritérium (velikost 

prostoru) jsem zvolila na základě výzkumů (Cotton; 1996, Saribas, Bayram; 2009, Altun et al.; 

2009, Tatli, Ayas; 2010), jejichž autoři vnímají velikost laboratoře za limitující faktor především z 

hlediska bezpečnosti osob, které tento prostor využívají. Za stísněný prostor laboratoře byl 

označen takový prostor, ve kterém byl kolem pracovních stolů ponechán úzký prostor. Velikost 

prostoru bezesporu ovlivňuje počet žáků, kteří jsou přítomni při výuce v laboratoři. Poslední 

kritérium (kde učitelé připravují praktická cvičení) jsem do sledovaných kritérií zařadila na základě 

provedeného pilotního šetření. Učitelé při pilotním pozorování laboratoří/odborných učeben 

uvedli, že nemají mnoho prostoru pro samotnou přípravu pokusů. Pokusy chystají buď v kabinetu, 

nebo přímo v učebně. Domnívám se, že právě učitelům přírodovědných předmětů přípravna pro 

pokusy a pozorování ulehčuje práci s  materiálem, zajišťuje oddělený prostor, čímž přispívá k větší 

bezpečnosti. Přípravna může do jisté míry zlepšovat pracovní prostředí učitelů.  

Tabulka 2: Kritéria pomůcek pro zhodnocení vybavenosti škol pro realizaci praktické výuky 

2. Kritéria pomůcek 

 množství pomůcek 

- odpovídá počtu studentů 
- neodpovídá, pomůcek je méně než studentů 
- neodpovídá, pomůcek je více než studentů 
 

 stav pomůcek 

- staré versus nové 

 

Druhá skupina kritérií se týká pomůcek (Tabulka 2). V první řadě jsem se zaměřila na jejich 

množství, které do jisté míry ovlivňuje to, jestli žáci budou pracovat ve skupině nebo jestli budou 

úlohy plnit samostatně. Další kritérium se týkalo stavu pomůcek. Mým záměrem bylo zjistit, zda 

mají učitelé resp. žáci k dispozici nejnovější pomůcky. Za nové pomůcky jsem označila takové 

pomůcky, které byly pořízené v tomto nebo loňském školním roce. Kategorii staré pomůcky jsem 

po návštěvě pilotovaného gymnázia rozdělila na starší, používané více jak dva roky a méně než 
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deset let a staré, používané více jak deset let. Předpokladem pro toto kritérium se stala 

domněnka, že učitelé, kteří mají k dispozici nové pomůcky nebo staré, ale zachovalé, budou 

vykazovat vyšší pracovní spokojenost. Také jsem chtěla poukázat na současnou obnovu školních 

pomůcek, která probíhá i v době ekonomicky nepříznivé. V neposlední řadě je nasnadě ujasnit 

jaké konkrétní pomůcky či přístroje byly v tomto průzkumu monitorovány. Vybrala jsem tyto 

pomůcky: mikroskop, binokulární lupa, pitevní souprava, laboratorní sklo a váha, neboť jsou 

potřeba k mnohým pokusům. 

Pozorování laboratoří a odborných učeben měla délku deseti až patnácti minut a probíhala 

po dokončení rozhovoru s příslušným učitelem. Všechna zjištěná data z pozorování laboratoří 

jsem zaznamenávala do záznamového archu, který se skládal z jednoduchého nákresu učebny či 

laboratoře. Celková doba návštěvy jednoho gymnázia trvala okolo čtyřiceti pěti minut (rozhovor a 

pozorování).  

 

3.2.3 Cíl 3 – Zjistit postoj učitelů přírodovědných předmětů k výuce praktických cvičení  
 

Pro bližší porozumění názorům učitelů na laboratorní cvičení jsem vybrala metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Tento typ rozhovoru je kompromisem mezi plně strukturovaným 

a naopak nestrukturovaným rozhovorem. U polostrukturovaného rozhovoru je stanoveno 

základní obsahové schéma a několik základních otázek, které jsou doplněny o další otázky 

v průběhu daného rozhovoru (Gavora; 2010). Tato metoda se přibližuje běžné komunikaci mezi 

lidmi a poskytuje volně generované odpovědi. Umožňuje vracet se k nejasným nebo zajímavým 

bodům ve výpovědi respondenta, prohlubovat své otázky a získávat tak o tématu více informací a 

souvislostí. Výběr učitelů a průběh rozhovorů je popsán výše v části 3.2.1 Cíl 1 – Ověřit, zda došlo 

po zavedení ŠVP ke změně časové dotace přírodovědných cvičení.  

 

3.2.4 Zpracování dat  
 
Z výše uvedených metod vyplývá, že byla data získána především kvalitativními metodami. V praxi 

je možné postupovat různými cestami, Gavora (2010) píše: „Spojením kvantitativní a kvalitativní 

orientace nepředstavuje vždy dvousměrnou cestu.“ Některá vybraná data byla pro přehlednost 

kvantifikována a interpretována v grafu či tabulce. Kvalitativní výzkum se snaží objasnit pohledy 

subjektů na zkoumaný předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Jeho úkolem je 

vytvoření celistvého obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů situace 

interpretují. Při interpretaci výsledků je nutné brát na vědomí, že výzkum provádí člověk přímo 
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vtažený do situací s výzkumem spojených. Nelze jej proto chápat jako nestranného pozorovatele. 

„Tato subjektivita je pro kvalitativní výzkum charakterizující a do jisté míry žádoucí.“ (Švaříček, 

Šeďová et al.; 2007). Tento aspekt by měl ovlivňovat přístup k výsledkům výzkumu tím, že 

výzkumník aktivně informuje o svých hodnotách a hodnotách dalších účastníků výzkumu. „Pro 

kvalitativní výzkumníky je rozhodující ta realita, která je konstruována zkoumanými jedinci. 

V jedné situaci vedle sebe existuje více možných realit (realita výzkumníka, zkoumaných osob, 

čtenářů, kteří studii interpretují).“ (Švaříček, Šeďová et al.; 2007). 

Jazyk výzkumu je neformální, osobní a je často založen na definicích vytvořených během 

studie. Kategoriální systémy a teorie jsou vytvářeny na základě získaných dat, což zajišťuje, že 

vzniklé teorie jsou úzce kontextově spojené se zkoumaným jevem (Švaříček, Šeďová et al.; 2007). 

Existuje průběžná interakce mezi výzkumnou otázkou, získávanými daty a použitými metodami. 

Pro zpracování kvalitativních dat můžeme využít několik možností. Při výběru konkrétního 

způsobu zpracování záleží především na celkovém objemu dat a na počtu sledovaných 

proměnných.  

Po diskuzi s odborníky mi byl za nejvhodnější program doporučen MS Microsoft Excel. Data, 

která jsem během výzkumu získala, obsahují méně strukturních prvků, a proto jsem zvolila 

vyhodnocení dat pomocí tohoto programu. Pro lepší práci s daty jsem si veškeré nahrané 

rozhovory přepsala do textového souboru. Odpovědi učitelů jsem poté kódovala a zapisovala do 

tabulek. Jednotlivé odpovědi jsem rozdělila do tří skupin, které jsem barevně odlišila a zapsala do 

tabulky. První skupina označena žlutou barvou zahrnovala veškeré odpovědi, které se týkaly 

časové dotace laboratorních cvičení (otázka 2 a 3). Druhou skupinu označenou modře tvořily 

odpovědi, které vystihovaly určitý postoj učitele k praktické výuce (otázka 1 a 5). K této skupině 

byla zařazena také otázka 6 – délka praxe. Poslední skupinou označenou zelenou barvou byly 

odpovědi související s vybaveností laboratoří na školách (otázka 4). V případech, kdy se učitel 

v jedné odpovědi vyjádřil částečně i k jiné otázce, jsem použila tohoto barevného zvýraznění 

k oddělení jednotlivých odpovědí. Uvedené barevné rozdělení sloužilo k přehlednosti dat.  

Časovou dotaci uvedenou v ŠVP gymnázií jinak než ve formátu počet hodin týdně, jsem na 

tento standard přepočítala v programu MS Excel s využitím funkce vzorce. Kvalitu vybavení 

laboratoří jsem hodnotila vlastní metodou bodového testu. Dílčí výsledky z pozorování prostoru 

laboratoří jsem nejdříve zapsala do tabulky. Následně jsem tyto výsledky u jednotlivých kritérií 

ohodnotila body 0, 0,5 a 1. Jeden bod je přisouzen tak, že daný výsledek z pozorování přispívá 

k lepší kvalitě laboratoře/odborné učebny, nula nepřispívá. Konkrétní přidělení bodů ukazuje 

tabulka 3. Každá škola mohla v tomto testu získat maximálně deset bodů (deset kritérií). 

Samotnou kvalitu vybavení jsem rozdělila na tři stupně vybavenosti 2, 1 a 0, přičemž kategorie 2 

představuje nejlepší stupeň vybavenosti, 0 nejhorší. Podle celkově udělených bodů (Tabulka 11, s. 
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47), které škola získala za jednotlivá kritéria 1 – 10 (Tabulka 3), byla gymnázia rozřazena do 

příslušných kategorií stupně vybavenosti 0 – 2. Toto rozdělení je znázorněno v tabulce 4 (více 

kapitola 3.3 Výsledky).  

Tabulka 3: Bodové hodnocení dle sledovaných kritérií 

Kritérium kvality vybavení gymnázií 
pro realizaci laboratorních cvičení 

Počet 
bodů 

1) realizace v laboratoři 1 

odborné učebně 1 

klasické třídě 0 

2) učitel připravuje praktika v přípravně 1 

kabinetu 0 

3) prostor laboratoře velký 1 

dostačující 0,5 

stísněný 0 

4) stoly a židle vyšší 1 

stejné jako ve třídě 0 

5) ve stolu plyn ano 1 

ne 0 

6) ve stolu voda ano 1 

ne 0 

7) ve stolu zásuvka ano 1 

ne 0 

8) digestoř ano 1 

ne 0 

9) množství pomůcek – 
pomůcek je 

více než žáků 1 

stejně jako žáků 0,5 

méně než žáků 0 

10) stav pomůcek nové 1 

staré a starší 0,5 

 

 

Tabulka 4: Stupeň vybavenosti školních laboratoří 

Stupeň vybavenosti Počet bodů 

2 8 – 10  

1 4 – 7,5 

0 0 – 3,5  
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V souladu s cílem 2 byla kvalita vybavení laboratoří dána do souvislosti s pracovní spokojeností 

učitelů. Míra pracovní spokojenosti učitelů byla vyjádřena oblíbeností učitele vyučovat praktická 

cvičení. Tato informace byla získána na základě rozhovoru s vyučujícím (otázka 5). Na závěr jsem 

rozdělila učitele přírodovědných předmětů do tří kategorií podle důvodu, proč praktická cvičení 

učí rádi (více v části 3.3 Výsledky).  

 

3.3 Výsledky 
 

3.3.1 Cíl 1 – Zjistit, zda došlo po zavedení ŠVP ke změně časové dotace praktických 
cvičení 
 

Analýzou Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia jsem získala následující klíčové 

kompetence a očekávané výstupy, jichž lze dosáhnout právě cestou praktických a laboratorních 

cvičení. Jedná se o možný výčet klíčových kompetencí a očekávaných výstupů, které dle mého 

názoru ve velké míře vyžadují realizaci praktických cvičení. Výběr těchto kompetencí a 

očekávaných výstupů nelze považovat za jediný a určující.  

Zavedením praktických cvičení do výuky lze plnit např. tyto kompetence: 

1) Kompetence k učení 

Žák: 

 kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při  

  svém studiu a praxi 

2) Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části 

 vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení  

  problému nebo ověřování hypotézy 

 uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a   

  dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé   

  s použitím představivosti a intuice 

 kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází  

  argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry 
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3) Kompetence komunikativní 

Žák: 

 s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky  

  komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací 

  různého typu 

 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým  

  publikem 

4) Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů 

5) Kompetence občanská 

Žák: 

 respektuje různorodost hodnost, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

 chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život 

  a zdraví, poskytuje ostatním pomoc 

6) Kompetence k podnikavosti 

Žák: 

 uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 

 získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech,  

  využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 

 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních a  

  v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést 

          (převzato z RVP G; 2007) 

 

Výzkum této práce je zaměřen na laboratorní cvičení z přírodovědných předmětů, proto uvádím 

očekávané výstupy pouze z těchto předmětů tj. biologie, chemie a fyziky. Níže uvedené očekávané 

výstupy chápejte spíše jako reprezentativní výčet výstupů, které jsem vybrala na základě svého 

úsudku. Je možné, že jiní autoři by zvolili odlišné výstupy. Všechny očekávané výstupy 

z jednotlivých předmětů a též klíčové kompetence si lze přečíst v RVP G, který je dostupný na 

internetových stránkách Ministerstva školství (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy) nebo v různých knížkách s pedagogickou 

tematikou (Veteška,Tureckiova; 2008). 
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Biologie 

Žák 

 objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a   

  eukaryotních buněk 

 charakterizuje bakterie z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska 

 charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska 

 pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné  

  zástupce hub a lišejníků 

 popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů 

 pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné  

  rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky 

 posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného těla 

 charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce 

 pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné  

  živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky 

 využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy   

  probíhajícími v lidském těle 

 využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů 

Chemie 

Žák 

 využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých 

  fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích 

 předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin 

 využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich   

  praktického významu v anorganické a organické chemii 

 aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech 

 

Fyzika 

Žák 

 měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky  

  měření 

 využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a 

  úloh 

 aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh 



- 31 - 
 

 porovná zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívá je k řešení  

  praktických problémů 

 využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, 

  kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech 

 využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů 

          (převzato z RVP G; 2007) 

 

Druhým cílem analýzy RVP G bylo doložit skutečnost, že zařazení laboratorních cvičení do výuky je 

na gymnáziích povinné. V současné době povinnost realizace praktických cvičení z přírodovědných 

předmětů ukládají RVP G, ale také další kurikulární dokument na státní úrovni – Bílá kniha7

Před zavedením RVP byly hlavními dokumenty, ze kterých tato povinnost vycházela, učební 

osnovy a učební plány škol (MŠMT; 1999). V knize Učební dokumenty pro gymnázia je pro 

předmět biologie, v části I. Charakteristika a cíle předmětu, uvedeno následující: „Proces vzdělání 

směřuje k tomu aby (si) žáci: osvojili provádět pozorování a pokusy a s využitím získaných 

vědomostí je vyhodnocovat; naučili se vyhledávat, zpracovávat a samostatně hodnotit informace 

z literatury, dovedli sdělovat a obhajovat výsledky své práce, analyzovat a řešit problémy 

s biologickou i ekologickou tematikou.“ A v části III. Přístupy k obsahu a organizaci výuky se dále 

píše: „Závaznou součástí biologie jsou laboratorní cvičení – minimálně 5x v průběhu roku.“  

. Bílá 

kniha je dokumentem, který formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. Charakterizuje obecné 

záměry vzdělávání a odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol (Kotásek 

et al.; 2001). Informace o zavedení praktických cvičení jsou uvedeny v RVP G v kapitole Rámcový 

učební plán: „Pro úspěšnou realizaci RVP G je nutné vytvářet podmínky pro praktické činnosti 

(laboratorní cvičení, praktická cvičení), realizaci seminářů, výuky ICT, jazyků apod., na které je 

nutno žáky dělit do menších skupin.“ Vzdělávací obsah jednotlivých předmětů je možné realizovat 

různými způsoby, např. semináře, cvičení, praktika, projekty, přičemž konkrétní způsoby realizace 

stanovuje ŠVP (Jeřábek et al.; 2007).  

Výše uvedené citace ze stěžejních školních dokumentů dokládají závaznost realizovat na 

gymnáziích laboratorní cvičení, tj. praktická cvičení byla a jsou povinnou součástí výuky 

přírodovědných předmětů.  

 

Provedla jsem analýzu třiceti čtyř ŠVP třiceti čtyř pražských státních gymnázií jak čtyřletých tak i 

víceletých. V rámci analýzy těchto dokumentů jsem se zajímala o časovou dotaci praktických 

                                                            
7 Bílá kniha neboli Národní program vzdělávání v České republice  
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cvičení, tj. kolik hodin je jim ve výuce přírodovědných předmětů věnováno, a do jakých ročníků je 

výuka praktik zařazena. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v následující tabulce 5.  

Tabulka 5: Tabulka časové dotace praktické výuky na pražských gymnáziích 

 
V tabulce 5 jsou zaznamenány počty hodin pro praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky tak, jak jsou 

uvedeny v jednotlivých ŠVP gymnázií. U některých školních vzdělávacích programů není možné určit 

přesnou časovou dotaci (v tabulce nelze určit přesnou dotaci) odpovídající praktickým cvičením. Neznamená 

to však, že by na těchto gymnáziích nebyla praktická výuka realizována. Ve většině těchto případů není 

praktická výuka stanovena pevně v rozvrhu.  

 

Z výše uvedených škol jsem po domluvě dále spolupracovala s 22 školami. Výsledky analýzy ŠVP u 

gymnázií tohoto dostupného výběru jsou uvedeny v tabulkách 6 a 7. Pro lepší přehlednost byly 

údaje o časové dotaci uvedené v jednotlivých ŠVP přepočítány na počet hodin za týden.  
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Tabulka 6: Tabulka přepočítané časové dotace praktické výuky na pražských gymnáziích – 
dostupný výběr 

škola 
BIOLOGIE CHEMIE FYZIKA 

ročník 
počet hodin za 

týden 
ročník 

počet hodin za 
týden 

ročník 
počet hodin za 

týden 
A 1. až 3. 1 1. až 3. 1 1. až 3. 1 

B 1. až 3. 0,33 1. až 3. 0,33 1. až 3. 0,33 

C 1. a 3. 1 1. a 2. 1 1. až 3. 1 

D sekunda 1 sekunda 1 2. 1 

E 1. až 3. 
nelze určit 

přesnou dotaci 
1. až 3. 

nelze určit 
přesnou dotaci 

1. až 3. 
nelze určit 

přesnou dotaci 
F od tercie 0,33 

 
od 

 
0,33 od tercie 0,33 

G nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci 

H 1. 0,33 1. 
 

0,33 1. 
 

0,33 
2. a 3. 

 
0,66 

 
2. a 3. 0,66 2. a 3. 

 
0,66 

I nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci 

J 1. 1 1. a 2. 0,5 1. a 2. 0,5 
2. a 3. 0,5 3. 1 3. 1 

K 1. a 2. 0,5 1. a 2. 0,5 1. a 2. 1 

L 1. až 3. 1 1. až 3. 1 1. až 3. 1 

M 1. až 3. 
 

0,4 
 nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci 

4. 0,3 
N nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci 

P 1. a 3. 1 nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci 

Q 1. a 3. 0,33 1. a 3. 
nelze určit 

přesnou dotaci 
1. až 3. 0,25 

R 1. až 3. 0,33 1. až 3. 0,33 
 

1. až 3. 0,33 
 S nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci nelze určit přesnou dotaci 

T 1. 0,5 
tercie, 
1. a 2. 

0,5 tercie 0,5 

V 1. až 3. 0,6 1. až 3. 0,6 1. až 3. 0,6 

W 1. a 2. 1 1. a 2. 0,5 2. a 3. 0,5 

Z 1. 
nelze určit 

přesnou dotaci 
3. 

nelze určit 
přesnou dotaci 

3. 
nelze určit 

přesnou dotaci 

V tabulce 6 je uvedena časová dotace jako průměrný počet hodin praktických cvičení vyučovaných za jeden 

týden. Vzhledem k tomu, že se laboratorní cvičení vyučuje ve dvouhodinovém bloku, je skutečná realizace 

odlišná, např. jednou za dva týdny. U některých škol je uvedena informace „nelze určit přesnou dotaci“. 

Důvod je stejný jako u předchozí tabulky 5. Ve školním vzdělávacím programu dané školy není uvedena 

přesná dotace odpovídající praktickým cvičením. Neznamená to však, že by na těchto gymnáziích nebyla 

praktická výuka realizována. Ve většině těchto případů není praktická výuka stanovena pevně v rozvrhu. 
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Nejvyšší zjištěná hodinová dotace praktické výuky činní jednu vyučovací hodinu týdně. Tato 

nejvyšší dotace byla zjištěna na zhruba třetině (31%) škol pro laboratorní cvičení z biologie, z fyziky 

u méně než třetiny škol (27%) a z chemie u necelé čtvrtiny škol (23%). Horší situace je zhruba na 

pětině gymnázií (18%), kde je na praktika vyhrazena méně než třetina hodiny týdně. Tyto údaje 

vychází z níže uvedené tabulky 7.  

Tabulka 7: Průměrný počet hodin vyučovaných týdně  

Počet hodin 
za týden 

1 2/3 1/2 1/3 a méně nelze určit 

Biologie 7 2 3 4 6 

Chemie 5 2 3 3 9 

Fyzika 6 2 2 4 8 

Tabulka 7 ukazuje počet škol s danou časovou dotací přepočítanou na počet hodin průměrně vyučovaných 

za jeden týden. Informace „nelze určit“ opět vychází ze školního vzdělávacího programu dané školy, kde 

není uvedena přesná dotace odpovídající praktickým cvičením. Z tohoto důvodu není možné uvést 

průměrný počet hodin vyučovaných týdně. 

 

V letech 2004 – 2008 proběhl na českých středních školách pilotní systémový projekt, jehož cílem 

bylo zmapovat vliv zavádění výuky dle ŠVP. Při této příležitosti vznikla příručka Příklady dobré 

praxe pro gymnázia, kterou uveřejnil Výzkumný ústav pedagogický (2008). Jejím hlavním úkolem 

bylo ukázat školám, jak by mohly svůj ŠVP co nejlépe realizovat. V publikaci se autoři věnovali i 

laboratorním cvičením z přírodovědných předmětů a uvedli zde konkrétní příklad dobré praxe 

(dále jen PDP) z libereckého gymnázia. V příručce je časová dotace doporučená takto: „V 1. 

ročníku čtyřletého a 5. ročníku osmiletého studia mají žáci v učebním plánu 1 hodinu týdně na 

přírodovědná cvičení; na každý předmět tedy připadá 1/3 hodiny. Příklad dobré praxe se ovšem 

obvykle realizuje tak, že každý žák má 3x za 6 týdnů po 2 hodinách cvičení; fyzika, chemie a 

biologie se postupně vystřídají.“ (VÚP, 2008) 
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Graf 1: Ročníky, ve kterých probíhá výuka praktických cvičení 

 

Na gymnáziích jsou praktická cvičení zařazována do výuky přírodovědných předmětů nejčastěji v 

1., 2. nebo 3. ročníku a v odpovídajících ročnících víceletého studia, tj. kvinta, sexta a septima. 

Zpravidla bývají součástí výuky ve všech třech ročnících, ale na některých školách jsou zařazena 

pouze do dvou ročníků, (1. a 2. ročníku nebo 2. a 3. ročníku), jak je znázorněno v grafu 1. 

Vyučována jsou obvykle v délce dvou vyučovacích hodin, jelikož za jednu vyučovací hodinu by se 

složitější pokusy nestihly. Výjimečně zařazují gymnázia praktická cvičení do výuky jen v jediném 

ročníku, a to buď v sekundě nebo v prvním či druhém ročníku. Přesná hodinová dotace se 

v jednotlivých ročnících může lišit, avšak velice často jsou laboratorní práce uskutečňovány jednou 

za 14 dní. V tomto případě mají žáci každý týden dvouhodinové praktikum, přičemž se střídá 

cvičení z biologie a chemie. Na 31% sledovaných gymnázií se setkáme právě s tímto způsobem 

časového rozvržení, které lze proto označit za nejčastější, tj. praktická cvičení jsou realizována 

v prvních třech ročnících čtyřletého studia s časovou dotací 1 hodina týdně resp. 2 hodiny jednou 

za 14 dní. Jednotlivé varianty časového rozvržení laboratorních cvičení si lze prohlédnout níže v 

tabulkách 8, 9 a 10. Povinná praktická cvičení jsou ve třetích potažmo čtvrtých ročnících doplněna 

o volitelné semináře z různých předmětů, obvykle s časovou dotací dvě hodiny týdně. 
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Tabulky časového rozvržení povinných praktických cvičení z přírodovědných předmětů 

 

Tabulka 8: Časové rozvržení povinných praktických cvičení, varianta 1 

 

 

 

 

 

Žáci mají laboratorní cvičení z biologie a chemie každý týden, přičemž jsou rozděleni na dvě skupiny (S1 a 

S2). Tyto předměty se střídají ve dvoutýdenním cyklu. Toto rozvržení bylo zjištěno u 8 sledovaných gymnázií. 

Laboratorní cvičení z fyziky není v tomto případě pevně v rozvrhu, proto jej do rozvržení neuvádím.  

 

Tabulka 9: Časové rozvržení povinných praktických cvičení, varianta 2 

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Biologie     S1 S2 

Fyzika S1 S2     

Chemie   S1 S2   

Žáci mají laboratorní cvičení jednou za čtrnáct dní, přičemž jsou rozděleni na dvě skupiny (S1 a S2). 

Jednotlivé předměty se pak střídají v šestitýdenním cyklu. Žáci skupiny S1 mají tedy praktická cvičení takto: 

biologie – volno – chemie – volno – fyzika – volno – a opět biologie – volno atd. Toto rozvržení bylo zjištěno 

u 4 sledovaných gymnázií. 

 

Tabulka 10: Časové rozvržení povinných praktických cvičení, varianta 3 

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Biologie S1 S2  S1 S2  

Fyzika  S1 S2  S1 S2 

Chemie S2  S1 S2  S1 

Žáci mají laboratorní cvičení každý týden, přičemž jsou rozděleni na dvě skupiny (S1 a S2). Jednotlivé 

předměty se střídají v třítýdenním cyklu. Oproti variantě 1 mají žáci méně praktických hodin z toho 

konkrétního předmětu. Toto rozvržení bylo zjištěno u 2 sledovaných gymnázií.  

Pozn. Značka S1 a S2 je označením pro jednotlivé skupiny žáků, protože se třída na praktická cvičení 

rozděluje na dvě skupiny. Tabulky byly upraveny podle VÚP (2008) s použitím dat získaných vlastním 

výzkumem. 

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Biologie S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Fyzika       

Chemie S2 S1 S2 S1 S2 S1 
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Nejvyšší počet hodin praktických cvičení zahrnuje varianta 1 a varianta 3 (Tabulka 8), kdy mají žáci 

během 6 týdnů celkem šestkrát praktické cvičení. Jestliže má být naším cílem realizace praktických 

cvičení ze všech tří přírodovědných předmětů, v souladu s tímto faktem lze rozvržení ve variantě 3 

označit za lepší, protože zahrnuje také laboratorní práce z fyziky. Méně praktických hodin mají žáci 

na gymnáziích, kde se praktická výuka realizuje v šestitýdenním cyklu, jak je naznačeno ve variantě 

2 (Tabulka 9). Ovšem tato varianta ukazuje systém rozvržení laboratorních cvičení, díky kterému 

došlo k úspěšné realizaci praktické výuky ze všech tří předmětů včetně fyziky. Pokud bychom 

sledovali počty laboratorních cvičení z konkrétních předmětů např. z biologie, pak by nejvíce 

biologických praktik absolvovali žáci ve variantě 1. Během 6 týdnů jsou laboratorní práce 

uskutečněny celkem třikrát. Naopak nejméně biologických cvičení zahrnuje varianta 2, kdy se 

během 6 týdnů uskuteční praktikum jedenkrát. 

Poměrně běžnou praxí na gymnáziích je nezařazení laboratorních cvičení pevně do rozvrhu. 

V takovém případě se praktická cvičení realizují daleko obtížněji, což potvrzují slova učitelů, kteří 

pracují na školách, kde se tímto způsobem praktická cvičení realizují. „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.“  

„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.“   

„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.“ Když měla tato učitelka L odhadnout, kolik 

hodin praktik žáci mají, odpověděla: „Záleží co do látky. Nejvíce asi z botaniky, buňky a z 

člověka.“ Avšak přesný nebo alespoň orientační údaj o celkovém počtu praktik nevěděla. Další 

možnou variantou realizace praktických cvičení může být spojené praktikum biologicko-chemické 

vyučované jednou za čtrnáct dní. Toto řešení nabízí ušetření hodin pro jiné předměty např. 

v případě školy I pro matematiku nebo informatiku. Učitelka I k tomuto řešení říká: „Většinou to 

učí jeden vyučující, takže si určuje sám, zda bude praktikum z biologie nebo chemie. Není to tak, 

že se pravidelně střídá chemie s biologií, když je dostatek materiálu, je třeba více biologie, ale 

mělo by to být vyrovnané.“ Tento způsob realizace je ideální pro propojení znalostí z obou 

předmětů.  

   



- 38 - 
 

S ohledem na probíhající reformu školství byla učitelům položena otázka týkající se vlivu zavedení 

ŠVP na hodinovou dotaci praktické výuky. Z odpovědí učitelů je jasné, že školní vzdělávací 

programy jsou stále jedním z méně oblíbených témat, o kterém se mnozí učitelé nechtějí příliš 

dlouze bavit. „Teď se nechci rouhat, ale žádný papír ničemu nepomůže.“, „My jsme se příliš 

neposunuli, defakto je to stejný.“ Vyučující měli srovnat počet hodin laboratorních cvičení před a 

po zavedení ŠVP. Ti, kteří toto porovnání provést nedokázali, buď začali pracovat na dané škole až 

po jejich zavedení: „Nemůžu, učím tu už od zavedení ŠVP.“, nebo se těmito dokumenty podrobně 

nezabývali: „Já to porovnat nemůžu, protože jsem se o to nikdy nezajímal.“  

Na malém počtu škol (18%) se časová dotace zhoršila, protože došlo k navýšení hodin 

informatiky, matematiky, společensko-vědního základu či cizích jazyků. Tyto případy dokládají 

posílení jiných předmětů na úkor těch přírodovědných, kterým sice hodiny teorie zůstávají, ale 

snižují se počty laboratorních cvičení. „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.“, „Z mého pohledu je to naprostá katastrofa. To, co nám chtěli dát, 

nám nakonec nedají a ještě vezmou.“, říká smutně učitel Z a blíže vysvětluje: „Praktika z biologie 

jsou u nás vyučována pouze v 1. ročníku, takže jsme měli mít další praktika i ve druháku, 

bohužel došlo ke změně, a jak jsem říkal, co nám slíbili, nám nedají a ještě vezmou tím, že 

praktika nebudou jednou za 2 týdny, ale v nějakém delším intervalu, to se ještě úplně neví.“  

Na víceletém gymnáziu A se navýšila dotace praktické výuky v nižších ročnících, kde 

laboratorní cvičení nejsou podle RVP ZV povinná. „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 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.“ Mnozí učitelé realizují několik 

praktik do roka i v nižších ročnících i přesto, že je jejich zavedení do výuky komplikované. „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.“ Učitelka N: 

„V primě máme biologická praktika čtyřikrát za rok, ale aspoň něco.“ Na význam praktik na 

nižším gymnáziu poukazuje učitelka G, které od příštího školního roku uberou praktická cvičení ve 

třetím ročníku: „Paradoxně se škola snaží podpořit přírodovědné předměty. Po dvou letech 

vlastně vznikne přírodovědná, humanitní a matematicko-fyzikální větev. Tam je teda šance mít 

praktika. Já si teda myslím, že je důležité mít praktika i v těch nižších ročnících, aby si pak tu 
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přírodovědnou větev chtěli vybrat. Protože na praktikách je prostor ukázat ty přírodovědné 

předměty z jiné stránky, více je studentům přiblížit. “  

Počet škol, na kterých se zvýšila hodinová dotace praktické výuky, nepřesahuje číslo pět tj. 

23%. Tuto výjimečnost si uvědomuje i jeden z učitelů (J), „Ano, nám se se zavedením ŠVP zvýšil 

počet hodin, ale jsme asi výjimkou. Co slýchám od učitelů z jiných gymnázií, spíš se u nich hodiny 

ubíraly.“, dále upřesňuje: „U nás se posílily laborky v prvním 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.“ Na škole J je 

nyní praktikum z biologie vyučováno dvakrát za měsíc. Příčinu tohoto spíše výjimečného navýšení 

lze hledat v celkové alokaci hodin pro praktická cvičení před zavedením ŠVP. Časová dotace byla 

zřejmě nízká, a proto na tomto gymnáziu došlo se zavedením ŠVP ke zmíněnému navýšení hodin 

praktické výuky.  

V některých případech sice nemělo zavedení ŠVP vliv na počet hodin, ale snížil se počet žáků 

ve třídě. Tato změna je vnímána pozitivně, protože učiteli umožňuje lepší přístup k žákům, tzn. 

více se věnovat konkrétnímu žákovi. „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 10 – 

12.“ 

„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.“, říká, 

s jistou nelibostí v hlase, učitelka F. Praktická cvičení se na této škole učí v šestitýdenním cyklu, což 

podle slov učitelky F „není ideální, protože studenti mají ve finále tak 5 praktik za rok z toho 

daného předmětu.“ 

Celkově lze říci, že u většiny škol zůstala situace víceméně stejná a se zavedením školních 

vzdělávacích programů potažmo rámcových vzdělávacích programů nedošlo k výrazné změně 

v časové dotaci přírodovědných laboratorních cvičení. „Situace zůstala stejná. Žádným papírem 

se nic nezměnilo. Jedině jsme si uhájili svoji pozici.“, „My jsme tvořili ŠVP z toho, co jsme dělali 

už předtím, takže se nám dotace pro praktika nezvýšila.“, „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, takže zavedením RVP máme praktika 

pevně v rozvrhu pro daný rok.“ Situaci nejvýstižněji vysvětluje učitele P z víceletého gymnázia: 

„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 
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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 výše uvedené 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.“  

  

V zásadě je fakt, že neproběhla žádná dramatická změna v časové dotaci praktické výuky, do jisté 

míry dobrou zprávou. Přírodovědná praktická cvičení na gymnáziích jsou stále důležitou součástí 

celé koncepce výuky přírodovědných předmětů. Z rozhovorů s učiteli a z analýzy ŠVP vyplývá, že 

počty hodin věnovaných laboratorním cvičením se z krátkodobého hlediska mění. Tyto změny 

korespondují s požadavky společnosti, vycházející například z výsledků mezinárodních 

srovnávacích testů. To je jeden z důvodů, proč jsou na některých školách posíleny hodiny 

matematiky či hodiny cizích jazyků (Palečková, Tomášek; 2013). V předchozích letech byl se 

zavedením státních maturit dočasně navýšen počet hodin společenskovědního základu. V delším 

časovém horizontu ale zůstávají hodiny laboratorních cvičení stabilní. Školy nabízejí žákům třetích 

a čtvrtých ročníků stále více různě zaměřených seminářů, v nichž je mnohem více příležitostí k 

realizaci praktických úloh. Významným zjištěním je, že učitelé se snaží realizovat laboratorní 

cvičení i v ročnících nižšího gymnázia8

 

, i když jim to rámcový vzdělávací program nenařizuje.     

3.3.2 Cíl 2 – Zjistit, zda existuje souvislost mezi kvalitou vybavení a spokojeností 
učitelů 
 

Druhým cílem této části práce je stanovit, zda lepší vybavení přírodovědných laboratoří (tj. 

kvalitnější technika, více prostoru, více chemických látek, biologických preparátů…) umožňuje 

zvýšit subjektivní vnímání pracovní spokojenosti učitelů přírodovědných předmětů. Nejdříve bylo 

nutné provést zhodnocení vybavenosti škol pro realizaci laboratorních cvičení. Pro získání 

ucelených informací o kvalitě vybavenosti laboratoří a odborných učeben jsem zvolila metodu 

strukturovaného pozorování. Zhodnocením se rozumí zmapování současné situace na gymnáziích. 

Nejde o to říci, zda jsou školy vybaveny dobře nebo špatně, ale ukázat jaké mají zázemí pro 

praktickou výuku. Hlavní otázkou bylo především to, v jakých prostorech učitelé realizují praktická 

cvičení, jak je k tomuto účelu prostor přizpůsobený a jaké pomůcky a přístroje jsou v laboratoři 

                                                            
8 Školní vzdělávací programy nižšího gymnázia se řídí Rámcovými programy pro základní vzdělávání. 
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využívány nejčastěji. Další otázky byly, kde učitelé připravují svá praktická cvičení, jaké mají 

k dispozici pomůcky a jaký je jejich stav.  

Mnozí výzkumníci ve svých studiích zohledňují vliv prostředí na vzdělávací proces, přičemž se 

věnují spíše celkovému životu ve škole, tzv. klima školy (School Climate) (Cotton; 1996, Cohen, 

McCabe; 2009), než kvalitě života ve třídě (Anderson et al.; 2004, Rowe et al.; 2010). Ve výuce 

přírodovědných předmětů má laboratoř důležitou roli, neboť nabízí učitelům respektive žákům 

prostředí lišící se od konvenční třídy9

Na většině pražských gymnázií, kde probíhalo pozorování, se laboratorní cvičení vyučují 

převážně v laboratoři nebo odborné učebně, což jen dokazuje, jak je pro „školní vědu“ zásadní, 

aby žáci pracovali v laboratorním prostředí. Celkový vzhled laboratoří lze víceméně rozdělit na 

následující tři varianty, které lze považovat za typické uspořádání jednotlivých prvků laboratoře. 

Upozorňuji, že se jedná o pouhá schémata (bez poměru ke skutečnosti), které mají sloužit 

k představě, jak je využit prostor laboratoří. Varianty 1a) a 1b) představují typický vzhled 

laboratoře. Za povšimnutí určitě stojí to, že je mnohdy součástí laboratoře digestoř, díky níž 

mohou učitelé zařadit do praktických cvičení i pokusy, jejichž výsledné produkty nelibě čpí, 

způsobují slzení nebo dráždí ke kašli.  

. Slovy oslovených učitelů, „Je to něco jiného, než sedět 

v lavici.“ Proto jsou praktická cvičení vyučována buď přímo v laboratoři, nebo v odborné učebně. 

Oba tyto prostory jsou pro realizaci vhodnější než klasická třída. Nejde jen o uspořádání lavic, ale 

na celkové atmosféře se též podílí vzhled učebny, plakáty visící na zdech, sbírky ve skříních, atd. 

(Baek, Choi; 2002). Jinými slovy to, čím lze hned na první pohled rozeznat, že se jedná o učebnu 

biologie, chemie či fyziky. Laboratorní prostředí si žádá značné finanční náklady, které mohou být 

pro školy v současné době limitující.  

  

                                                            
9 Konvenční třídu si představte takto: vpředu katedra a tabule, naproti tři řady lavic a po stranách skříňky 
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Schéma uspořádání laboratoří a odborných učeben pro praktická cvičení 

 
Varianta 1a) Laboratoř s digestoří a 

pracovními stoly uspořádanými podél 

katedry 

 

Varianta 1b) Obměna varianty 1a), 

pracovní stoly jsou uspořádány do 

písmene U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 2) Nejtypičtější vzhled 

laboratoře 

 

 

Varianta 3) Laboratoř s přípravnou pro 

učitele 

 

 

Vysvětlivky:  

DIG. = digestoř,  

UM. = umyvadlo,  

DVEŘE P. = dveře do učitelovy přípravn
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Uspořádání pracovních stolů v laboratořích podléhá spíše zavedeným konvencím, např. podél 

katedry (varianta 1a) nebo jsou seskupeny do tvaru písmene U (varianta1b). Stoly jsou v prostoru 

organizovány tak, aby jejich uspořádání podporovalo zvyšování interakcí mezi učiteli a žáky a 

zároveň, aby učitelům umožňovalo se co nejlépe pohybovat mezi žáky a sledovat jejich práci. 

Důležitými prvky v laboratoři jsou úložné prostory s pomůckami pro žáky a pro učitele, pracovní a 

odkládací stoly, umyvadlo a tabule. Pracovní stoly žáků mají zabudovanou zásuvku pro napájení 

např. mikroskopů. Voda a plyn jsou ve většině případů součástí učitelské katedry. Na některých 

gymnáziích mají pracovní stoly žáků zabudovaný plyn a vodu s dřezem. Žáci tak nemusí chodit 

vylévat použité roztoky k centrálnímu umyvadlu, což je pro ně jistě bezpečnější. Postupně se od 

tohoto typu pracovních stolů upouští, protože vyžadují větší prostor, neboť musí být širší, aby se 

do nich dřez vešel. Dalším důvodem je plyn, který nepochybně představuje určité riziko.   

Učitelé při pozorování uvedli, že nevidí problém s používáním starších pomůcek, ale v celkové 

velikosti prostoru laboratoře, jenž bývá menší. Neplatí pravidlo, malá škola rovná se malá 

laboratoř. Potvrzuje to i učitelka B z většího gymnázia:  „No, já bych si k dokonalosti 

představovala, ještě ten prostor. Když tu mám praktika s deseti studenty, je to úplně ideální, ale 

samozřejmě to se teď stává jen ve výjimečných případech, třeba když jsou studenti nemocní. 

Mívám tu tak okolo patnácti studentů. Co se týče věcí, co lze ovlivnit, tak s laborkou spokojená 

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

místnosti pro laboratorní cvičení je důležitá hlavně z hlediska bezpečnosti lidí pohybujících se po 

místnosti, tedy žáků a učitelů. V neposlední řadě má také značný vliv na vzájemné působení obou 

zúčastněných stran. „Tady v laborce na všechny žáky dobře vidím, mám lepší přehled kdo, co 

dělá. Ale když chci třídu obejít, je to náročnější.“, říká učitelka D, která praktická cvičení vyučuje 

sice v nové, ale velice malé laboratoři. Tento prostor můžeme označit za stísněný. „Teď jsme tu 

jen my dvě, ale když tu mám 12 někdy i 15 studentů, je to skoro jako v mraveništi. Samozřejmě, 

že jsou studenti předem seznámeni s bezpečností a dalo by se říct, že jsou i na tento menší 

prostor zvyklí, ale určitě by větší místnost nebyla na škodu.“ Učitelka D dále k nové laboratoři 

nadšeně říká: „Podívejte se, máme novou digestoř, na tu jsem nejvíce pyšná. Můžeme konečně 

dělat pokusy, co zapáchají. Na to se studenti těší nejvíc.“ Poté se skloní ke skřínce zabudované 

do žákovských pracovních stolů: „Poměrně značným nedostatkem, jak sama vidíte, jsou příliš 

nízké skříňky pro pomůcky. Vyšší stojany musíme dávat do těch vysokých centrálních skříní, kde 

zabírají zbytečně poměrně dost místa. Vypadají sice dobře, ale pro ukládání větších pomůcek 

nepoužitelné. Jinak jsem nadšená, učím tu moc ráda.“  

Na některých gymnáziích mají učitelé k dispozici ještě speciální místnost pro přípravu svých 

pokusů tzv. přípravnu. Ta slouží výhradně pedagogům, je zde prostor pro vyzkoušení zamýšlených 

experimentů nebo pro úschovu chemikálií, přírodnin či jiných materiálů. Učitelům ušetří čas, 
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protože je propojena se samotnou laboratoří či odbornou učebnou, tudíž není potřeba nosit 

materiál nijak daleko. Tuto místnost je možné využít pro dlouhodobé skladování materiálů, k  

uschování materiálů průběžných, ještě nedokončených pokusů. Na většině škol, ale tuto místnost 

učitelé k dispozici nemají, nahrazuje ji kabinet, který je ze stejného důvodu jako přípravna obvykle 

spojen s laboratoří.  Z neformální části rozhovorů vyplývá, že učitelé nepovažují existenci takové 

místnosti za důležitou, nicméně tam, kde ji mají k dispozici je učiteli hojně využívána. Za klíčové lze 

tedy považovat celkové uspořádání jednotlivých prvků laboratoře. Jak ukazují schematické 

nákresy laboratoří (varianta 1a a 1b), je žádoucí, aby toto prostředí umožňovalo co nejvíce 

příležitostí k interakcím, a to jak mezi učiteli a žáky, tak i mezi žáky navzájem.   

K realizaci praktické výuky je zapotřebí kromě patřičného prostoru i speciální vybavení 

k provádění různých experimentů. Z rozhovorů s učiteli vyplývá, že právě pomůcky jsou jedním 

z faktorů, podle kterých učitelé vybírají, jaký pokus budou na praktickém cvičení s žáky dělat. 

„Jednou se mi stalo, že jsem si vymyslela v chemii pokus, vytvořila jsem si k němu manuál a až 

poté jsem zjistila, že k tomu nemám potřebné vybavení a chemikálie, takže z mého super pokusu 

nebylo nic. Naučila jsem se nejdříve podívat na to, co mám k dispozici, a pak teprve vymýšlet 

úlohy.“ 

K tomuto případu je nutno dodat, že se jednalo o začínající paní učitelku, takže ještě neměla 

takový přehled s jakými pomůckami a materiálem má možnost pracovat. Materiál, tedy 

chemikálie, přírodniny, sbírky, trvalé preparáty atd., je možné považovat za další limitující faktor. 

Učitelé uvádí, že „není problém s nedostatkem materiálu, ale spíš s jeho kvalitou“. Školy mají za 

léta své existence nashromážděno spoustu sbírek nejen trvalých preparátů ale i přírodnin, ale 

mnohé z nich už nejsou k názorné didaktické ukázce nejvhodnější. „To víte, studenti s materiálem 

nezachází moc šetrně. Máme staré sbírky, které toho hodně pamatují.“ O starších pomůckách a 

materiálech na školách svědčí i odpovědi učitelů na otázku, co by do laboratoře pořídili, kdyby 

měli dostatek finančních prostředků (Graf 2).  
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Graf 2: Pokud byste měli tu možnost, co byste pořídili? 

 

Tento graf ukazuje, jaké pomůcky či přístroje by si přáli mít učitelé k dispozici pro laboratorní cvičení. Ve 

48% všech odpovědí učitelů by si učitelé přáli pomůcky pro mikroskopování, jako jsou mikroskopy, 

preparační sady, trvalé preparáty či binokulární lupy. Pomůcky byly rozděleny do příslušných kategorií. Mezi 

ostatní pomůcky byl zařazen měřič koncentrace CO2, dalekohled, elektroforéza, detektor pro sledování 

netopýrů či počítačový měřící systém pro výuku fyziky. 

V zásadě platí, že na školách, kde nemají problém s kvalitními preparáty, mikroskopy, váhami, 

chemikáliemi atd., tedy se základním vybavením pro mikroskopování a chemické pokusy, by si 

učitelé přáli pořídit speciální přístroje, jako je měřič koncentrace CO2, elektroforéza, digestoř či 

simulační přístroje (např. EKG). Naopak na školách, kde je řekněme horší situace se základním 

vybavením, jsou učitelé přesvědčeni, že je potřeba nejdříve obnova a doplnění základního 

vybavení. Dobrou zprávou je, že k tomuto obnovování opravdu postupně dochází, a to i na 

gymnáziích s nepřírodovědným zaměřením. „Ano, co potřebujeme, to máme a postupně 

dokupujeme a obnovujeme.“ Učitelka I učí na škole, kde jak říká „biologie nehraje prim“, ale 

přesto má velice slušné vybavení k realizaci spousty různých témat. Toto zjištění opět svědčí o 

důležitosti praktické výuky ve vzdělávacím procesu na gymnáziích.  

Z rozhovorů a z pozorování laboratoří/odborných učeben lze soudit, že nejčastěji prováděnou 

činností během přírodovědných praktik je mikroskopování. Proto se obnova či doplnění stávajících 
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pomůcek týká povětšinou trvalých preparátů a mikroskopů, které jsou nejpoužívanějším 

přístrojem vůbec (Graf 2).  

Graf 3: Se kterým přístrojem pracujete nejčastěji? 

 

Graf znázorňuje, se kterým přístrojem či pomůckou pracují učitelé nejčastěji během praktických cvičení. 

Učitelé mohli uvést maximálně tři přístroje. Nejčastěji byly uváděny mikroskopy, váhy a počítač. 

Jak říkají oslovení učitelé, „… mikroskopuju vše, co se mikroskopovat dá…“ či „… dá se říci, že 

mikroskopujeme cokoli, co je po ruce.“ Za „evergreen“ přírodovědných praktik můžeme bez větší 

nadsázky označit botaniku, jejíž témata jdou napříč celou touto částí biologie. Uvažte sami: stavba 

a řez listu, kořene, stonku, herbáře, rozbor květu, pozorování pokožkových buněk cibule, 

trichomy, důkaz škrobu v rostlinách – škrobová zrna, důkazy látek v lišejnících a jejich 

rozmnožovací orgány, klíčení hrachu – nárůst biomasy, vliv solení, frotáž. Ze zoologie jsou 

nejčastěji prováděná cvičení na téma prvoci, parazité, stavba těla a fyziologie živočichů, kdy se 

provádějí pitvy (žížala, šváb, ryba), srovnání stavby křídel motýlů, pozorování hmyzu či pozorování 

kvasinek – vliv cukru, soli. Podle řady učitelů jsou nejoblíbenějšími tématy laboratorních cvičení 

témata spojená s člověkem: trvalé preparáty tkání, smysly, zrakové klamy, daktyloskopie, 

zátěžové testy, krevní tlak, respirační testy, příklady z genetiky. Učitelka S k tématům praktických 

cvičení říká: „Samozřejmě začínáme mikroskopováním. Dbám na to, aby si studenti sami vyrobili 

senný nálev nebo vypěstovali plísně. Praktika také zaměřuju na prevenci, protože jsem na škole 

metodik prevence.“  Naopak virologie, mikrobiologie, ekologie, DNA či genetika jsou náměty, 

které se na školách realizují spíše výjimečně. Příčiny, proč se na tyto témata praktická cvičení 

nedělají, spočívají v tom, že na ně buď nezbude čas, což je případ ekologie, nebo na ně učitelé 

nemají patřičné vybavení (izolace DNA) či, a to je zřejmě ten nejdůležitější důvod, bezpečnost 
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práce a etické důvody (virologie, mikrobiologie, genetika). Učitelé řeší otázku etiky, bezpečnosti 

práce či nedostatku vybavení tím, že navštěvují jiná pražská gymnázia, kde dané přístroje mají 

nebo navštěvují semináře pořádané např. na Přírodovědecké fakultě. „Minulý týden jsem byla se 

studenty biologického semináře na pitvě myši. Všem se to strašně líbilo. V dalších hodinách jsem 

se na spoustu věcí odkazovala právě na tento absolvovaný seminář. Jsem si jistá, že by to 

zaujalo i studenty „nebiology“, bohužel jsem na to při klasických praktikách nenašla čas.“  

Stupeň vybavenosti, jež jde do určité míry chápat jako kvalitu vybavení školních laboratoří, 

můžeme na zkoumaných pražských gymnáziích označit za velmi dobrou (Tabulka 11, Graf 4). 

Samozřejmě se najdou ale i výjimky jak v pozitivním tak negativním slova smyslu.  

Tabulka 11: Stupeň vybavenosti školních laboratoří – bodový test  

 

Stupeň vybavenosti školních laboratoří, byl hodnocen pomocí bodového testu, jehož princip byl 

vysvětlen v části 3.2 Metodika v kapitole 3.2.4 Interpretace dat. Na nejvyšší skóre deseti bodů 

nedosáhla žádná navštívená gymnázia, na druhou stranu ani žádná gymnázia nedosáhla nula 

bodů. Nejvyšší bodový zisk činil 9,5 bodu a získala ho dvě gymnázia J a W. Druhým nejvyšším 

počtem bodů se mohou pochlubit další dvě gymnázia A a R. Na opačném chvostu s bodovým 

ziskem pouhých 1,5 bodu je jediné gymnázium K, kde se praktická cvičení vyučují v laboratoři 

s menším počtem pomůcek, které jsou používané více než deset let. „Samozřejmě vybavení by 

mohlo být lepší. O učebně biologie se mluvit nedá, protože biologii učíme v kmenových 

třídách10

                                                            
10 Kmenová třída je označení pro třídu, která patří určitému třídnímu kolektivu, žáky označována jako „naše 

třída“ a zpravidla v ní probíhá výuka více předmětů. 

, ale na cvičení využíváme chemickou laborku. Máme poměrně kvalitní mikroskopy, 
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takže vše co jde, se snažíme mikroskopovat.“, říká učitel K. Novějšími přístroji jsou pouze 

světelné mikroskopy pořízené podle učitele K zhruba před pěti lety v počtu deseti kusů. Druhé 

nejnižší skóre činil zisk 2 bodů a získala ho tři gymnázia G, N a V. Gymnázia G a V dosáhla u všech 

deseti sledovaných kritérií shodného bodového zisku. „… laborka je hůře řešená, málo prostoru. 

Pro chemii není příliš dostačující, protože tady není vůbec zaveden plyn, což mi vadí… a 

plynovou bombu nám ředitel zakázal.“, říká skleslým hlasem učitelka G. Škola N je jediné 

gymnázium, na kterém se praktická cvičení nevyučují v laboratoři či odborné učebně, ale 

v klasických tzv. kmenových třídách. Oproti předchozím školám G a V, zde mají učitelé k dispozici 

přípravnu. Jestliže ze sledovaného souboru škol pomyslně vyřadíme těchto 8 gymnázií (4 

s nejlepším a 4 s nejhorším počtem bodů), získáme gymnázia, jejichž vybavenost laboratoří lze 

v praxi považovat za typickou úroveň vybavenosti státních gymnázií v Praze.  

Na všech pražských gymnáziích mají mikroskopy, pitevní soupravy, laboratorní sklo a váhy. 

Tyto pomůcky můžeme označit za základní laboratorní vybavení navštívených gymnázií. 

Nadstandardní vybavení, jako je např. elektroforéza, digitální mikroskop s kamerou a 

fotoaparátem, mikrotomové nože, centrifuga, nalezneme zhruba na čtvrtině školách, na kterých 

se také zpravidla organizují přírodovědné olympiády nebo je navštěvují žáci z jiných škol, aby si tu 

vyzkoušeli i jiné netradiční pokusy. „… protože máme celkem nadstandardní vybavení, chodí 

k nám i studenti z jiných škol. Dělají si tu praktika hlavně z fyziologie člověka a genetiky.“ Učitel 

H o vybavení laboratoře: „Máme v podstatě nadstandardní vybavení.“ a vyjmenovává, „světelné 

mikroskopy, dva mikroskopy propojené s kamerou a s fotoaparátem umožňující preparát ihned 

vyfotit a ukázat tak studentům. Dále dataprojektor, binokulární lupy, mikrotomové nože, 

elektroforézu, centrifugu, elektrický spirometr, dalekohledy,…“ Jeden z učitelů se chlubí: „… 

získali jsme eurogrant a v současné době probíhá výběrové řízení na vybavení školy počítačovým 

měřícím systémem, na který se už moc těším…., předpokládám, že v blízké budoucnosti to bude 

nejpoužívanější nástroj při praktikách.“ Pochopitelně to neznamená, že by učitelé na gymnáziích, 

kde je v laboratořích k dispozici jen základní vybavení, byli nespokojeni. Někteří učitelé preferují 

používání starých přístrojů, než nových modernějších. Důvod vysvětluje učitelka V, která v tomto 

školním roce vede seminář z člověka, „… pro studenty je důležitější pracovat s těmi obyčejnými 

nedigitálními přístroji, aby pochopili, na jakém principu fungují. Jejich údaj může být sice 

nepřesný, když student naměří nějakou pitomost, musí se zamyslet nad tím, proč, kde se stala 

chyba a vyvarovat se jí v dalším měření. Nechci nějak zavrhovat nové modernější přístroje, ale 

když student naměří údaj o krevním tlaku digitálním tlakoměrem, je to fajn, údaj si zapíše, ale 

dál o tom nepřemýšlí. Když ale musí tlak vypočítat, zjistí, cože to za údaj vlastně změřil.“ Tato 

učitelka dále říká, „Já jsem jednoznačně s vybavením spokojená,… najdu tady stetoskop, 

tlakoměr, máme i umělé chlopně, kyčelní kloub.“ Odpovědi učitelů na otázku, zda jsou spokojeni 
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s vybavením laboratoře, jsou vesměs kladné, i když jak řekla učitelka C, „Člověk není nikdy 

spokojený“.    

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

situace.“  

„V zásadě ano, kvůli bezpečnosti nemůžeme dělat úlohy, které zapáchají, protože nemáme 

digestoř, základní vybavení máme – kahany, váhy, v biologii mikroskopy, jeden mikroskop s 

napojením na PC, částečně obnovujeme pitevní soupravy a nádobí.“  

„No, v rámci možností, které nyní jsou, tak ano, jsme spokojeni. Pomůcek je dostatek. Myslím, 

že můžeme se studenty dělat mnoho experimentů. “ 

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

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

nám vyhověno.“ 

S ohledem na výše uvedený cíl jsem, po propojení kvality vybavení školních laboratoří a 

oblíbenosti učitelů vyučovat praktická cvičení (Graf 4), došla k následujícím zjištěním. Naprostá 

většina učitelů přírodovědných předmětů vyučuje praktická cvičení ráda, přičemž nezáleží, jak 

kvalitní vybavení mají na škole k dispozici. Učitelé pracující na školách s horším vybavením 

prokázali ochotu navštívit jinou školu, která potřebné pomůcky má. Důvodem této skutečnosti je 

právě to, že učitelé vyučují laboratorní cvičení rádi. Neshledávají proto vynechání zajímavých 

pokusů, na které nemají patřičné vybavení nebo pokusů, na které si sami netroufnou, jako řešení. 

Většina učitelů, se kterými byly dělány rozhovory, pracuje na gymnáziích, které mají úroveň kvality 

vybavení velice dobrou (kategorie 1). Nenajdeme zde sice žádné přístroje z nadstandardního 

vybavení, zato jsou v této kategorii učitelé, kteří jednoznačně vyučují laboratorní cvičení s oblibou. 

Zajímavým a výjimečným případem je učitel označený v grafu fialovým sloupečkem. Tento učitel R 

učí praktická cvičení nerad i přesto, že má pro tuto výuku k dispozici kvalitní vybavení (kategorie 

2). Důvod shledávám patrně v tom, že tento učitel vyučuje biologii po delší pauze, čímž je pro něj 

výuka tohoto předmětu obtížnější: „...vše se musím učit znovu.“ 
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Graf 4: Propojení kvality vybavení laboratoře a oblíbenosti výuky praktických cvičení 

 

Z grafu je patrné, že naprostá většina učitelů přírodovědných předmětů vyučuje praktická cvičení ráda. 

Přičemž nezáleží, jak kvalitní vybavení mají učitelé k dispozici.   

Dobré technické vybavení, dostatek kvalitního materiálu a pomůcek, velikost laboratoře a 

uspořádání nábytku jsou hlavními fyzickými aspekty, které limitují realizaci praktické výuky na 

gymnáziích. Ovšem stále platí, že nejdůležitějšími činiteli laboratorních cvičení jsou učitelé, kteří 

jsou schopni se vyrovnat se všemi limitujícími faktory (nedostatek potřebných pomůcek, velikost 

prostoru laboratoře,…) tak, aby se nestaly příčinou jejich demotivace. „…, nemáme tady v laborce 

digestoř, takže bychom se studenty neměli dělat pokusy, které třeba smrdí…, děláme je, 

nahrazujeme digestoř otevřenými okny,…“ Učitelka A poukazuje na význam laboratoře pro výuku 

chemie, biologie a fyziky, „… už jen to, že na sobě mají studenti plášť, se cítí, přemýšlím jak to 

nejlépe vystihnout, „důležitě“, tak „vědecky“ a k tomu to prostředí laboratoře, mikroskopy, 

odměrky, váhy, pipety. Praktika jsou v tomto ohledu pro studenty opravdu jedinečný.“  

 

3.3.3 Cíl 3 – Zjistit postoj učitelů přírodovědných předmětů k výuce praktických cvičení  
 

Z metodologických důvodů je pozornost obrácena výhradně na postoje učitelů pražských 

čtyřletých i víceletých gymnázií k praktické výuce. Právě postoje výrazným způsobem ovlivňují 

chování a přístup učitelů k této formě výuky. Termín postoj je chápán jako určité stanovisko, které 

člověk zaujímá ve vztahu k určité skutečnosti, události, situaci, osobě (Spousta; 2003). Nabízí se 

otázka: Proč zkoumat postoje učitelů? Důvodem je především skutečnost, že učitelé mají na žáky 
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bezprostřední vliv, díky jejich vzájemné každodenní interakci. Učitelé vkládají do výuky své názory, 

postoje, čímž mohou na žáky působit a ovlivňovat tak jejich myšlení (Kennedy, Kennedy; 1996). 

V současné době je kladen velký důraz na aktivní formy učení, mezi které se praktická cvičení 

zařazují. Kosíková (2012) zdůrazňuje, že aktivní formy učení vyžadují aktivního, tvořivého žáka, 

stejně jako tvořivého pedagoga, který klade důraz na společné činnosti žáků a mezilidské vztahy, 

rozvíjí poznatkovou úroveň u žáků i jejich individuální charakteristiky a autonomii v procesu učení. 

Autorka poukazuje na nezbytnost identifikace pedagogů s myšlenkou humanizace vzdělání a 

celoživotního učení (Kosíková; 2012). Praktická cvičení se nabízejí jakožto ideální příležitost pro 

učitele vzbudit v žácích žádoucí zájem o zkoumaný problém potažmo o celý předmět jako takový.  

Výsledky této práce by mohly naznačit obecnější postoje učitelů, jejich názory, motivy, pocity 

a ochotu vynaložit potřebnou energii a úsilí na přípravu a dobrou realizaci praktické výuky na 

gymnáziích. I přes nynější tlak shora, reprezentovaný řediteli škol, odbornou i laickou veřejností, si 

učitelé zachovávají vlastní identitu, s níž přistupují ke své profesi. Postoje jednotlivých učitelů 

poskytují kromě potřebné reflexe k vyučovacímu procesu, také informace o motivaci zvyšující úsilí 

a energii potřebnou k přípravě a realizaci konkrétních praktických cvičení. V praxi nezřídka kdy 

dochází k tomu, že postoje, které člověk zaujímá, se vlivem hrozících sankcí a pod tíhou 

přizpůsobení se kladeným podmínkám, nemusí zohlednit v chování daného jedince. Day (2009) 

shrnuje: „Myšlení a jednání učitelů je výsledkem souhry jejich životních historií, jejich současné 

vývojové fáze, prostředí třídy i školy a širšího sociálního a politického kontextu, ve kterém učitelé 

pracují.“   

O praktických cvičeních, jako významné formě učení pro kognitivní cíl žákova vzdělání, toho 

bylo napsáno již mnoho (Abrahams, Millar; 2008, Randler, Bogner; 2009, Millar, Abrahams; 2009,  

Sadi, Cakiroglu; 2011, Toplis; 2012, Hofstein, Kind; 2012). Diskuze o efektivitě praktické výuky 

zůstává i přesto stále aktuálním tématem. Jestliže má praktická výuka v mnohých ohledech na 

žáky pozitivní vliv, má zároveň stejně pozitivní vliv na učitele? Jak učitelé nahlížejí na praktická 

cvičení?   

 

Dnes čelí učitelé velkým nárokům, které jsou na ně kladeny ať už ze strany rodičů, ředitelů, 

politiků, odborníků ve školství či nároky kladené širší veřejností. Jsou to nároky na sebereflexi, na 

schopnost analyzovat vlastní činnost, prezentovat a argumentovat své pojetí výuky, podílet se na 

rozvoji školy, spolupracovat s kolegy a kvalitně komunikovat s rodiči i širším sociálním okolím 

(Spilková; 2007). Mezi dopady, jež tyto zvyšující se požadavky způsobují, patří sílící pocit 

zranitelnosti a do jisté míry také narušení pozitivního zaujetí ke své práci. Day (2009) hovoří 

dokonce o snížení či úplné ztrátě „vášnivého zaujetí“ pro kvalitu práce. Je nevyhnutelné, aby se 

učitelé s těmito nároky vyrovnali a byli schopni na ně reagovat.  
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Jedním z možných východisek, jak se s touto skutečností lépe vypořádat a zůstat profesně 

spokojen a neztratit „vášnivé zaujetí“, se může stát realizace praktických cvičení (Day; 2009). 

Může se to zdát na první pohled jako naprosto nesouvisející, ale z důkladnějšího prostudování 

všech aspektů vyplývá pozitivní vztah mezi spokojeností učitele a realizací laboratorních cvičení. 

Člověk se obecně cítí být spokojený, když se mu něco podaří, když vidí pozitivní výsledek své 

práce. Což jde, nebo alespoň by mělo jít, ruku v ruce s pochvalou od jeho okolí. Pochvala je pro 

každého jakýmsi hnacím motorem, který nás posouvá dále. Díky pochvale jsme ochotni udělat 

ještě více, proto ji můžeme považovat za určitý typ motivu. Lazarová (2005): „… existují činnosti, 

které člověk dělat musí – fyziologická úroveň, chce – individuálně-motivační, psychologická úroveň 

volby, a měl by – úroveň hodnotová a duchovní. K těmto třem úrovním je možné přiřadit ještě 

jednu – limitující dimenzi každé činnosti: co člověk může, respektive čeho je (ne)schopen – úroveň 

schopností a kompetencí.“ Lidské jednání tedy pramení z motivů, které mohou vycházet z těchto 

tří resp. čtyř úrovní.  

Zmíněné motivační faktory se samozřejmě uplatňují i v činnostech, které provádí učitel při 

své práci. S trochou nadsázky je možné konstatovat, že každá lidská činnost má svou motivaci. 

V tomto směru se v odborné literatuře hovoří o pracovní motivaci11 (Work motivation). Jeden 

z jejich konceptů vykazuje úzkou souvislost pracovní motivace a spokojenosti s prací (Bentea, 

Anghelache; 2011). Učitelská profese přináší v tomto ohledu poměrně značnou obtíž. Jak být 

spokojen, když výsledný efekt učitelova úsilí není vidět? Z odpovědí učitelů se dá s určitými 

rezervami říci, že realizací praktických cvičení dochází u učitelů k naplňování profesní 

spokojenosti12

                                                            
11 Pracovní motivace je poměrně relevantním pojmem, v teoretické i praktické rovině, vzhledem k přístupu 

jeho chápání. Teorie, týkající se pracovní motivace, není ještě zdaleka uzavřená (Bentea, Anghelache; 2011). 

Používám tento pojem v kontextu toho, co je pro učitele motivující k uskutečňování praktické výuky.  

. „Líbí se mi, když vidím, že studenty práce baví.“ nebo „Mám z toho lepší pocit, 

když vidím, že se studentům podaří pokus úspěšně dokončit.“ či „Mám radost, když vidím, jak 

studenti pracují se zaujetím.“ Učitelka E blíže vysvětluje: „V jistém smyslu je to i dobrá motivace 

k další práci. Víte, v normální hodině je těžší studenty zaujmout, obzvlášť při výkladu, kdy mají 

možnost přemýšlet nad jinými věcmi, než se právě probírají. Za to 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.“ Z tohoto vysvětlení lze usuzovat, že se realizací praktických cvičení 

12 Profesní nebo také pracovní spokojenost je pozitivní emocionálně příjemný stav člověka vyplývající ze 

zhodnocení jeho zaměstnání a vlastních zkušeností (Demirtas; 2008). Ovšem všeobecně přijímaná definice 

pracovní spokojenosti neexistuje.  
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zvyšuje učitelova spokojenost a tím i motivace pro další práci. Učitelé potřebují vidět pozitivní 

reakce žáků. Ti zpravidla nepřijdou za učitelem a neřeknou: „Pane učiteli, dnes se vám praktika 

povedla, hodně jsem se toho naučil.“ spíš použijí slova jako „bylo to super, dnes nás to bavilo“. 

Takové reakce žáků učitel vnímá jako určitou formu pochvaly, díky níž stoupá jeho spokojenost 

s vykonávanou činností. „Podle výkřiků studentů jako „Hustý“ poznám, že studenti v mikroskopu 

něco vidí, a že je to baví.“, říká učitelka C a s úsměvem na tváři dodává: „No, a když to baví je, 

baví to i mě. Jdu pak z práce spokojená. A to mi vždy dobije baterie.… ovšem po každém 

praktiku to není.“  

Náročnost učitelské profese spočívá mimo jiné také v tom, že se po učiteli vyžaduje 

každodenní nejlepší výkon. Dostát závazku „být nejlepší“ každý den, každý týden, každý rok při 

práci s dětmi a mládeží, která to ne vždy ocení, je bezesporu fyzicky i psychicky vyčerpávající. 

Studie ukázaly, že učitelé jsou motivováni více vlastní vnitřní motivací než motivací vnější (Bentea, 

Anghelache; 2011). Na podpoře motivace a spokojenosti učitelů se podílí mnoho faktorů. Celá 

tato problematika je na rozsah této diplomové práce příliš složitá (více Anderson, Iwanicki; 1984, 

Bentea, Hardré, Sullivan; 2008, Anghelache; 2011), avšak její dimenze je nezbytná pro pochopení 

postojů pedagogů k praktické výuce.  

Udržení učitelova zaujetí pro výuku je klíčovým tématem v otázkách zvyšování kvality 

vyučovacího procesu, neboť kvalitní učitelé jsou nezbytní pro dosažení kvalitní výuky (Day; 2009). 

Spokojený učitel rovná se motivovaný učitel, což je jedna z podmínek hodnotné výuky. Yunus a Ali 

(2012) píší, že učitelé, kteří jsou nadšení a motivováni, mohou při své výuce tímto nadšením 

nanejvýš ovlivnit postoj žáků k danému předmětu. Day podotýká, že je třeba lépe porozumět 

faktorům, které učitelům umožňují udržet si vysokou míru motivace, a tím také vysokou 

efektivnost práce neboli efektivnost vyučovacího procesu. Z toho tedy vyplývá, že pracovní 

spokojenost učitelů pozitivně ovlivňuje naplňování vzdělávacích cílů. Proto se očekává, že škola, 

ve které jsou zaměstnaní učitelé s vysokou úrovní pracovní spokojenosti, poskytuje kvalifikované 

vzdělání a vychovává úspěšné žáky (Demirtas; 2008).  

 

Učitelé byli tázáni, zda mohou ze své vlastní praxe potvrdit skutečnost, že praktická cvičení zvyšují 

atraktivitu daných předmětů. Všichni učitelé se jednoznačně shodují, „… ano, praktická výuka 

určitě atraktivitu předmětu zvyšuje.“ Nicméně „… otázkou je, co se rozumí pod pojmem 

atraktivita.“ Slovník cizích slov nám nabízí hned několik českých ekvivalentů: přitažlivost, lákavost, 

poutavost či zajímavost. Právě těmito přívlastky (přitažlivá, lákavá, poutavá, zajímavá) je žádoucí 

charakterizovat jakoukoli výuku. Obzvlášť výuka přírodovědných předmětů by měla tyto přívlastky 

naplňovat. S výdobytky přírodních a technických věd se žáci setkávají dennodenně. Zdá se proto, 

že přírodovědné předměty mají k dosažení výše uvedené charakteristiky nejlepší předpoklady. 
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Situace je ovšem daleko složitější. „Ano, pokusy, zvláště výbuchy, hoření, výstřely a podobné 

efekty, studenty skutečně baví.“  Slova učitele fyziky potvrzuje i učitelka chemie, která si je 

vědoma skutečnosti, že chemie není zrovna příliš oblíbený předmět, „… ale laborky studenty baví. 

Především, když něco hoří, bouchá a smrdí.“ Nikdo z oslovených učitelů nezpochybňuje zvyšování 

kreditu přírodovědných předmětů díky začleňování praktické výuky. Následující odpovědi jsou 

tomu důkazem:  

„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.“, 

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

pouhopouhý výklad v hodinách, učivo si lépe procvičí, ozřejmí, přiblíží a dokonce i studenti, kteří 

nemají tyto předměty v oblibě, tak praktika dělají poměrně nadšeně,…“, „Ano, to bezesporu 

zvyšují. Bez praktik by to byla čistá teorie.“,  

„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.“,  

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

je to potom baví víc.“,  

„Stoprocentně, protože ty přírodovědný předměty jsou o praktickém životě a spousta těch 

teoretických věcí se nedá pochopit bez praktické ukázky a navíc ty děti to baví.“  

Cílem učitelů není jen předat žákům široké spektrum dosavadních poznatků vědy, ale kromě 

této kognitivní stránky směřuje učitelův cíl k zaujetí a ovlivnění žáků přírodními vědami. Čím více 

zaujatých žáků, tím větší pravděpodobnost jejich výběru pro vědu. Možná. 

„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.“,  

„… 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.“ Učitel L se zamýšlí, „Nevím, pokud se pod pojmem zaujmout myslí získat 

pro předmět, začne je bavit, začnou se ho učit. Už jsem se vícekrát setkal s tím, že mi student 

řekl “s vámi mě ta fyzika začala bavit“, což samozřejmě nemusí být jen pokusy… Tedy ano, 

myslím, že speciálně na pokusy lze žáky získat, ale zdaleka ne všechny.“ A dodává, „Jeden 

z nejlepších učitelů fyziky a experimentátorů, jakého znám, mi řekl, že je rád, když zaujme 

polovinu třídy.“ Zaujmout žáky je pro učitele stále jedna z nejdůležitějších priorit mající vliv i na 
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jejich celkovou pracovní spokojenost. Praktická cvičení jsou tak prostředkem k dosažení cíle – 

zaujmout žáky přírodními vědami. 

O zlepšení výsledků žáků v kognitivních a afektivních směrech byly provedeny mnohé studie 

(Abrahams, Millar; 2008, Randler, Bogner; 2009, Millar, Abrahams; 2009,  Sadi, Cakiroglu; 2011, 

Toplis; 2012), aby bylo možné určit účinnost výuky pomocí laboratorních činností. Toto téma sice 

není náplní této práce, ale považuji za vhodné se o něm zmínit i proto, že někteří vyučující se k 

efektivitě praktických činností vyjadřují. Zvyšující se účinností praktické výuky na výsledky žáků ve 

vyučovacím procesu si učitelé tak jednoznačně jisti nejsou. Učitel K k tomu říká: „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.“ Učitel P vidí účinnost 

praktických cvičení v samotných žácích, „… pokud má nějaký student k předmětu daleko, 

praktika ho baví, ale mnoho si z nich asi neodnese, protože toho moc nepochopí.“ Jinými slovy, 

pokud žák nejeví o daný předmět zájem, praktická cvičení ho sice baví, ale po kognitivní stránce 

pro něj nemají větší význam. Nejvýstižnější odpověď k tomuto problému zazněla v rozhovoru s 

učitelkou N: „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.“  

Na gymnáziích má realizace laboratorních cvičení ještě jeden význam spočívající v 

„procvičování manuální zručnosti“ žáků. Tohoto přínosu jsou si učitelé vědomi. „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.“  

 „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.“  

 „Na gymnáziu to má ještě to specifikum, že oni vlastně nemají předměty ani na tom 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.“ Praktická cvičení tedy podporují a 

rozvíjí manuální zručnost žáků. „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.“  

Hlavním úkolem školní vědy je rozvíjet celkový přírodovědný obraz světa a předkládat 

všeobecně použitelné zákony (ČŠI; 2009, http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-
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zpravy/Souhrnne-poznatky-z-materskych,-zakladnich-a-stred). Jak poukazuje učitel K, dnešním 

problémem není otázka kvantity nýbrž kvality informací. Poznatků, které musí učitelé žáky naučit, 

je mnoho. Není proto výjimkou, že téma, které se nestihne probrat v teoretické hodině, je 

probráno učiteli v rámci laboratorní práce, ovšem na úkor praktické činnosti. „Jednoznačně učím 

raději praktika než klasickou hodinu, i když je sem přesunuta část teoretické výkladové hodiny, 

protože té látky je hodně, hlavně v biologii. Myslím si, že by to nemělo být nějakým pravidlem. 

Praktika jsou od toho, aby na nich studenti něco dělali, plnili úlohy a neseděli jen v lavici, jak 

tomu bývá v klasické hodině, ale někdy prostě není jiná možnost.“  

Důležitým faktorem v postoji učitelů k výuce praktických cvičení je čas, a to jak na realizaci 

praktik, tak především na jejich přípravu. Právě kvůli zdlouhavé přípravě zaujímá učitelka I a učitel 

K k praktické výuce rezervovaný postoj. „Je to určitě náročnější na přípravu a taky na kontrolu. 

Tím, že po studentech něco chceme, musíme to i zpětně kontrolovat. Takže kromě toho, že 

musíme praktika připravit, musíme zkontrolovat ty protokoly. Učím teď praktika v jedné třídě a 

stačí mi to.“ Podobně praktická cvičení vnímá také učitel K, „Je s tím dost práce, ale mám pocit, 

že ti studenti mají praktika rádi.“ Učitelé A, B, D a V v rozhovoru řekli, že je výuka laboratorních 

prací baví, ale ke své odpovědi v zápětí přidali dovětek týkající se časové náročnosti této výuky. 

„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. Musím to být takový kompromis, abych z toho měla radost a ne se vyloženě 

štvát.“  Učitelé se ve škole musí vyrovnat s nedostatkem času na přípravu praktických úloh, které 

obnáší vytvoření a sehnání materiálů jako jsou přírodniny, chemické roztoky apod. „… 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. Proto si nejdřív zkontroluju, jestli tam vůbec něco je, například v senném 

nálevu.“  

Stěžejním důvodem, proč učitelé praktická cvičení vyučují rádi i přesto, že je považují za 

časově náročné, je změna pracovního prostředí i stylu práce. „Je to změna.“ Praktická cvičení jsou 

pro učitele změnou, změnou ve stereotypu klasických teoretických hodin, při nichž učitel vykládá, 

a žáci sedí v lavicích. Tato změna je odvozena od jiného prostředí, od jiného přístupu učitelů, kteří 

uplatňují odlišné metody výuky. V porovnání s „normální“ hodinou mají žáci při laboratorní práci 

větší svobodu a volnost. Cvičení jsou připravována tak, aby žáky vedla k samostatné práci. Učitelé 

učí praktická cvičení rádi, protože při nich vládne odlišná, něčím specifická atmosféra. Tu učitelé 

označují jednohlasně za „uvolněnější“. „… je tam uvolněnější atmosféra, lépe to utíká, studenti 

lépe reagují. Je to nepředvídatelný oproti normální hodině, jak se pokus podaří, na co se 
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studenti budou ptát, zda nám to bude držet, nebude.“ Důvody toho, proč je na praktiku 

uvolněnější atmosféra, můžeme nalézt ve dvou proměnných celého vzdělávacího procesu. První 

proměnnou je samotné výukové prostředí, které nabývá v laboratoři ještě většího významu, jak 

bylo naznačeno v předcházejícím oddíle. Druhou proměnnou je počet žáků ve třídě, a právě od 

počtu žáků se odvíjí zmiňovaná „uvolněnější“ atmosféra. „V současné době je běžně ve třídách 30 

i více studentů, i když to nekoresponduje se zprávami, ze kterých vyplývá, že je na gymnáziích 

méně žáků. To je pravda, ale protože není ekonomicky výhodné mít dvě třídy v menším počtu, 

třídy se slučují.“, vysvětluje v neformální části rozhovoru učitel K. Právě, proto si učitelé cení 

výuky laboratorních cvičení, „hlavně tam mám málo duší, tak 10 – 12, takže je lépe zvládnu a 

mám osobnější přístup…“  

„Uvolněnější“ atmosféru můžeme charakterizovat jako atmosféru přátelskou, ve které 

probíhají potřebné interakce mezi učiteli a žáky (i mezi žáky a žáky) a jako atmosféru otevřenou, 

která umožňuje upevnění a zlepšení těchto interakcí. „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“, „… 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.“ Při praktických cvičeních „se člověk nenudí, můžu ohlídat, aby víceméně všichni aspoň 

něco dělali, mám dobrý přehled, co kdo dělá, můžu od každého, teda od každé skupiny získat 

nějaký konkrétní výstup – zkrátka je to pro mě řekněme akčnější než „normální“ hodina.“  Učitel 

P vyjmenovává důvody, proč učí rád praktická cvičení „… 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.“  Příjemná atmosféra při praktických cvičení zvyšuje pracovní 

spokojenost a motivaci učitelů, „nejvíc si cením té spolupráce se studenty, když vidím, že jsou 

zaujatý úkolem, jsem spokojená a mám motivaci dělat taková praktika, i když je většinou 

připravuju ve svém volnu a jejich příprava mi zabere spoustu času.“ 

 

Postoje učitelů k praktické výuce jsou vesměs pozitivní, a tak zcela oprávněně lze učitele 

přírodovědných předmětů označit za „vášnivé praktikáře“. Podle důvodů, pro které jsou praktická 

cvičení pro učitele důležitá, je možné učitele rozdělit do tří skupin: „učitel-učivo“, „učitel-přístup“ 

a „učitel-kontakt“. Toto rozdělení není převzato z žádné literatury. Názvy skupin jsem zvolila 

s ohledem na stručnost a výstižnost dané skupiny učitelů. 

Učitelé v první skupině „učitel-učivo“ mají kladný postoj k praktické výuce. Za hlavní důvod 

označili tito učitelé možnost „propojit teorii s praxí“, a tak „ukázat suchou teorii na praktické 
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věci.“ Pro takového učitele je stěžejní, aby žáci viděli „že ty určité věci opravdu fungují tak, jak 

jim vysvětluju v teoretické hodině.“ Praktické činnosti jsou pro ně charakteristické tím, že 

„přibližují žákům pro ně vzdálená a nepříliš zajímavá témata.“ Typickým jevem pro tento postoj 

je kladení důrazu na výuku v terénu, uskutečňování nejrůznějších exkurzí, účast na výstavách a též 

realizace přírodovědného kurzu. Společným rysem je také poměrně výrazná spokojenost 

s technickým zázemím laboratoře. Důvod, proč jsou tito učitelé oproti ostatním skupinám učitelů 

tak výrazně spokojeni s vybaveností laboratoře, nijak nesouvisí se zaměřením gymnázia, ač by se 

to vyloženě nabízelo. Dobré podmínky pro realizaci laboratorních cvičení na těchto gymnáziích tak 

zřejmě vychází z faktu, že učitelé mají se svými žáky úspěchy, a tak je možné, že ředitelé škol tyto 

úspěchy podporují pořízením lepších, novějších pomůcek.  

Druhou skupinu učitelů tvoří učitelé, pro něž jsou praktická cvičení pozitivním prvkem výuky 

především kvůli přístupu žáků k praktické úloze. Přístup žáků tito učitelé označují za důležitý pro 

jejich vlastní spokojenost. „Líbí se mi, když vidím, že studenty práce baví. Motivuje mě to v další 

práci, mám chuť, těším se na další praktikum.“ „Mám radost, když vidím, jak studenti pracují se 

zaujetím.“ Nabízí se otázka, zda by negativní přístup měl stejný respektive opačný účinek. Tedy, že 

by učitele takový žákův přístup demotivoval. Jak je uvedeno na začátku části Postoje učitelů 

k praktické výuce, jsou si učitelé vědomi, že nemůžou od všech žáků očekávat kladný ohlas na 

výuku. „Studenti spolupracují a chtějí úspěšně udělat pokus, nejvíce si cením právě té spolupráce 

se studenty.“ „Mám z toho lepší pocit, když vidím, že se studentům podaří pokus úspěšně 

dokončit. Co se týče spokojenosti s vybavením, nepanuje tak výrazná spokojenost jako u skupiny 

„učitel-učivo“, ale také nepanuje přílišná nespokojenost.     

Třetí skupina označená jako „učitel-kontakt“ představuje nejpočetnější skupinu učitelů, která 

se zcela jednoznačně nedá charakterizovat typickými vlastnostmi. Avšak přesto se v této skupině 

učitelé shodují na příčině, proč vnímají realizaci praktických cvičení pozitivně, „Je tam uvolněnější 

atmosféra a hlavně tam mám málo duší…, takže je lépe zvládnu a mám osobnější přístup.“ „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…“ 

Pro tyto učitele je nanejvýš motivující specifická atmosféra při laboratorních cvičeních, jenž se 

odvíjí hlavně od celkového počtu žáků ve třídě. „Menší počet studentů, můžu si dovolit ten 

individuální přístup.“ „… už jenom to, že tam máte méně dětí, můžete se jim lépe věnovat. 

Vidíte, jak reagují.“ „… je jich tam půlka, takže si s nimi popovídám i o jiných věcech.“ Pro tyto 

učitele je nanejvýš důležitý kontakt s žáky, vycházející z příležitosti se s žáky během praktických 

cvičení lépe poznat. „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…“  
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„V běžné hodině mám 30 i více studentů, takže není čas na nějaké další povídání.“ 

„Promiňte, co máte na mysli tím dalším povídáním?“ 

„No, při laborkách se o studentech dozvím něco dalšího, třeba jak si užili víkend, kam pojedou 

příště. Prostě zaslechnete, co si studenti povídají, o čem se baví. A pak hodně o studentech 

vypovídají jejich bezprostřední reakce…“ Mnozí z těchto učitelů velice rádi pracují se skupinami. 

Učitelé v kategorii „učitel-kontakt“ mají pro laboratorní cvičení různě kvalitní zázemí, což je 

způsobeno vyšší různorodostí této skupiny. Nicméně žádný z těchto učitelů nemá na škole 

k dispozici nadstandardní vybavení. Tři učitele jsem nezařadila do žádné výše vymezené skupiny, 

protože učitel R nevyučuje praktická cvičení rád a učitelé I a K nedokázali jednoznačně odpovědět, 

zda je výuka praktických cvičení baví.  

Na kladném postoji učitelů k praktické výuce se podílí řada aspektů, jejichž význam je pro 

každého učitele trochu odlišný. K nejčastěji zmiňovaným patří: nižší počet žáků ve třídě, propojení 

teorie s praxí, možnost lepšího poznání žáků,… Jak vyjmenovává učitel P: „… 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…“ nejde tedy v praxi jednoznačně tvrdit, 

že učitel v kategorii „učitel-učivo“ považuje při laboratorních cvičení za stěžejní propojení teorie a 

praxe a jiné aspekty nezohledňuje. To, k jaké kategorii učitel zrovna inklinuje, závisí kromě jiného 

na probíraném tématu, na jeho aktuálním fyzickém a psychickém stavu, neboť právě tyto aspekty 

mají největší vliv na osobnost učitele. Ovlivňují jeho přístup k dané hodině, mimo jiné ve smyslu 

výběru metod a forem výuky.  

 

 

4 DISKUZE 

 
Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že zavedení výuky podle školních vzdělávacích 

programů výrazně neovlivnilo časovou dotaci praktických cvičení na zkoumaných gymnáziích. 

Bohužel zatím není k dispozici žádná oficiální studie, která by se zabývala porovnáním situace před 

a po zavedení ŠVP s ohledem na počet hodin praktických cvičení. Prozatím musíme vystačit s 

informaci získanými z dílčích výzkumů. Celkový počet praktických hodin na sledovaných 

gymnáziích byl negativně ovlivněn zavedením státních maturit. V důsledku toho ředitelé navýšili 

hodinovou dotaci společenskovědního základu a též matematiky na úkor přírodovědných cvičení. 

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia je zařazení praktických cvičení povinnou 
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součástí výuky biologie, chemie a fyziky. Výuka na nižším stupni gymnázia, která odpovídá 6. – 9. 

ročníku základní školy, se řídí podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Ten praktická cvičení neudává jako povinnou část výuky, přesto se na sledovaných gymnáziích 

laboratorní cvičení realizují, neboť se učitelé domnívají, že je třeba se školní vědou seznámit i 

mladší žáky. 

Laboratorní cvičení z přírodovědných předmětů jsou na zkoumaných gymnáziích vyučována 

převážně v laboratořích a odborných učebnách, méně často v klasických, tzv. kmenových třídách. 

Vzdělávací prostředí má značný význam na aktéry vyučovacího procesu, na což upozorňuje také 

Ahmad a kol. (2012).  Na více než polovině zkoumaných gymnázií (12) jsou praktická cvičení 

zařazena do výuky především v 1. a 2. ročníku, kdy se střídají cvičení z biologie a chemie (8 

gymnázií) nebo z biologie, chemie a fyziky (4 gymnázia). Na čtyřech sledovaných gymnáziích jsou 

praktická cvičení realizována v šestitýdenním cyklu, ve kterém se střídají laboratorní práce nejen 

z biologie a chemie ale také z fyziky. Výhodou takového časového rozvržení je žádoucí zařazení 

cvičení z fyziky. Tento způsob rozvržení je doporučován Výzkumným ústavem pedagogickým 

v příručce Příklady dobré praxe pro gymnázia (VÚP; 2008), neboť byl v praxi úspěšně ověřen. Na 

nezanedbatelném počtu zkoumaných škol (8 gymnázií) nedochází k pravidelné výuce praktických 

cvičení. V takovém případě sice k realizaci praktické výuky dochází, ale její zařazení je pro učitele 

obtížnější. Pevné rozvržení praktické výuky je, s ohledem na snazší zařazení do výukového 

procesu, vhodnější. Je nanejvýš žádoucí, aby gymnázia praktická cvičení realizovala s ohledem na 

své vlastní možnosti. 

Marx (1980) zdůrazňuje, že by stěžejním smyslem školních pokusů měl být objev vztahu a 

uvědomělé ujasnění jeho různých projevů. Dále by podle Marxe neměl být výběr pokusů založen 

na tradici nebo líbivosti. Do určité míry je tvrzení Marxe v rozporu s našimi učiteli, jejichž cílem je 

zaujmout co nejvíce žáků. Při výběru pokusů je pro učitele právě zmiňovaná líbivost významným 

aspektem. „Pokusy vybírám na základě materiálu, který mám. Určitě je pro mě důležitý, aby byl 

pokus něčím zajímavý, třeba právě tím hořením nebo že používají nějaký netradiční materiál. 

Chci, aby to studenty bavilo, protože když je to nebaví, nemá to na ně takový vliv a já z toho 

nemám radost.“ A koneckonců i tradice hraje při výběru určitou roli, neboť právě tyto tradiční 

ověřené pokusy zaručují, že se dosáhne s velkou pravděpodobností dobrého výsledku. „No, já se 

rozhodně při výběru řídím tím, co mám už vyzkoušené, osvědčené věci jako buňky cibule. Jsou to 

pokusy, co mám už třeba připravený nebo mi jejich příprava nezabere tolik času.“  

Praktická cvičení znamenají pro učitele především změnu ve stereotypu teoretických hodin. 

Tato změna vychází především z menšího počtu žáků a z odlišné (méně formální) atmosféry, a je 

hlavním motivem učitelů realizovat laboratorní cvičení. Překvapujícím zjištěním je, že žádný 

z učitelů nezmínil za motivující ekonomický faktor, který zdůrazňují autoři Bentea, 2012 a 
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Dombrovski a kol., 2011. Nelze z tohoto faktu usuzovat, že by pro českého učitele nebyla důležitá 

finanční stránka. Učitelé nebyli při rozhovorech přímo tázáni, aby vyjmenovali motivy, které mají 

vliv na jejich pracovní spokojenost. S největší pravděpodobností by tento motiv okupoval první 

příčky v žebříčku jejich motivů. Z odpovědí většiny učitelů vyplývá, že ke zvyšování pracovní 

spokojenosti přispívá kladný přístup ze strany žáka a žákova pochvala směrem k učiteli (Bentea; 

2012).  

Analýza výsledků vybavenosti školních laboratoří na pražských gymnáziích a postojů učitelů 

přírodovědných předmětů k praktické výuce neprokázala spojitost mezi kvalitou vybavení 

laboratoří a spokojeností učitelů. Jinými slovy pro pražské učitele není stěžejní, jaké pomůcky mají 

pro praktické činnosti k dispozici. Důkazem toho jsou učitelé E, G, G2, N a P, kteří mají k dispozici 

vybavení s nejhorší úrovní kvality (kategorie 0), přesto vyučují praktická cvičení velice rádi. Tito 

učitelé se nepotýkají se stísněným prostorem laboratoře, kromě učitele N, jež učí praktická cvičení 

v klasické třídě. Pracovní stoly žáků nemají zabudovaný plyn, vodu ani zásuvky pro napojení např. 

mikroskopů, s výjimkou školy P, kde zásuvky jsou. Z těchto důvodů se zde praktická cvičení 

obtížněji realizují, ale pro tyto učitele nejsou uvedené faktory limitující v realizaci praktik ani 

nejsou příčinou k jejich neoblíbenosti. 

Výsledky této práce se neztotožňují s výsledky studie Halima a kol. (2011) nebo Tsaie (2003), 

kteří došli k názoru, že k pracovnímu naplnění dochází u učitelů, kteří mají v laboratořích 

k dispozici dostatečné množství materiálu a technického vybavení.  Důvod lze přisuzovat 

možnému nepříliš velkému rozdílu ve vybavenosti laboratoří českých gymnázií oproti školám 

v Malajsii resp. na Tchaj-wanu, kde jsou zřejmě vyšší rozdíly mezi školami s kvalitnějším a méně 

kvalitní zázemím. Učitelé na pražských gymnáziích jsou schopni se vyrovnat s nedostatkem 

potřebného technického vybavení či kvalitního materiálu, aniž by je to nějak zásadně 

demotivovalo v další pedagogické činnosti. Učitelé prokázali především ochotu navštívit s žáky jiné 

školy, která tímto speciálním vybavením disponují, případně si je vypůjčit u příslušných institucí. 

Učitelé přírodovědných předmětů považují praktická cvičení za nedílnou součást výuky těchto 

předmětů. Učitelé se při realizaci laboratorních cvičení potýkají s mnoha omezeními, a to 

především s nedostatkem času, prostoru a finančních prostředků na pomůcky či materiál. Avšak i 

přes skutečnost těchto omezení, jsou učitelé schopni zrealizovat kvalitní výuku. Ve studii Ahmada 

a kol. (2012) se pro učitele stal stejně limitujícím faktorem prostor laboratoře.   

Vidět „nadšení“ žáků, radost, když se jim podaří úlohu zvládnout, je pro vyučující hlavním 

motivujícím faktorem pro realizaci praktických cvičení, který zároveň vede k jejich pracovní 

spokojenosti. Významným důvodem, proč učitelé zaujímají k praktické výuce spíše pozitivní 

postoj, je práce s menším počtem žáků, jenž učitelé oceňují především pro možnost přistupovat 

k žákům individuálně. Nabízí se tu částečně méně formální prostředí, ve kterém se výrazně 
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navyšují vzájemné interakce mezi aktéry výuky. Na tyto vzájemné interakce ukazují též výsledky 

studie autorů Celenka a Demirtase (2013). Učitelé mají možnost své žáky lépe poznat. Ukázalo se, 

že ač je pro učitele realizace praktických cvičení sebevíc obtížná, nejsou ochotni tuto část výuky 

zcela pominout.  

 

5 ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem se zabývala praktickou výukou biologie, chemie a fyziky na pražských 

gymnáziích. Za hlavní cíl výzkumu jsem si stanovila zjistit, jak učitelé vnímají zařazení praktických 

cvičení do výuky. V práci jsem se dále zabývala uspořádáním prostoru, ve kterém probíhá výuka 

praktických cvičení. Zajímala jsem se o pomůcky, které mají učitelé k dispozici pro tuto formu 

výuku. Zaměřila jsem se převážně na samotné učitele, protože ve většině studií byl stěžejní žákův 

postoj nikoli ten učitelův. Domnívám se, že je třeba se o postojích učitelů k praktické výuce 

dozvědět více, protože učitelé mají bezprostřední vliv na žákovy názory.  

 

Prvním cílem práce bylo zjistit, zda došlo po zavedení školních vzdělávacích programů na 

gymnáziích ke změně časové dotace u přírodovědných cvičení. Pro splnění tohoto cíle jsem 

provedla analýzu ŠVP pražských gymnázií a uskutečnila rozhovory s učiteli. Zjistila jsem, že 

k výrazné časové změně na zkoumaných pražských gymnáziích nedošlo. První hypotéza, 

zavedením školních vzdělávacích programů došlo na více než polovině sledovaných pražských 

gymnázií ke změně v časové dotaci praktické výuky přírodovědných předmětů, nebyla na základě 

rozhovorů s učiteli potvrzena. Na většině škol zůstala situace stejná, tedy taková jaká byla, než se 

zavedla výuka podle školního vzdělávacího programu. Jen na malém počtu gymnázií (18%) se 

časová dotace snížila. Za tímto snížením stojí především navýšení hodin matematiky, informatiky a 

cizích jazyků. Na snížení mělo do jisté míry vliv zavedení státních maturit, kdy ředitelé posílili počty 

hodin společenskovědního základu. K výrazné pozitivní změně tj. k navýšení počtu hodin praktické 

výuky došlo pouze na jediném pražském gymnáziu. Příčinou tohoto navýšení je možné přisuzovat 

nízké časové dotaci praktické výuky před zavedením ŠVP. Můžeme konstatovat, že se zavedením 

ŠVP nedošlo ke změně časové dotace praktické výuky přírodovědných předmětů, avšak tato 

skutečnost neznamená špatnou zprávu, nýbrž dokládá trvající význam této formy výuky ve 

vzdělávacím procesu. Významným zjištěním je, že po nedávné reformě dokázali učitelé na 
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gymnáziích uhájit pozici přírodních věd. Praktická cvičení tak budou mít i nadále klíčovou roli ve 

výuce přírodovědných předmětů na většině pražských gymnázií.  

Druhým cílem práce bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi kvalitou vybavení pro realizaci 

praktických cvičení a pracovní spokojeností učitelů přírodovědných předmětů. Navštívila jsem 

vybraná pražská gymnázia, kde jsem se zaměřila vybavenost a celkové uspořádání prostoru 

školních laboratoří. Otázku spokojenosti učitelů jsem čerpala z rozhovorů. Kvalitnější vybavenost 

přírodovědných laboratoří přispívá k vyšší spokojenosti učitelů. Tato druhá hypotéza nebyla 

výzkumem potvrzena. Učitelé, kteří realizují laboratorní cvičení v méně kvalitních podmínkách, tj. 

stísněný prostor laboratoře, není k dispozici přípravna, nejsou nové pomůcky, i přesto vyučují 

laboratorní práce s oblibou. „Praktika učím velmi rád, je to zábava, příjemné, člověk se může 

chovat méně formálně…“ Učitelé zdůrazňují, že praktická cvičení mají „smysl i pro lidi, kteří se 

normálně o biologii nezajímají.“  Pro nikoho z oslovených učitelů není méně kvalitní vybavení 

laboratoře důvodem k pracovní nespokojenosti resp. důvodem k neoblíbenosti této formy výuky. 

Z čehož vyplývá, že učitelé se dokážou nanejvýš přizpůsobit podmínkám, ve kterých realizují 

praktickou výuku. Východiskem pro ně není vynechání úloh, které vyžadují kvalitnější zařízení či 

materiál, nýbrž návštěva jiné školy či instituce, která tímto zařízením disponuje. Učitelé v tomto 

ohledu prokázali ochotu se s nedostatkem potřebného vybavení vyrovnat. Tato ochota vychází 

především z možného nadšení žáků, které je pozitivním faktorem pracovní spokojenosti učitelů.  

Třetím cílem práce bylo zjistit, jak učitelé přírodovědných předmětů vnímají výuku 

laboratorních cvičení. Uskutečnila jsem rozhovory s učiteli přírodovědných předmětů na pražských 

gymnáziích. Zjistila jsem, že učitelé vnímají praktickou výuku pozitivně, ačkoli ji někteří považují za 

časově náročnou. Třetí hypotéza, učitelé přírodovědných předmětů vnímají laboratorní cvičení 

pozitivně, protože právě předměty jako je biologie, chemie a fyzika jsou založené na praktických 

znalostech, byla výzkumem potvrzena. Skupina učitelů označená jako „učitel-učivo“ vyučuje 

laboratorní cvičení s oblibou právě z  důvodu propojení teoretických znalostí s praktickými. Na 

pozitivním vnímání praktické výuky učiteli přírodovědných předmětů se ale podílí celá řada 

faktorů.  Mezi tyto faktory lze zařadit kromě již zmíněného propojení teorie a praxe také nižší 

počet žáků, atmosféru vzdělávacího prostředí laboratoře a změnu pracovní činnosti učitelů. 

Z rozhovorů s učiteli také vyplývá, že se jednotlivé faktory vzájemně ovlivňují. Např. nižší počet 

žáků umožňuje učiteli individuální přístup k žákům, propojení teorie a praxe vede ke změně 

pracovní činnosti učitelů. Atmosféru praktické výuky lze označit za „neformální“, přičemž učitelům 

usnadňuje porozumět žákům a lépe je poznat. Taková atmosféra pozitivně ovlivňuje pracovní 

naplnění učitelů a zvyšuje vzájemné interakce mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem.  
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Pokud se zamyslíme nad pojetím vzdělávání v minulosti a v současnosti, byla vždy více či méně 

vyzdvihována role učitele. Právě oni jsou často činěni zodpovědnými za problémy projevující se 

v celém systému vzdělávání. Vyjdeme-li z toho, že učitelé jsou ti, kteří vzdělávání a výchovu přímo 

zprostředkovávají, je nasnadě se zamyslet nad tím, co vede k jejich spokojenosti, neboť právě 

učitelova spokojenost je klíčovým aspektem pro naplňování kvalitního vzdělávání. Jedním 

z mnoha faktorů působících na pracovní spokojenost učitele jsou bezesporu laboratorní cvičení, 

nabízející učitelům možnost ukázat nevšední formou to zajímavé z daného předmětu. Praktická 

cvičení tak mohou u žáků přispívat k zvyšování zájmu o pokročilejší studium přírodních věd.  

Z výzkumu vyplývá, že i přesto, že někteří učitelé považují praktická cvičení za náročnou 

součást výuky, vyučují je rádi. Praktická výuka přispívá ke spokojenosti učitelů a je pro ně 

motivující v další pedagogické činnosti. Je nasnadě nadále podporovat učitele v pozitivním 

přístupu k výuce praktických cvičení, protože jejich realizace vede k zachování učitelova zaujetí 

pro obor, tolik potřebného pro kvalitní výuku. Většina učitelů přírodovědných předmětů vyučuje 

laboratorní činnosti s oblibou, avšak existuje i hrstka těch, pro které jsou laboratorní cvičení 

neoblíbenou náplní práce. Významným zjištěním je, že za touto nelibostí se neskrývá nic jiného 

než časová náročnost. Ta zahrnuje kromě sehnání a přípravy příslušného materiálu také činnosti 

učitele spočívající v hodnocení žákova výkonu, tedy kontrola výsledných protokolů. V návaznosti 

na toto zjištění lze pokládat za aktuální pokusit se o snížení časové náročnosti praktické výuky na 

gymnáziích. Možná řešení jsou již otázkou např. pro další diplomovou práci. 
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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.  



- 86 - 
 

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 



- 97 - 
 

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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