
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 

 

 

 

 

Výuka molekulární biologie na SŠ a analýza prekonceptů 

pojmu nukleové kyseliny 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Studijní program: Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium) 

Studijní obor: Biologie 

 

 

 Autor: Bc. Eva Hanušová 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

Praha 2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně, pod vedením 

RNDr. Edvarda Ehlera, Ph.D., na základě vlastních zjištění a za použití informačních 

zdrojů uvedených v seznamu. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu. 

 

V Praze dne 17. 7. 2015 

podpis 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování patří RNDr. Edvardu Ehlerovi, Ph.D. za odborné vedení a vstřícnost, 

které mi v průběhu zpracování diplomové práce poskytl. 

Dále bych chtěla poděkovat RNDr. Milanu Šmídlovi, Ph.D., který mi při psaní práce 

byl velkou oporou. 

Můj vděk také patří Mgr. Pavlu Horkému, Ph.D. a Mgr. Vlastimilu Chytrému, Ph.D. 

a v neposlední řadě i mé rodině, za jejich trpělivost a podporu.  



 

ABSTRAKT: 

Teoretická část práce shromažďuje teoretická východiska pro daný výzkum – obsah 

a význam kurikulárních dokumentů pro přírodovědné vzdělávání; současné vědní poznatky 

o vybraných molekulárně biologických tématech vyučovaných na středních školách; 

charakteristiku žákovských prekonceptů a miskoncepcí, jejich diagnostiku a význam. 

V praktické části jsou stanoveny výzkumné problémy a cíle, jejichž předmětem je 

analýza obsahu učiva a vyučovacích metod molekulárně biologických témat na vybrané střední 

škole; dále pak diagnostika prekonceptů pojmu „nukleové kyseliny“ žáků 1., 3. a 4. ročníku 

vybrané školy (95 respondentů), jež sloužila k určení celkové podoby daného prekonceptu 

(geneze, modifikace a konceptuální změna v průběhu studia na střední škole). Součástí 

výzkumu též bylo zakomponování nových laboratorních cvičení, s tématikou nukleových 

kyselin, do výuky ve 4. ročníku a zhodnocení jejich vlivu na podobu daného prekonceptu. 

Hodnocení proběhlo formou porovnání úspěšnosti řešení otázek didaktického testu žáků 

1.a 3. ročníků a žáků 3. a 4. ročníků, které bylo následně statisticky podloženo 

Pearsonovým χ2–testem. 

Analýzou ŠVP vybrané střední školy bylo zjištěno, že převážná část učiva molekulární 

biologie je řazena do 4. ročníku studia z důvodů své vysoké náročnosti a abstraktnosti. Dále byl 

vyhodnocen vliv současné výuky molekulárně biologických témat na podobu prekonceptu žáků 

pojmu „nukleové kyseliny“ i se zakomponovanými laboratorními cvičeními. Bylo zjištěno, 

že podoba daného prekonceptu se v průběhu studia nemění, zvyšuje se pouze jeho rozlišení. 

Součástí práce bylo též nastínit možné způsoby, jak výuku molekulárně biologických 

témat žákům zatraktivnit nebo jak motivovat žáky středních škol v dalším studiu 

přírodovědných předmětů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Přírodovědné vzdělávání, molekulární biologie, nukleové kyseliny, analýza 

prekonceptů, rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání (RVP-SOV)



 

ABSTRACT: 

The theoretical part assembles methodological starting points for the research – the 

content and meaning of curricula documents for science education; the contemporary scientific 

knowledge about selected molecularly biological topics taught at secondary schools; 

the characteristics of student preconceptions and misconceptions, their diagnosis 

and importance.      

The practical part contains the setting of research problems and aims related to their 

object, presented as the content analysis of curriculum and the teaching methods concerning 

molecularly biological topics at a selected secondary school; the diagnosis of preconceptions 

regarding the term “nucleic acids” with pupils (first, third and fourth grade) studying 

at a selected secondary school (ninety-five respondents) that served to the determination of 

overall character of stated preconception (genesis, modification and conceptual change during 

the study at a secondary school). The incorporation of new laboratory exercises with the topic of 

nucleic acids to the education in the fourth grade and the assessment of their impact on the 

shape of the preconception has been also the part of the project. The evaluation was done by 

comparing of success in solving the tasks involved in the didactic test for pupils in the first and 

third grade and pupils in the third and fourth grade. The inquiry was then statistically 

substantiated by Pearson χ2 test.   

Through the analysis of School educational plan (ŠVP) at a selected secondary school 

has been found out that the prevailing part of molecular biology curriculum is included into the 

fourth grade of study owing to its high intellectual demands and abstractness. The influence of 

current education concerning molecularly biological topics on the shape of student 

preconceptions related to the term “nucleic acids” (also with integrated laboratory exercises) has 

been assessed. It has been discovered that the character of the preconception does not change 

during the study, merely its differentiation increases.  

The goal of my diploma thesis was also to outline potential ways how would be possible 

to make the education of molecularly biological topics more attractive or how to motivate 

secondary school students for their further potential study of natural science subjects. 

 

KEY WORDS: science education, molecular biology, nucleic acids, analysis 

of preconceptions, framework educational programs for secondary vocational education 

(RVP-SOV) 
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1 ÚVOD 

Ve 21. století má vedoucí postavení věda a vědecký výzkum v oblasti přírodních věd. 

Pokrok v oblasti genetiky, biochemie či molekulární biologie jde neustále kupředu, rozvíjí se. 

Korespondovat s tímto pokrokem se snaží i české školství, které zcela změnilo zastaralé 

paradigma učebních osnov a přešlo na modernější pojetí výuky, k rámcovým vzdělávacím 

progrmům (RVP). Oproti učebním osnovám, jež byly zaměřeny na konkrétní znalosti a přesné 

časové rozvržení učiva se RVP zaměřují na žákovy kompetence, na jejich schopnosti umět se 

učit a používat získané vědomosti, logicky uvažovat, řešit problémy a obstát tak v praktickém 

životě. Tato změna se v rámci středních škol zřejmě v největší míře dotýká přírodovědných 

předmětů. Na znalosti a schopnosti žáků je kladen větší důraz, zatímco přírodovědné učivo se 

stává čím dál tím více náročnějším a abstraktnějším.  

Obsah konkrétního učiva je v českém školském systému rozdělen do jednotlivých 

předmětů a ročníků. Žáci tak získávají sice více informací, a z různých úhlů pohledu, nicméně 

nejsou schopni tyto informace propojit a začlenit je do svých poznatkových struktur tak, aby si 

vytvořili jedno komplexní pojetí dané problematiky, fenoménu (Solárová, 2005; Škoda, 2005). 

Na základě již realizovaných výzkumů1 obsahu vzdělávání přírodovědných předmětů, jeho 

atraktivnosti, náročnosti a korespondenci se současným vědeckým výzkumem bylo zjištěno, že 

učivo molekulární biologie, stejně jako ostatních přírodovědných předmětů, je u žáků 

neoblíbené, příliš náročné a abstraktní a se soudobým vědeckým výzkumem příliš 

nekoresponduje. Z této situace také vyplývá fakt, že žáky předkládané učivo nezajímá, ve 

většině případů ani nejsou nijak motivováni k jeho studiu (Škoda a Doulík, 2003; Veselský a 

Hrubišková, 2009). 

V důsledku toho je snahou pedagogů implementovat do výuky takové prvky, jež by 

žákům pomohly se zvládnutím a pochopením obsahu učiva nebo je motivovaly v jejich dalším 

studiu – např. modernější metody výuky, propojení obsahu učiva z vícero předmětů do jednoho 

tematického celku nebo zařazení nových atraktivnějších laboratorních cvičení. 

I přes tuto snahu je stále zájem žáků o přírodovědné učivo nízký (European Commission, 2007). 

  

                                                      

 

1 Např. Škoda, Doulík, 2006; Čtrnáctová, 2008; Čtrnáctová, Zajíček 2010. 
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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu výuky témat 

molekulární biologie na vybrané střední škole – Střední odborná škola pro ochranu a obnovu 

životního prostředí, Schola Humanitas v Litvínově. Jedná se o SOŠ s ekologickým zaměřením 

vycházející z rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání (RVP-SOV). 

Jelikož se učivo molekulárně biologických témat vyučuje v rámci přírodovědných předmětů, 

budou analyzovány RVP-SOV, a následně i ŠVP Scholy Humanitas, pro předměty biologie a 

chemie. V rámci výzkumu též budou podrobeny analýze současné metody výuky, teoretické i 

praktické, molekulárně biologických témat v těchto předmětech. 

V souvislosti se zjištěními týkající se malé oblíbenosti a atraktivity učiva 

přírodovědných předmětů budou do výuky žáků na vybrané škole začleněny nové prvky – nová 

laboratorní cvičení, jejichž výběr a sestavení návodů (pracovních listů) je součástí praktické 

části této práce. Hledaným cílem těchto laboratorních cvičení bude snížit abstraktnost učiva 

molekulární biologie a zároveň se pokusit žáky motivovat k dalšímu studiu této oblasti. 

Aby mohl být zhodnocen vliv začleněných nových prvků do výuky, bude provedena diagnostika 

žákovských prekonceptů před a po vlastní výuce a začlenění těchto prvků do výuky, tedy u žáků 

prvního, třetího a čtvrtého ročníku vybrané školy. Výzkum žákovských prekonceptů bude 

zaměřen na stěžejní téma oblasti molekulární biologie – na pojem „nukleové kyseliny“. 

Tento výzkum bude v rámci práce rozdělen na kvantitativní i kvalitativní, z důvodu obsáhnout 

žákovské prekoncepty v celé jejich podobě (geneze, struktura, případné miskoncepce 

a konceptuální změny).  

Další problematikou, které se tato práce bude věnovat, je též navrhnout možné způsoby, 

jak zvýšit zájem žáků středních škol o oblast molekulární biologie, potažmo o přírodovědné 

obory. Budou proto navrženy a realizovány dva projekty – nová laboratorní cvičení v rámci 

přírodovědného semináře pro nadané žáky, organizovaného na vybrané škole, a exkurze s žáky 

na pracoviště s přírodovědným zaměřením (KBES PedF UK, PřF UK). Případné jiné způsoby 

zvýšení motivace žáků o přírodovědné obory jsou námětem na případný další výzkum. 
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Diplomová práce si klade následující cíle: 

Rešerší zpracovat teoretická východiska pro výzkum, tedy uvést současný stav 

kurikulárních dokumentů v českém školství pro přírodovědné vzdělávání, charakterizovat 

problematiku dominantních témat molekulární biologie v teoretickém i praktickém vyučování 

na středních školách, komplexně zpracovat problematiku žákovských prekonceptů 

a miskoncepcí a jejich diagnostiky. 

Provést analýzu RVP-SOV oboru 16 – 01 – M/01 Ekologie a životní prostředí a z nich 

sestavených ŠVP Scholy Humanitas, s cílem vybrat a identifikovat v učivu biologie a chemie 

zařazená témata molekulární biologie. 

Popsat současný stav výuky předmětů biologie a chemie na vybrané střední škole 

a navrhnout postupy, jak snížit abstraktnost témat molekulární biologie, přiblížit jejich výuku 

metodám vědeckého výzkumu a zároveň zvýšit atraktivitu těchto předmětů pro žáky spolu 

s jejich motivací k dalšímu studiu molekulárně biologických oborů, resp. přírodovědných oborů. 

Výzkumným nástrojem bude analýza prekonceptů žáků prvních, třetích a čtvrtých 

ročníků vybrané střední školy týkající se pojmu „nukleové kyseliny“. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Hlavním tématem této diplomové práce je vliv učiva biologie a chemie (teoretického 

i praktického vyučování) na prekoncepty pojmu „nukleové kyseliny“. Svou podstatou spadá 

učivo tohoto tématu do oblasti molekulární biologie, přičemž se jedná o jedno z nejobtížnějších 

a nejabstraktnějších témat vyučovaných na středních školách.  

V teoretické části práce je proto nejprve pojednáno o oblasti molekulární biologie 

a jejího zařazení v učivu středních škol, spolu se stěžejními tématy molekulární biologie 

vyučovaných na SŠ. V další části práce jsou pak vymezeny pojmy prekoncepty 

a miskoncepce - geneze, struktura, čím mohou být prekoncepty modifikovány a jaké jsou 

metody jejich analýzy, spolu s významem této analýzy.  

2.1 Vymezení pojmu „molekulární biologie“ 

Termín „molekulární biologie“ se začal používat až v druhé polovině 20. století. 

Hlavním propagátorem tohoto nového pojmu byl William T. Astbury, anglický fyzik a biolog, 

který se zabýval především zkoumáním struktury molekul nukleových kyselin. 

Jako molekulární biologii Astbury nazval proces zkoumání tzv. molekulového plánu, který 

prostupuje všemi úrovněmi organizace živých soustav. Molekulární biologii chápal 

jako prolínající se disciplínu mezi genetikou a vědou zkoumající funkce biomolekul 

(Astbury, 1961; El. zdroj 16). 

Berger (1996) naproti tomu nezařazuje molekulární biologii jen do odvětví genetiky, 

ale i do biologie jako takové, jelikož molekulární biologie se také zabývá studiem struktury 

a funkcí buňky, až na molekulární úrovni. 

Dnes se termínem „molekulární biologie/genetika“ označuje odvětví genetiky, 

zabývající se nukleovými kyselinami, geny a bílkovinami a všemi procesy odehrávajícími se 

v organismech na molekulární úrovni. Prolíná se i s dalšími vědními obory, především 

s biochemií2 (El. zdroj 15). Z tohoto pojetí molekulární biologie vychází i tato diplomová práce. 

Problematika molekulární biologie, coby učiva na středních školách, je zde chápána 

jako prolínající se téma napříč přírodovědnými předměty, konkrétně biologií a chemií. 

                                                      

 

2 Biochemii a molekulární biologii je možné vnímat ve výuce na SŠ jako vědní obory se stejným 

obsahem, ale jiným úhlem pohledu. 
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2.2 Přírodovědné vzdělávání na SŠ dle RVP 

Přírodovědné vzdělávání je dnes považováno za jednu z nejprogresivnějších oblastí 

vzdělávání, a také s největším potenciálem vůbec. Absolventi přírodovědných oborů mají své 

nezastupitelné místo na trhu práce, ať už ve výzkumu, v kriminalistice nebo i ve školství3. 

Navzdory tomu je v České republice, stejně jako v jiných vyspělých zemích, zájem žáků 

o vzdělávání v této oblasti (tedy i biologii a chemii) poměrně nízký (European Commission, 

2007; Publications Office, 2012). Jako důsledek tohoto stavu se začíná projevovat nejen 

nedostatek studentů, ale i nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce a ve vědě 

a výzkumu. Tento trend potvrdil i mezinárodní průzkum PISA4 zaměřený právě 

na přírodovědné vzdělávání, který proběhl pod záštitou organizace OECD5 v roce 2006 

(PISA, 2006). 

Jednou z příčin nedostatku zájmu žáků o přírodovědné vzdělávání bylo (a tento stav 

stále trvá) kladení důrazu českého školství spíše na vědomosti, než na jejich aplikaci v praxi 

a pochopení vztahů mezi danými jevy. Učitelé dostatečně nemotivují žáky k samostatnému 

myšlení, ke kladení si otázek, formulaci hypotéz, ve vědeckých postupech 

nebo v systematickém řešení problémových situací. Stejně tak je za současný stav odpovědná 

přílišná izolovanost obsahů jednotlivých předmětů a kladení důrazu na mezipředmětové vztahy 

spolu s integrovanou výukou. Je to patrné zejména u mezioborových témat6, která jednoznačně 

vyžadují prolnutí a probrání ve vícero předmětech. Bez potřebného důrazu a propojení 

mezipředmětových témat nemusí při získávání nových, nebo při zdokonalování již vytvořených 

dovedností a znalostí, dojít k jejich správnému pochopení a zařazení do poznatkových 

struktur žákova myšlení. Tyto, a další problémy popisuje řada autorů - např. Škoda, 2001; 

Škoda a Doulík, 2003; Veselský a Hrubišková, 2009; Trna, 2005. 

Byly proto vypracovány nové způsoby jak pokles zájmu o studium přírodovědných 

a technických předmětů zvýšit a jako výsledek byly v mnoha zemích, mimo jiné i v České 

republice, přepracovány nebo vytvořeny nové kurikulární dokumenty, jež reflektují současné 

                                                      

 

3 Tento trend dokládá podkapitola 2.5 Mezinárodní organizace zabývající se molekulární biologií. 

4 PISA (Angl. Programme for International Student Assesment) – Program pro mezinárodní průzkum 

znalostí studentů 

5 OECD (Angl. Organization for Economic Co-operation and Development) – Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

6 Např. téma nukleových kyselin, jež je stěžejním tématem této diplomové práce. 
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požadavky na budoucí absolventy v praktickém životě. Mimo to bylo vyhlášeno i nesčetně 

podpůrných projektů a grantů ke zlepšení současného stavu vyučování přírodovědných 

předmětů i ke zvýšení motivace žáků v této oblasti.  

 

Jako příklad jsou níže uvedeny webové stránky s výstupy projektů vybraných 

českých univerzit na toto téma [cit. 13.7.2015]: 

VŠCHT Praha: http://step.vscht.cz/  

Slezská univerzita v Opavě: http://popularizacevedy.slu.cz/  

Univerzita Palackého v Olomouci: : http://www.ok4inovace.cz/ 

Univerzita Karlova v Praze: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: http://www.sciencezoom.cz/ 

2.2.1 Kurikulární dokumenty 

Na základě výše uvedeného došlo v roce 2005 v českém školství k zásadní 

změně - upustilo se od učebních osnov a na základě Národního programu rozvoje vzdělávání 

v ČR (Bílá kniha) vešly v platnost nové rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou 

součástí tzv. kurikulárních dokumentů (Obrázek 1). Povinnost zavést školní vzdělávací 

programy (ŠVP) podle rámcových vzdělávacích programů udává školám zákon č. 561/2004 Sb. 

(El. zdroj 4). 

Jedním z mnoha důvodů zavádění změn je porovnávání výsledků výzkumů TIMSS7 

nebo PISA ve vícero členských zemích Evropské unie, na jejichž základě pak byla vypracována 

další doporučení a rozvojové a podpůrné programy EU (European Commission, 2007). 

Tyto inovativní doporučení a programy dále směřují české školství k reformám 

podle požadavků EU. Změny se týkají především požadavků na výstupy vzdělávání – byly 

stanoveny nové kompetence a s nimi související dovednosti. (El. zdroj 17). Důraz je kladen 

hlavně na rozvíjení schopností a dovedností žáků v praktických částech vyučování, stejně 

tak i na logické myšlení a jeho uplatňování při získávání nových znalostí. 

                                                      

 

7 TIMSS (Angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – Mezinárodní šetření 

pro zjištění úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech 

http://popularizacevedy.slu.cz/
http://www.ok4inovace.cz/
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace
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Kurikulární dokumenty jsou v České republice rozděleny na dvě úrovně – státní úroveň 

(Národní program rozvoje vzdělávání – tzv. Bílá kniha a rámcové vzdělávací programy) 

a na školní úroveň (Školní vzdělávací program). Národní program vzdělávání určuje vzdělávání 

jako celek a RVP pak vzdělávání dělí na více etap (rámců) podle věkové kategorie žáků 

od 3 do 19 let, a to na předškolní, základní a střední vzdělávání, které se dále rozděluje na RVP 

pro školy gymnaziálního typu (RVP-G) a pro střední odborné školy (RVP-SOV) 

(Švarcová-Slabinová, 2005).  

 

Obrázek 1 - Systém kurikulárních dokumentů v ČR (převzato a upraveno 

dle Švarcová-Slabinová, 2005) 

 

 

Na rozdíl od učebních osnov a plánů, které se zaobíraly obsahovou a časovou 

náročností jednotlivých okruhů učiva, jsou RVP zaměřeny na očekávané výstupy a klíčové 

kompetence žáků. Došlo tak k větší diferenciaci a zvýšení míry autonomie základních 

i středních škol. Každá škola si sama určí časový rámec daného učiva, jeho hloubku, a v jakém 

ročníku se bude dané učivo vyučovat – vytváří si tak vlastní individuální školní vzdělávací 

program (ŠVP), který ovšem musí respektovat obecný rámec daný RVP.  

Na obsah učiva přírodovědných předmětů, a z něj plynoucí vědomosti a dovednosti, 

které si žáci mají na základě nových kurikulárních dokumentů osvojit, je názor odborníků 

nejednotný. V čem se ale názory shodují, jsou požadavky na zpracování a předávání obsahu 

vzdělávání přírodovědných předmětů – žáci by měly být schopni porozumět výsledkům 

vzdělávání a umět je aplikovat v praxi (efektivně je využívat ve svém každodenním životě, 

jak ve školním, tak i v budoucím profesním) (Trnová, 2012).  
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Takový přístup zahrnuje jak odborné znalosti, tak i specifické dovednosti z jednotlivých 

předmětů, zároveň ale musí být propojeny s vědomostmi a dovednostmi nezbytnými 

pro každodenní život. 

Na základě výše uvedeného byly v roce 2006 na zasedání Evropského parlamentu 

a Rady stanoveny Klíčové kompetence pro celoživotní učení. Kompetencemi 

se v přírodovědném vzdělání (i ve vědě a technologiích jako takových) chápou schopnost 

a ochota používat komplex vědomostí a metod k objasnění přírodních zákonů, ke kladení otázek 

a k vyjádření závěrů založených na důkazech (Trnová, 2012).  

Je tedy zřejmé, že nejdůležitějšími znalostmi pro vědu a technologie, kterým 

by ve výuce přírodovědných předmětů měla být věnována největší pozornost, jsou hlavní 

zákonitosti přírody, základní vědecké pojmy, zásady a metody, technologické procesy 

a v neposlední řadě i porozumění dopadu vědy a technologií na přírodu. 

2.2.2 Postavení učiva molekulární biologie v RVP 

Přírodovědné předměty, jejichž obsahem je i učivo oblasti molekulární biologie 

(např. tématika nukleových kyselin), spadají v rámcových vzdělávacích programech 

pro gymnázia (RVP-G) do vzdělávacího celku Člověk a příroda, který je dále členěn 

na vzdělávací obory biologie, chemie, fyzika, geologie a geografie. Jak je doloženo 

v Příloze 1, 2, 3 a 4 – témata molekulární biologie na středních školách jsou součástí předmětů 

biologie i chemie.  

V závislosti na SŠ, kde proběhl výzkum k této diplomové práci, jsou v přílohách 

(Příloha 1, 2) zařazeny RVP-SOV 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (pro učivo chemie je 

vybrána varianta A, jíž odpovídají vyšší nároky na vzdělávání v tomto předmětu). Je zde 

uvedeno učivo a očekávané výstupy předmětu biologie a chemie s vyznačenými tématy 

molekulární biologie vyučovaných na SŠ. Dále je v Přílohách 3 a 4 uvedeno totéž i pro RPV-G, 

pro porovnání obsahové stránky obou RVP. Dle vyznačených témat MO je zřejmé, že ŠVP 

Scholy Humanitas, které vychází z RVP-SOV, je z hlediska vyučování biologie a chemie 

na středních školách srovnatelné a použitelné i pro školy gymnaziálního typu. 

Jelikož je ve stanovených cílech RVP kladen důraz především na praktické dovednosti 

a schopnosti žáků vyvozovat a odůvodňovat své vlastní závěry, měla by gymnázia 

a přírodovědně zaměřené školy posílit především praktickou část výuky, tzn. praktická, terénní 

a laboratorní cvičení. Ta jsou zaměřena hlavně na propojení teoretické části výuky a vlastních 

pozorováních žáků, přičemž dochází právě k propojení získaných znalostí, jako jsou popis, 

charakteristika nebo klasifikace daných pojmů a jevů, s jejich přímým pozorováním. Takový 
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přístup by měl v žácích probouzet a dále prohlubovat touhu po poznání, rozvíjet jejich 

kompetence a následně i konfrontovat jejich názory a způsoby nahlížení na okolní svět s jinými. 

 K získání všech uvedených vlastností a schopností žáků se jeví jako nejefektivnější 

způsob použití nových moderních forem výuky – konstruktivistická nebo badatelsky 

orientovaná výuka (BOV)8.  

Zejména metoda BOV je v současnosti velmi progresivní a podporovanou metodou 

výuky přírodovědných předmětů. Avšak tyto metody výuky mají jen omezené použití – nelze je 

aplikovat na všechna témata v daném učivu. Omezení se také týká počtu žáků ve třídě a neméně 

důležitým aspektem jsou zkušenosti a schopnosti učitele umět je správně použít, zařadit 

do výuky a aplikovat na dané učivo (El. zdroj 18). 

Ať k dosažení stanovených cílů ve výuce molekulární biologie použijeme jakoukoliv 

metodu, musí zahrnovat komplexní, multi- a interdisciplinární pojetí, což znamená úzkou 

spolupráci učitelů jednotlivých přírodovědných předmětů. Vzdělávací oblast Přírodovědné 

vzdělávání v RVP-SOV, resp. Člověk a příroda v RVP-G, je proto koncipována tak, 

aby umožnila jejich co možná největší propojení. Všechny tyto obory nakonec využívají 

podobné metody a prostředky jak ve výuce, tak i v praktickém životě – soustavné objektivní 

pozorování, měření a experimenty, teoretické pojmy, hypotézy, modely a teorie. Důležité je 

rovněž využívat i dalších možností k zefektivnění výuky přírodovědných předmětů na středních 

školách – přírodovědné exkurze, využívání moderních technologií a přístupů (Balada, 2007). 

Při bližší kvalitativní analýze RVP-SOV (stejně tak i RVP-G) je zřejmé, že je zde 

definováno základní učivo příliš obecně (pravděpodobně záměrně) a záleží tedy na konkrétní 

střední škole, jakou úroveň a prohloubení učiva zvolí. Lze konstatovat, že učivo molekulární 

biologie je v RVP-SOV v podstatě skryto a je tedy možné jej v krajním případě v rámci učiva 

biologie vynechat nebo jen okrajově zmínit. V učivu chemie je to pak díky biochemii 

již obtížnější. Molekulární biologie a biochemie jsou v současnosti nejperspektivnější vědní 

obory, které v aplikaci zasahují do každodenního života, a je tedy nezbytně nutné se v nich 

orientovat.  

Z kvantitativního hlediska je situace obdobná9. Jak je vidět na Obrázku 2, z celkového 

objemu učiva chemie na čtyřletých gymnáziích, a vyšších stupních víceletých gymnázií, tvoří 

                                                      

 

8 Obě tyto metody zaznamenávají v posledních letech velký rozmach, jelikož vedou žáky jednak k větší 

samostatnosti a zodpovědnosti, tak i ke zvýšení zájmu především o přírodovědné obory. 
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obecná chemie 30 %, anorganická chemie 23 %, analytická chemie 5 %, organická chemie 22 % 

a biochemie 20 % (Čtrnáctová, 2008; Čtrnáctová, Zajíček, 2010).  

 

Obrázek 2 - Stratifikace učiva chemie na SŠ v roce 1999 (vygenerováno na základě Čtrnáctová, 

2008; Čtrnáctová, Zajíček, 2010) 

 

 

Nicméně ve srovnání s neustále se vyvíjejícími přírodními vědami a zájmem vědecké 

veřejnosti o jednotlivá témata (Obrázek 3) obsah a časová dotace učiva chemie (pravděpodobně 

i biologie) na středních školách zcela neodpovídá a podléhá spíše tradičním tendencím. Největší 

rozdíl je právě mezi biochemií, do které se učivo molekulární biologie řadí nejvíce. Hlavní 

vědní obory se orientují na výzkum v biochemii - až 34% vědeckých článků se zabývá touto 

problematikou. Biochemie tedy výrazně převyšuje všechny ostatní obory chemie10. Kdežto 

na středních školách je obsah učiva biochemie značně opomíjený11 (Škoda, Doulík, 2006). 

                                                                                                                                                            

 

9 V dostupných zdrojích nebyla nalezena kvantitativní analýza zastoupení jednotlivých témat biologie 

v učivu na gymnáziích a středních školách a nelze tedy určit, jaký podíl zabírá molekulární biologie. 

Podobná analýza však existuje v chemii. 

10 Faktický podíl biochemie bude ale jistě vyšší – z pohledu učiva chemie na SŠ se mnohé z témat 

aplikované chemie řadí právě do oboru biochemie (především medicínské a fyziologické aplikace). 

11 Na základních školách je tento rozdíl jistě ještě mnohem větší. 
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Celkově se dá tedy tvrdit, že stratifikace, a tím pádem ani obsah a rozsah učiva chemie na SŠ, 

neodpovídá současným trendům v rozvoji biologie a chemie jako vědních oborů. 

 

Obrázek 3 - Publikované příspěvky v renomovaných časopisech monitorovaných databází 

chemických abstrakt (vygenerováno na základě Škoda, Doulík, 2006) 

 

 

Vzhledem k podobnému vývoji a interdisciplinaritě dnešních přírodních věd 

lze předpokládat, že situace v biologii bude pravděpodobně podobná.  

2.3 Současné vyučovací metody výuky molekulární biologie na SŠ 

Základní otázkou je, jak podat učivo molekulární biologie na středních školách tak, 

aby došlo k naplnění vytyčených cílů přírodovědného vzdělávání. Tradiční formy výuky nejsou 

na výuku témat molekulární biologie zcela vhodné. Uvedená témata jsou pro žáky příliš 

abstraktní a žáci si velmi těžko (mnohdy zcela výjimečně) vytváří žádoucí úroveň poznání. 

Současný přístup k vyučování obecně nedostatečně využívá aktivního procesu 

poznávání okolí a světa kolem nás. Je založen na transmisivním principu předávání učiva 

učitele žákům v již hotové podobě a předpokládá, že žáci si učivo zapamatují jeho opakováním. 

Od  žáků se nevyžaduje a ani neočekává přílišná aktivita nebo kladení otázek. Naopak, preferuje 

se prosté odpovídání na otázky kladené učitelem, případně (ač velmi zřídka) na otázky psané 

v učebnici (El. zdroj 18).  
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Ačkoli se moderní vyučovací metody a trendy snaží tento stav změnit, na mnoha 

školách transmisivní styl výuky stále převládá.  

2.3.1 Výklad 

Výklad je v českých školách (základních i středních školách) hlavní vyučovací 

metodou12.  O výkladu se hovoří jako o klasické nebo tradiční vyučovací metodě. Metody 

nahrazující nebo doplňující výklad se pak označují jako metody inovační, netradiční nebo 

alternativní. 

U výkladu určitého tématu by učitel měl dodržovat, nebo alespoň zohledňovat, 

následující: 

1. Nejprve by se žákům měly předat základní, hlavní informace týkající se 

probíraného učiva (tzv. jádro problému). 

2. Následují důkazy a příklady, které podpoří předešlé informace a zároveň je doplní 

o poznatky z praktického života. 

3. Učitel by měl svůj výklad doplnit i o zajímavé a aktuální informace, podrobnosti 

nebo fakta vztahující se k probírané problematice, kterými by u žáků upevnil 

základní poznatky a propojil je s aktuálním děním (Vališová, Kasíková, 

Bureš, 2007). 

 

Během výkladu by vyučující měl dodržovat určité zásady, přičemž mezi nejdůležitější 

patří následující: 

 vytvářet u žáků přesvědčení o vzájemné souvislosti a podmíněnosti jevů 

 vše, co je žákům sdělováno by mělo vyplývat z jejich předchozích znalostí, 

zkušeností, či výsledků experimentu a nově sdělované poznatky by neměly být 

v rozporu s jejich předchozími zkušenostmi 

 během výkladu je třeba klást otázky, kterými se učitel přesvědčuje, zda žák obsahu 

výkladu porozuměl, či nikoliv. 

 výklad vždy musí být vědecky správný, logicky členěný, pro žáky srozumitelný 

a přiměřený věku a úrovni žáků (zhruba 15 až 20 minut) (Skalková, 2007). 

                                                      

 

12 Někdy je dokonce díky své dominantní roli řazen přímo i mezi organizační formy vyučování, ač se 

jedná jen o jednu z možných slovních metod vyučování. 
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2.3.2 Praktická cvičení 

Praktická cvičení na základních a středních školách mají za cíl rozvinout u žáků jejich 

psychomotorické dovednosti – jsou zaměřeny na vlastní aktivitu a činnost žáků a propojují, 

doplňují nebo rozšiřují informace získané v teoretickém vyučování. Jsou také nositeli zvyšování 

aktivizace a motivace žáků.  

V rámci přírodovědných předmětů se na středních školách setkáváme s praktickým 

vyučováním zejména v biologii, chemii nebo ve fyzice. Praktická část výuky by se měla 

odehrávat ve specializovaných laboratořích, kde žáci pracují s odborným technickým 

a pro danou výuku specifickým laboratorním vybavením, používají potřebné pomůcky, 

přírodniny a chemikálie. Praktická výuka se ale může uskutečňovat i v kmenových učebnách. 

 

Principy praktických metod: 

 aktivizace a zapojení všech možných smyslů 

 odpovědnost a metodická kompetence žáků 

 orientace žáků na konkrétní výsledky a kooperativní jednání 

 zaměření na praktické a reálné životní situace (Maňák, Švec, 2003) 

 

2.4 Možnosti zvýšení motivace a popularizace molekulární biologie ve 

výuce 

Za účelem zvýšení zájmu žáků o přírodovědné obory byl MŠMT v roce 2011 

vypracován projekt „Podpora technických a přírodovědných oborů“ (v rámci Individuálních 

projektů národních CZ 1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), jehož cílem bylo zjistit 

hlavní faktory ovlivňující výběr povolání žáků a upravit výuku přírodovědných oborů tak, 

aby všechny předměty spadající pod přírodovědné vzdělávání byly pro žáky atraktivnější, 

zajímavější. Byla proto vydána zpráva “Důvody nezájmu žáku o přírodovědné a technické 

obory”, ve které se uvádí, že žáci si své budoucí povolání vybírají právě na základě zájmu 

o danou problematiku. Proto by i výuka přírodovědných předmětů měla být koncipovaná tak, 

aby u žáků probouzela zájem a zvyšovala tak atraktivitu a sní spjatou i oblíbenost těchto 

předmětů. 

Větší atraktivita přírodovědných předmětů (především biologie a chemie) se v tomto 

případě rozumí změnit orientaci výuky více na provádění experimentů a laboratorních cvičení 

zacílených především na jejich další využití v praxi. Samozřejmě nesmíme zapomínat 



21 

 

ani na způsob výuky, jakým jsou žákům odborné znalosti a dovednosti podávány, stejně jako je 

odbornost pedagogů a jejich zainteresovanost se soudobým vývojem vědy.  

Jednou z možností jak zvýšit zájem žáků o studium molekulární biologie (potažmo 

přírodních věd celkově) a podpořit jejich vlastní zvídavost a touhu objevovat, stejně jako jejich 

vědecký potenciál, je použití již zmiňované metody badatelsky orientované výuky 

přírodovědných předmětů.  

2.4.1 Badatelsky orientovaná výuka 

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) je ve výuce přírodních věd tou nejvhodnější 

a nejpraktičtější volbou, jelikož základním charakteristickým rysem této metody výuky je 

pokládání si otázek, formulace hypotéz a jejich následné experimentální ověření. Dochází tak 

k rozvoji žákových dosavadních poznatkových struktur.  

Využití BOV ve výuce přírodovědných předmětů je vhodné ze dvou důvodů. Za prvé 

tento typ výuky umožňuje osvojit si vědomosti novou, netradiční a aktivizující metodou, 

čímž se poznatky uchovávají déle a ve větším množství. Za druhé využívání této metody vede 

k osvojení si algoritmů a pravidel vědeckého experimentu a bádání obecně. To umožňuje žákům 

využít získané poznatky jak v dalším zaměstnání, tak i v problémových situacích běžného 

života (El. zdroj 18). 

Dalším neodmyslitelným prvkem BOV zejména v exaktních vědách, jako je chemie, 

biologie nebo fyzika, je zapojení experimentů, které u žáků rozvíjejí schopnost pozorování 

a jejich manuální zručnost. 

 

BOV je u nás propagována například na těchto webových stránkách [cit. 14.7.2015]: 

http://home.pf.jcu.cz/~bov/ - projekt Generace Y (JU v Českých Budějovicích) 

http://objevuj.eu/pages/o-projektu.aspx - projekt Heuréka 

http://badatele.cz/cz . sdružení TEREZA 

http://home.pf.jcu.cz/~bov/
http://objevuj.eu/pages/o-projektu.aspx
http://badatele.cz/cz
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2.5 Mezinárodní organizace zabývající se molekulární biologií 

V roce 1969 byla na základě vývoje a pokroku v oblasti přírodních věd (potažmo 

molekulární biologie) založena mezinárodní Evropská molekulárně biologická organizace 

EMBO13, jež slouží jako nevládní organizace sdružující přední vědce 

z molekulárně-biologických oborů. EMBL14 je dnes nejvýznamnější evropskou výzkumnou 

infrastrukturou v oblasti molekulární biologie. V současné době je členem 21 evropských zemí. 

Součástí této organizace je projekt ELIXIR15, jehož hlavním úkolem je shromažďovat, 

archivovat, spravovat a poskytovat data a informace o vývoji v molekulárně-biologickém 

výzkumu16 (El. Zdroj 1, 2). 

2.6 Témata molekulární biologie 

Dnešní pokrok ve výzkumu molekulární biologie je tak markantní a neustále postupuje 

dopředu, že výuka témat molekulární biologie na základních a středních školách nemůže s tímto 

tempem držet krok. Stejně jako bývalé učební osnovy tento pokrok nemohly vůbec reflektovat, 

tak i současné RVP, kladoucí důraz na klíčové kompetence žáků, nechávají konkrétní obsah 

učiva v podstatě na učitelích jednotlivých předmětů. Je tedy v podstatě na nich, jaký přístup 

a jaká témata molekulární biologie bude se svými žáky probírat a do jaké hloubky. Je proto 

třeba žákům předat a zdůraznit především ty podstatné a základní informace, na kterých by žáci, 

kteří by se tímto oborem zabývali dál, mohli stavět a dále je rozšiřovat. 

Aplikace témat molekulární biologie v praktickém životě je zcela neomezená, 

specifické aspekty molekulární biologie prostupují téměř každé odvětví vědy a průmyslu 

a základní znalosti tohoto oboru by měly patřit k intelektuální výbavě každého jedince. 

Různé aspekty molekulární biologie jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí forenzní 

biologie, lékařství, genetického výzkumu, průmyslové výroby a mnoha dalších.  

Témata molekulární biologie probírající na středních školách (středních odborných 

i gymnaziálního typu) jsou uvedena v Příloze 1 a 3 (pro předmět biologie) a v Příloze 2 a 4 

                                                      

 

13 EMBL (Angl. European Molecular Biology Laboratory) – Evropská molekulárně-biologická laboratoř  

14 EMBO (Angl. European Molecular Biology Organization) – Evropská organizace pro molekulární 

biologii 

15 ELIXIR (Angl. European Life-Science Infrastructure for Biological Information) 

16 Česká republika je členem jak organizace EMBL, tak i projektu ELIXIR, a to od roku 2014. 
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(pro předmět chemie). Analýza všech zmíněných témat molekulární biologie by však byla 

vzhledem ke svému značnému rozsahu nad rámec této diplomové práce, proto bude následující 

rozbor zaměřen na vybranou problematiku, na stěžejní téma molekulární biologie – nukleové 

kyseliny (NK). 

Vybraná témata jsou v dalším textu rozdělena do dvou částí – na témata probíraná 

v teoretickém vyučování na SŠ, a na témata probíraná v praktickém vyučování (biologická 

a chemická laboratorní cvičení).  

Pro větší přehlednost a celistvost vybrané problematiky a pro její širší zařazení 

do kontextu biologie jako takové jsou zde uvedena i témata, která se problematiky nukleových 

kyselin týkají jen okrajově nebo která svou podstatou spadají spíše do oblasti chemie. Zmíněny 

jsou i historické údaje, které jsou důležité pro zařazení jednotlivých událostí v rámci vývoje 

lidské společnosti a jako ukázka prolnutí i s nepřírodovědnými obory. 

Na závěr této podkapitoly (v paragrafu 2.6.2 Témata MO pro praktické vyučování) jsou 

uvedeny i metody kvantifikace a zjištění kvality DNA (spektrofotometrie, elektroforéza), 

coby teoretický úvod pro poslední část praktické části této diplomové práce – zvýšení motivace 

studia přírodovědných předmětů a možnosti spolupráce středních a vysokých škol a dalších 

odborných pracovišť. 

2.6.1 Témata MO pro teoretické vyučování 

Pro teoretické vyučování na středních školách je za stěžejní považována struktura, 

výskyt a funkce nukleových kyselin, které jsou v následujícím textu rozebírány do takové 

hloubky, jež odpovídá učivu na středních školách s přírodovědným zaměřením 

nebo odpovídajícím ročníkům gymnázií. Zároveň byla vybrána s ohledem na praktickou část 

této diplomové práce (analýza prekonceptů). 

 

Nukleové kyseliny (NK) 

Objev nukleových kyselin 

Historie objevů a vývoje poznání různých aspektů molekulární biologie (dějů, procesů, 

struktur,…) bychom mohli datovat na počátek 19. století, kdy byla poprvé izolována první 

aminokyselina – asparagin, Vauquelinem v roce 1806 nebo kdy byl poprvé izolován enzym – 

amylasa, v roce 1833 Payenem. Obecně se ale za zakladatele genetiky označuje Johann Gregor 

Mendel, který roku 1865 formuloval obecné zákonitosti dědičnosti (Mendelovy zákony 

dědičnosti). Jeho objevy byly průlomové v tom, že zjistil, že konkrétní typické znaky pro daný 
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druh se nedědí přímo, ale že se dědí pouze vlohy pro tyto znaky. První objevy spjaté vyloženě 

s nukleovými kyselinami jsou datovány až do druhé poloviny 19. století. Konkrétně do roku 

1869, kdy byla poprvé objevena a izolována DNA švýcarským lékařem Friedrichem 

Miescherem (Dahm, 2005; El. zdroj 7). 

Mezi významné objevitele na poli molekulární biologie patří i T. H. Morgan, který se 

na počátku 20. století zasloužil o tzv. chromosomovou teorii dědičnosti týkající se nových 

poznatků o genech a genové vazbě. Za své objevy (dnes známé jako Morganovy zákony) získal 

roku 1933 Nobelovu cenu za genetiku. Dalším důležitým mezníkem v historii objevů NK je rok 

1944, který je spjatý se jmény Avery, MacLeod a McCarty, kteří prokázali, že DNA opravdu 

obsahuje a přenáší genetickou informaci (Avery, MacLeod, McCarty, 1944). 

Dalším, asi nejznámějším, datem je rok 1953 a s ním spjatá jména J. D. Watson 

a F. H. C. Crick, kteří se zasloužili, na základě objevů Wilkinse a Franklinové, o popsání 

struktury molekuly DNA – tedy že se jedná o dvouvláknovou pravotočivou šroubovici, 

jejíž každé vlákno se sestává z fosfátové skupiny a báze napojené na D-deoxyribofuranosu 

(Watson, Crick, 1953). 

Jak ukazuje Tabulka 1 další objevy struktur a pochopení biochemických procesů 

na sebe nenechali dlouho čekat a téměř každý rok 19. a 20. století byl rokem z hlediska 

molekulární biologie významným. 

 

Tabulka 1 - Přehled vybraných mezníků vývoje molekulární biologie 

Rok objevení Objev (autor) 

1865 Položená základů dědičnosti (Mendel) 

1869 Objev DNA (Miescher) 

1908 Formulace zákonů populační genetiky (Hardy, Weinberg) 

1909 Objev uspořádání genů na chromosomech, vazba genů (Morgan) 

1925 Poznání polynukleotidové povahy DNA (Levene) 

1953 
Návrh sekundární struktury DNA (Watson, Crick) 
První sekvence proteinu – insulin (Sanger) 

1957 První prostorová struktura proteinu – myoglobin (Kendrew) 

1983 - 1985 Objev polymerázové řetězové reakce, PCR 

1985 Objev enzymové aktivity RNA (Cech) 

1998 Objev interference RNA (Mello) 

2003 Ukončení projektu HUGO - kompletní struktura lidského genomu 

 

21. století coby stěžejní období vývoje a výzkumu molekulární biologie nemá obdoby 

a je téměř nemožné sledovat každý pokrok, který se na poli vědy odehraje. Jak již bylo zmíněno 
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výše, za účelem shromažďování a propojení informací ze současného výzkumu byla založena 

databáze ELIXIR. Samotná organizace EMBL pak i na svých webových stránkách uveřejňuje 

informace i pro laickou veřejnost - http://news.embl.de/category/science/. 

 

Struktura nukleových kyselin 

Nukleové kyseliny jsou biogenní makromolekulární látky, jež ve své struktuře mají 

zakomponované informace nezbytné pro život organismu – obsahují genetickou informaci 

celého organismu (informace nezbytné pro správný průběh všech životních procesů, které se 

v organismu uskutečňují). 

Nukleové kyseliny dělíme podle jejich složení na dvě skupiny – deoxyribonukleovou 

kyselinu (DNA, DNK17) a ribonukleovou kyselinu (RNA, RNK). Obě tyto kyseliny se skládají 

ze tří základních složek – dusíkaté báze (purinové a pyrimidinové), sacharidu pentos – DNA 

je složena z 2-deoxy-D-ribosy, RNA z molekuly D-ribosy (Obrázek 4); a ze zbytku kyseliny 

fosforečné, fosfátu. D-ribosa v molekule RNA je díky hydroxylové skupině –OH na C2 

mnohem reaktivnější a flexibilnější, zároveň ale i méně stabilní a v zásaditém prostředí RNA 

hydrolyzuje a štěpí se. 

 

Obrázek 4 – (zleva) molekula sacharidu v molekule RNA (ribosa) a DNA (deoxyribosa) 
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Chemická struktura jednotlivých dusíkatých bází je znázorněny na Obrázku 5. Jedná se 

o deriváty heterocyklických sloučenin, které podle výchozí sloučeniny dělíme na purinové báze, 

                                                      

 

17 Zkratky DNA nebo DNK odpovídají anglickému a českému názvu této látky („deoxyribunucleic acid“ 

nebo „deoxyribonukleová kyselina“). Podobná situace je i u RNA/RNK. V dalším textu této diplomové 

práce budou používány zkratky anglických ekvivalentů (DNA a RNA) z důvodu požadavků na znalosti 

žáků orientovat se i v cizojazyčných termínech přírodovědných oborů (metoda CLIL). Ze stejného 

důvodu je zvoleno i použití obrázků s anglickým textem, který je navíc opodstatněný i nedostatkem 

obrázků s českými výrazy. 

http://news.embl.de/category/science/
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jimiž jsou adenin (Ade, A) a guanin (Gua, G), a na pyrimidinové báze cytosin (Cyt, C), uracil 

(Ura, U) a thymin (Thy, T), který se vyskytuje pouze v molekule DNA, v RNA je pak nahrazen 

uracilem. 

 

Obrázek 5 - Dusíkaté báze 

N

N

NH

N

NH2

Adenine

N

NH

NH2

O

Cytosine

N

NH

NH

N

NH2

O

Guanine

NH

NH

O

O

CH3

Thymine

NH

NH

O

O

Uracil
 

 

Dusíkaté báze jsou v nukleových kyselinách napojeny na první uhlík (C1) sacharidové 

složky pentosy prostřednictvím N-glykosidové vazby. U purinových bází vychází vazba 

z dusíku N9, u pyrimidinových bází z prvního dusíku N1 (Biochemie, 2009). Taková část 

molekuly DNA nebo RNA sestávající se pouze z báze a sacharidu se nazývá nukleosid. Pokud 

jsou k sobě vázané všechny tři složky nukleových kyselin, jedná se o nukleotidy (Obrázek 6), 

základní stavební jednotky NK. Fosfátová skupina je v molekule DNA i RNA vázána na pátý 

uhlík pentosy (C5) a v závislosti na počtu navázaných fosfátových skupin se pak jedná 

o deoxyribonukleotidmonofosfát, -difosfát nebo o -trifosfát (potažmo ribunukleotidfosfát). 

Nukleotidy jsou mezi sebou spojeny fosofodiesterovými vazbami kovalentního 

charakteru vycházejících vždy z uhlíku C3 jedné pentosy, který se fosfátovou skupinou pojí 

s uhlíkem C5 na následující pentose. Takovou vazbu, znázorněnou na Obrázku 6 nebo 7, 

pak označujeme obecně 3´-5´. U molekuly RNA je pak možná ještě vazba 2´-5´. Podle úmluvy 

bylo stanoveno, že sekvence DNA i RNA se zapisuje 5´-koncem vlevo a 3´-koncem vpravo, 

z čehož vyplývá, že i sekvence bází se pak čte od 5´-konce ke 3´-konci (Biochemie, 2009; 

Alberts, 2002). 
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Obrázek 6 - Struktura úseku jednoho řetězce DNA (trinukleotid) 

 

 

 

Deoxyribonukleová kyselina 

Výskyt a struktura DNA v prokaryotické buňce 

Prokaryota jsou jednobuněčné organismy, jejichž buňka je ohraničena buněčnou stěnou, 

která může být navíc kryta i kapsulí – slizovitým obalem, a může být opatřena i bičíky. 

Vedle DNA i ribosomů se u některých prokaryot vyskytuje plazmid (menší molekula DNA). 

Prokaryotní buňka má svou DNA (tzv. prokaryotní chromosom) spolu s ribosomy uloženou 

volně v cytoplazmě, není obalena membránou. DNA je v klidovém stádiu prokaryot kruhová 

(cyklická) molekula vyskytující se v jedné kopii (haploidní chromosom) (El. zdroj 8). 

 

Výskyt DNA v eukaryotické buňce 

U eukaryotních organismů se převážná část DNA vyskytuje v buněčném jádře 

(tzv. jaderný genom). Všechny buňky (až na výjimky jako jsou např. erytrocyty) obsahují 



28 

 

minimálně jedno jádro (nucleus), některé buňky obsahují jádra dvě18 nebo i více 

(tzv. mnohojaderné buňky). Jádro je od okolní cytoplazmy buňky odděleno jaderným obalem, 

karyotékou, která kromě ochranné funkce plní i funkci regulační – kontroluje přenos látek mezi 

jádrem a zbytkem buňky. Transport látek z a do jádra se uskutečňuje pomocí pórů (zanořené 

bílkoviny v membráně, které plní funkci kanálků) v jaderném obalu. Na vnější stranu karyotéky 

pak navazuje hladké a drsné endoplazmatické retikulum s ribosomy. Uvnitř jádra se pak nachází 

ještě další struktura – jadérko (nucleolus), které může být uloženo volně v jádře nebo nasedá 

na jeho vnitřní membránu (Berger, 1996; Kubišta, 1998). 

Kromě buněčného jádra najdeme NK i v dalších organelách – v mitochondriích 

a chloroplastech. DNA obsažená v těchto buněčných strukturách má podobnou stavbu jako 

DNA prokaryotních organismů, což mimo jiné podporuje tzv. endosymbiotickou teorii19, 

tedy že mitochondrie a chloroplasty byly dříve samostatné prokaryotní organismy, které se 

postupně začlenily do buňky eukaryotní.  

Mitochondrie, stejně jako chloroplasty, jsou semiautonomní buněčné organely 

s dvojitou membránou, s vlastními ribosomy (potažmo i ribosomální RNA) a s vlastní DNA – 

mitochondriální DNA20 (mtDNA), chloroplastová DNA (cpDNA, ctDNA). Mitochondrie jsou 

nezbytnou součástí jak živočišné, tak i rostlinné buňky, jelikož v nich probíhají důležité 

energetické procesy nezbytné pro život buňky, resp. celého organismu. V každé buňce se 

vyskytuje rozdílný počet mitochondrií – v některých buňkách může být jen několik stovek 

mitochondrií, v jiných až několik tisíc21. Jediná mitochondrie obsahuje více kopií mtDNA 

(2 až 10 kopií) (Snustad, Simmons, 2009). Naproti tomu chloroplasty jsou charakteristické 

jen pro rostlinné buňky, kde plní funkci fotosyntetizujících organel. Podobně jako 

u mitochondrií, i v chloroplastech je obsažen různý počet kopií cpDNA (Alberts, 2002; 

El. zdroj 3). 

  

                                                      

 

18 Dvoujaderné buňky v lidském organismu najdeme například v játrech. 

19 Endosymbiotická teorie – hypotézu jako první formuloval ruský lichenolog K. Mereschkowski v roce 

1910 při zkoumání původu chloroplastů. Až roku 1981 byla popularizována L. Margulisovou, která ji 

aplikovala i na mitochondrie. 

20 DNA obsažená v mitochondriích se také označuje jako chondriom neboli mitochondriální genom. 

21 Rozdílný počet mitochondrií v buňkách se odvíjí od typu tkáně, ve které se daná buňka nachází 

a na množství spotřebované energie, kterou vyžaduje. 
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Struktura jaderné DNA 

Molekula DNA je dvouvláknová lineární molekula se složitou a do několika úrovní 

dělenou strukturu. Vedle primární úrovně, která odpovídá uspořádání jednotlivých nukleotidů, 

u DNA rozlišujeme ještě další vyšší úrovně. Jako sekundární úroveň označujeme stočení dvou 

vláken DNA do pravotočivé dvoušroubovice, tzv. double helix (Obrázek 7), kde každé vlákno 

DNA je tvořeno kovalentní kostrou fosfodiesterových vazeb orientovanou vně a nevazebnými 

interakcemi mezi dusíkatými bázemi uvnitř této kostry.  

 

Obrázek 7- Struktura DNA (převzato a upraveno dle El. zdroje 19) 

 

 

Mezi tyto nevazebné interakce, zajišťující vyšší stabilitu, patří tři typy interakcí 

mezi jednotlivými vlákny – vodíkové můstky, stohování bází a elektrostatické síly (Biochemie, 

2009). Vodíkové můstky (angl. hydrogen bonds), jakožto slabé nevazebné interakce, spojují 

vždy bázi jednoho vlákna s odpovídající bází druhého vlákna (tzv. komplementarita bází). 

Takové spojení označujeme jako párování bází – adenin se pojí s thyminem dvěma vodíkovými 

můstky, guanin s cytosinem třemi vodíkovými můstky.  
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Obě vlákna jsou díky této specifitě párování bází komplementární a antiparalelní – 

jedno vlákno ve směru 5´-3´stoupá, druhé klesá (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8- Antiparalelní průběh dvou řetězců s vodíkovými můstky mezi komplementárními 

bázemi v molekule DNA  (El. zdroj 20) 

 

 

Na molekule DNA též rozlišujeme tzv. žlábky (angl. groove) – velký a malý žlábek. 

Z hlediska genové exprese se jedná o taková místa na řetězcích DNA, kam se váží transkripční 

faktory regulující počátky genové exprese (transkripci) (Biochemie, 2009). 

Vedle primární struktury DNA rozlišujeme i další, vyšší struktury – konformace. 

Jednotlivé konformační struktury DNA se liší svou geometrií a orientací v prostoru. Mohou 

mezi sebou volně přecházet podle okolních podmínek. „Klasická“ nativní struktura DNA, 

pravotočivá dvoušroubovice, má označení B-DNA. Vedle této formy se DNA vyskytuje 

i v jiných konformacích. Při snížení obsahu vody na 75 % přechází B-DNA na A-DNA, která je 

oproti B-DNA více zploštělá, má výrazně hluboký větší žlábek (major groove) a mělký menší 

žlábek (minor groove). Další známou konformací deoxyribonukleové kyseliny je Z-DNA. 

Jedná se o levotočivou dvoušroubovici, u které už nelze rozeznat větší a menší žlábek. 

Není známa ani její funkce v organismu (Biochemie, 2009). 
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Struktura mitochondriální a chloroplastové DNA 

Mitochondriální DNA (Obrázek 9) je kondenzovaná cyklická molekula skládající se 

ze dvou vláken o velikosti 16 568 bp22 (nukleotidových párů). mtDNA je volně uložena 

v matrix mitochondrií. Není vázána na žádné histony a obsahuje informace pro kódování 

jen několika důležitých bílkovin – mtDNA nese pouze 37 genů kódujících 13 proteinů, 

které jsou potřebné v samotných mitochondriích – v komplexu oxidativní fosforylace 

(Snustad, Simmons, 2009). 

 

Obrázek 9 - Struktura lidského mitochondriálního genomu (El. zdroj 21) 

 

 

Chloroplastová DNA je u vyšších rostlin dosti podobná, různí se ale podle rostlinného 

druhu. Určitá podobnost se najde ale i mezi vyššími a nižšími rostlinami. Obecně je 

chloroplastová DNA asi 10krát větší než mitochondriální a obsahuje přibližně 120 genů 

(Alberts, 2004). 

 

Chromosomy 

DNA obsažená v jádře je součástí chromatinu – komplexu tvořeného rozvolněnou DNA 

a proteiny histonové a nehistonové povahy. Chromatin plní v jádře buňky dvě funkce – řídí 

metabolismus a diferenciaci buňky samotné a zajišťuje replikaci molekuly DNA. Při dělení 

buňky (tzn. při mitose) se chromatin spiralizuje do mikroskopem viditelných struktur – 

chromosomů, jejichž tvar připomíná písmeno „X“. Postupnou spiralizaci chromatinu 

v chromosom znázorňuje Obrázek 10. 

                                                      

 

22 bp (z angličtiny base pair) - jednotka délky NK. 
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Na chromosomech rozlišujeme dílčí úseky podle zastoupení jednotlivých struktur. 

Nejmenší jednotkou chromosomu je tzv. nukleosom – část sestávající se z molekuly DNA 

(přibližně 200 nukleotidů) ovinuté okolo 8 bílkovinných histonů. Jednotlivé nukleosomy jsou 

pak spojeny volnými úseky DNA (Kubišta, 1998; Alberts, 2004). 

Chromosomy jsou základem dědičnosti – obsahují genetickou informaci celého 

organismu. Části chromosomů se dědí z generace na generaci, a dochází tak k přenosu 

genetické výbavy jednoho jedince na dalšího. Děděním genetické výbavy (resp. genetického 

kódu), se rozumí přenos genů. Chromosom můžeme považovat i za jakousi kostru nebo páteř, 

na které jsou geny uloženy.  

 

Obrázek 10 – Vybrané stupně spiralizace chromatinu v chromosom (převzato a upraveno 

dle El. zdroje 22) 
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Ribonukleová kyselina 

Struktura RNA byla již popsána v předchozím textu. Dále se text zaměřuje na jednotlivé 

typy RNA, jejich syntézu a místo výskytu a funkci. 

Typy RNA, jejich syntéza a výskyt v eukaryotické buňce 

Molekula RNA je oproti molekule DNA flexibilnější, o to ale reaktivnější a tím pádem 

i méně stabilní. Vyskytuje se v několika variacích neboli typech, druzích – messenger RNA 

(mRNA), ribosomová RNA (rRNA), transferová RNA (tRNA), chromosomová RNA (cRNA), 

heterogenní nukleová RNA (hnRNA), nízkomolekulová jaderná RNA (snRNA). Jednotlivé typy 

RNA se liší nejen svou biologickou funkcí, jež bude vysvětlena v dalším textu, ale také 

strukturou, molekulovou hmotností a výskytem v buňce. 

mRNA neboli messenger RNA, též informační RNA, zprostředkovává přenos genetické 

informace z DNA na proteiny. Její prvotní forma (tzv. primární transkript) se syntetizuje v jádře 

buňky přímo podle DNA a vzniká tak jednovláknová pre-messenger RNA (hnRNA), která se 

před opuštěním jádra ještě dále upravuje, až vzniká „zralá“ mRNA, která opouští jádro 

a pokračuje na ribosomy. Její velikost je dána množstvím přenášených informací – počtu 

peptidových řetězců, jejichž syntézu mRNA určuje (Biochemie 2009; Alberts, 2004). 

rRNA neboli ribosomální RNA je hlavní stavební složkou ribosomů. U ekauryotních 

organismů rozlišujeme jednotlivé druhy rRNA podle rozdílného sedimentačního koeficientu 

na 5 S, 8 S, 18 S a 28 S. Prekurzory rRNA se syntetizují v jadérku, dále se upravují v jádře 

buňky a přes jaderné póry opouštějí jádro a nasedají na drsné endoplazmatické retikulum 

na vnější straně jaderné membrány. rRNA má na některých úsecích strukturu dvoušroubovice, 

ta je ale přerušovaná úseky jednovláknové rRNA stočené do laloků (Biochemie, 2009). 
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tRNA neboli transferová RNA je syntetizována v jádře, póry vycestuje do cytoplazmy 

buňky, kde plní svou hlavní funkci – přenos aminokyselin z místa jejich syntézy na ribosomy, 

kde se účastní procesu translace. Typů tRNA je stejně, jako je aminokyselin v bílkovinách, 

jelikož každá aminokyselina je transportována jinou tRNA. tRNA jsou nejmenšími molekulami 

RNA, jejich velikost se pohybuje okolo 80 nukleotidů. tRNA má tvar jetelového listu 

(Obrázek 11) – jsou na ní patrné tři větší smyčky (tzv. arm, loop) a jedna smyčka menší, 

variabilní (tzv. variable arm, loop). 

 

Obrázek 11 - Schématická struktura "jetelového listu" molekuly tRNA (Biochemie, 2009) 

 

 

Pro úplnost, avšak nad rámec učiva na SŠ, je zde ještě zmíněna:  

cRNA neboli chromosomová RNA, která je součástí chromatinu, kde se váže 

na bílkoviny nehistonové povahy. Nízkomolekulová jaderná RNA (snRNA) se nachází 

též v jádře buňky, vytváří komplexy s bílkovinami a může se vázat na DNA (Biochemie, 2009). 
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Srovnání DNA a RNA 

Z předchozích informací byla pro přehlednost zpracována Tabulka 2, kde je uvedeno 

několik hlavních rozdílů mezi jadernou DNA a RNA u eukaryotických organismů. 

 

Tabulka 2 - Srovnání eukaryotické jaderné DNA a molekuly RNA 

 RNA DNA 

Počet vláken Převážně řetězec z jednoho vlákna Vždy dvouvláknová 

Sacharid v řetězci D-ribosa 2-D-deoxyribosa 

Hlavní báze v 

řetězci 
A, C, U, G A, C, G, T 

Rozpustnost 

molekuly 
Rozpustná v zásaditém prostředí Nerozpustná v zásaditém prostředí 

Stabilita molekuly 
Relativně nestabilní, podléhá 

spontánní degradaci 

Stabilní molekula, degradační procesy 

probíhají pomalu 

Uložení v buňce Převážně v cytoplazmě Výlučně v jádře 

Počet kopií v buňce Mnoho kopií Jedna kopie 

Velikost [bp] Variabilní, v rozmezí 100 – 5 000 bp 
106 bp, specifická pro každý 

rostlinný/živočišný druh 

Syntéza transkripce replikace 

 

 

Centrální dogma molekulární biologie (od genu k proteinu) 

Pojmem „centrální dogma“ se v molekulární biologii označuje proces, při němž se 

z informací obsažených v DNA přes řadu dílčích procesů syntetizuje protein s konkrétní funkcí, 

který tak určuje funkci a vlastnosti buňky (potažmo celého organismu) a je základem 

dědičnosti. Tento sled reakcí je jednosměrný, přesně daný a přísně kontrolovaný, aby se 

zabránilo působení exogenních faktorů, které by narušovaly nebo i přepisovaly genetickou 

informaci zabudovanou v DNA a nedocházelo tak ke změně struktury a vlastností 

jak na buněčné nebo tkáňové úrovni, tak i celého organismu. 

  



36 

 

Přepis genetické informace až na protein probíhá v několika krocích, v závislosti 

na rozdílných organismech se jednotlivé kroky mohou mírně lišit, nicméně základní struktura 

a princip zůstává zachován. Podle F. Cricka, který se v roce 1953 podílel na popisu sekundární 

struktury molekuly DNA, je centrální dogma molekulární biologie rozšířené a cyklické schéma 

přenosu genetické informace a zní „DNA řídí svou vlastní replikaci a transkripci na RNA, 

která dále řídí svou translaci na proteiny“.  Na Obrázku 12 je znázorněno Crickovo schéma 

centrálního dogma MO – plné šipky symbolizují pravděpodobné cesty syntézy proteinů, 

přerušované šipky pak možné cesty (Biochemie, 2009; El. zdroj 10).  

Důležité ale je, že v přírodě nelze uskutečnit proces, který by vedl od proteinu k DNA 

nebo RNA. Což ale neplatí v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy (GMO), 

které jsou probírány v závěru tohoto paragrafu. 

 

Obrázek 12 - schéma centrálního dogma molekulární biologie podle F. Cricka (El. zdroj 10) 

 

 

Geny, genom 

Gen je základní jednotkou dědičnosti. Jedná se o určitý úsek molekuly DNA 

(resp. chromosomu), který nese genetické informace pro daný organismus. Jelikož je DNA 

u eukaryotických organismů vždy dvouvláknová, mohou se geny vyskytovat ve více formách 

(alelách). Celkový obsah všech genů v buňce se označuje pojmem genom. Jak již bylo zmíněno, 

v eukaryotických buňkách je DNA obsažena v jádře i v dalších organelách, mluvíme potom 

o jaderném a mimojaderném genomu. Gen jako strukturní jednotka chromosomu je složen 

z několika částí – kódujících sekvencí nukleotidů exonů23 a nekódujících sekvencí intronů24, 

                                                      

 

23 Exon – protein-kódující segment eukaryotického genu sestávající se ze sekvence nukleotidů, které se 

přepisují do RNA. 
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které jsou během procesu genové exprese dále vystřiženy. Geny je možné dělit podle několika 

hledisek, nejpodstatnějším a z didaktického hlediska nejrelevantnějším dělením jsou geny podle 

jejich funkce (geny strukturní, geny pro RNA a geny regulační) a podle jejich významu 

a velikosti účinku na fenotyp jedince (minoritní a majoritní geny) (Alberts, 2004; 

Biochemie, 2009). 

 

Replikace 

Prvním krokem v přepisu informací obsažených v DNA je její biosyntéza – replikace 

DNA (Obrázek 13). Ačkoliv samotná replikace není přímo nezbytná pro syntézu proteinů, 

je zcela zásadním procesem v dědičnosti živých organismů.  

Aby se genetická informace mohla dále dědit, a mateřská DNA při tom zůstala 

zachována, musí se nejprve namnožit. Nová molekula DNA se syntetizuje podle předlohy – 

mateřské molekuly DNA, templátu; za účasti několika enzymů a krátkého úseku molekuly 

RNA. RNA v tomto procesu slouží jako primer, který označuje místo počátku replikace DNA, 

dále se zapojí enzymy jako DNA-polymerasa, která prodlužuje nově vznikající řetězec DNA 

(dceřinou DNA) připojováním dalších nukleotidů a DNA-ligasa, která syntetizující se 

fragmenty kovalentně spojuje. Aby k replikaci vůbec mohlo dojít, musí se nejprve mateřská 

DNA rozplést, k tomu slouží enzymy souhrnně označované jako helikasy. Vytvoří 

tzv. replikační vidličku, kdy na obou vláknech DNA probíhá proces replikace. Proces replikace 

jednoho řetězce DNA (vedoucí vlákno, tzv. „leading strand“) probíhá ve směru 

od 5´ ke 3´ konci. Druhé vlákno DNA, označované jako „lagging strand“ má opačný průběh. 

Ten neodpovídá schopnosti DNA-polymerasy syntetizovat celý řetězec najednou a vznikají 

tak tzv. Okazakiho fragmenty (krátké úseky nově nasyntetizované DNA), které jsou vzápětí 

spojeny DNA-ligasou.  

  

                                                                                                                                                            

 

24 Intron – nekódující úsek eukaryotického genu. Přepisuje se do RNA, v dalších procesech je ale 

vynechán. 



38 

 

Replikace se také účastní enzym topoisomerasa, která na opačném konci replikační 

vidličky rozplétá molekulu DNA, aby nedošlo k jejímu zaškrcení. Nově vzniklé řetězce dceřiné 

DNA, jsou k templátu, mateřské DNA, komplementární a antiparalelní (Biochemie, 2009, 

Alberts, 2002; Berger 1996; Kubišta 1998). 

 

Obrázek 13 - Schéma replikace DNA (převzato a upraveno z El. zdroje 11) 

 

 

Transkripce 

Přímým templátem pro syntézu proteinů je až molekula RNA. Transkripce je proces 

přepisu genetické informace pro tvorbu konkrétního proteinu z molekuly DNA do RNA 

(Obrázek 14). Molekul RNA je několik druhů, které se liší jak svým umístěním v buňce, 

tak i svou funkcí25.  

Všechny druhy RNA se syntetizují v jádře buněk. Syntéza RNA probíhá, na rozdíl 

od replikace, jen na jednom vlákně DNA, které se označuje jako kodogenní vlákno nebo 

řetězec. Za prodlužování syntetizující se molekuly RNA (resp. pre-RNA) je odpovědný enzym 

RNA-polymerasa, která nasedá na specifická místa na molekule DNA – na tzv. promotory 

(jedinečná sekvence bází). Transkripce RNA probíhá podobným způsobem jako replikace DNA 

– je založena na komplementaritě dusíkatých bází nově vznikajícího a původního řetězce26. 

                                                      

 

25 Jednotlivé druhy RNA byly popsány v úvodu této podkapitoly. 

26 Výjimkou je párování adeninu (A) s uracilem (U), jelikož thymin (T) se ve struktuře RNA nenachází. 
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Podobně jako promotor označuje počátek transkripce, obdobná sekvence nukleotidů označuje 

její konec – terminaci. Po ukončení elongace RNA vzniká tzv. primární transkript, který je 

společným všem druhům RNA. Dalšími, posttranskripčními úpravami (tzv. processing) je tato 

molekula dále modifikována a syntetizují se jednotlivé specifické typy RNA (Biochemie, 2009, 

Alberts, 2002). 

 

Obrázek 14 - schéma transkripce RNA (převzato a upraveno dle El. zdroje 26) 

 

 

Translace 

Proces translace (česky „překlad“) je závěrečným krokem syntézy bílkovin na základě 

informace uložené v DNA. Vlastní proces syntézy bílkovin se označuje jako proteosyntéza 

a probíhá na ribosomech, v cytoplazmě buněk na drsném endoplazmatickém retikulu. 

Jak již bylo zmíněno, proteosyntéze předchází transkripce, tedy přepis sekvence nukleotidů 

z DNA do RNA, následná translace je pak překlad z RNA (sekvence nukleotidů) na bílkoviny 

(sekvence aminokyselin). Samotná translace probíhá na ribosomech, kde se podle mRNA 

syntetizuje specifický protein. Proces se zahajuje opět na příslušném místě na mRNA, které je 

typické sekvencí tří po sobě jdoucích nukleotidů (tzv. triplet, kodon) a označuje se jako 

iniciační kodon, někdy také start kodon27.  Podle předkládaných kodonů se připojují specifické 

                                                      

 

27 U eukaryotických organismů je iniciačním kodonem sekvence AUG, která kóduje aminokyselinu 

methionin. U prokaryotních organismů mohou být start kodony mimo jiné i GUG nebo UUG 

(Blattner, et al, 1997). 
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aminokyseliny, které jsou na ribosomy z místa jejich syntézy přepraveny tRNA. Jedna 

aminokyselina je kódována vícero triplety, aby se zabránilo možným chybám v překladu28. 

Jednotlivé aminokyseliny se pojí peptidickou vazbou a vytváří tak makromolekulární látky – 

polypetidy (bílkoviny složené ze 100 a více aminokyselin). Proces syntézy bílkoviny ukončuje 

terminační kodon (stop kodon). Nově vytvořená bílkovina ještě projde sérií posttranslačních 

úprav a pomocí váčků endoplazmatického retikula je transportována na místo svého působení 

(Biochemie, 2009, Alberts, 2002; Berger 1996; Kubišta 1998). 

 

Geneticky modifikované organismy 

Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou takové, jejichž genetický kód byl 

záměrně pozměněn způsobem, který v přírodě neprobíhá – tzv. genetickou modifikací, 

stanovenou zákonem 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

a genetickými produkty (El. zdroj 6). 

Geneticky modifikovanými organismy se dnes zabývá vědní obor spadající do oblasti 

molekulární biologie – genové inženýrství, který zkoumá možnosti přípravy GMO, jejich 

vlastnosti, vývoj, využitelnost (přínos) i možná rizika s nimi spojené. GMO jsou připravovány 

procesem zvaným transgeneze, kdy konkrétní geny jednoho organismu jsou cíleně přeneseny 

na jiný organismus, aby se dosáhlo specifických požadovaných vlastností. Na rozdíl 

od šlechtění organismů, vede transgenní úprava k získání takových vlastností organismu, 

kterých nelze dosáhnout žádným klasickým genetickým postupem. Hlavní výhodou, přínosem, 

GMO, je jejich využití ve výzkumu – porozumění podstaty nemocí na molekulární úrovni, 

zefektivnění výroby léků a léčby, vyšší výnosnost zemědělských plodin a živočišných produktů 

spojené s menším zatížením životního prostředí. Nevýhodou přípravy a využíváním GMO je 

možné narušení biodiverzity nebo jejich možný negativní účinek na jiné organismy (alergické 

reakce, přenos transgenů, aj.) (El. zdroj 24, 25). 

  

                                                      

 

28 Tento stav se označuje jako degenerovaný (degenerovaný genetický kód). 
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2.6.2 Témata MO pro praktické vyučování 

Jako témata pro praktické vyučování molekulární biologie na středních školách byla 

vybrána taková, která žákům umožňují lépe pochopit umístění nukleových kyselin v buňce 

(důkazy nukleových kyselin ve vzorku), vlastnosti NK (metody jejich extrakce a izolace) 

a jejich vnitřní strukturu (důkazy jednotlivých komponent NK).  

Podobně jako v paragrafu 2.6.1 Témata MO pro teoretické vyučování, i zde bylo 

přihlédnuto při výběru těchto témat k praktické části této práce. 

 

Analýza vzorku 

V molekulární biologii se termínem analýza vzorku označuje soubor procesů a metod 

vedoucích ke zjištění složení daného vzorku – důkaz látky ve vzorku, zjištění její kvality 

a kvantity. Ke zjištění složení zkoumaného vzorku se mohou použít jak metody chemické, 

tak i instrumentální. Záleží na podmínkách analýzy – k jakému účelu analýza slouží, kde je 

analýza prováděna a kým. Vedle instrumentálních metod analýzy NK, jako jsou 

spektrofotometrie, chromatografie nebo elektroforéza, se můžeme v laboratoři setkat 

i s metodami chemickými – důkazy jednotlivých složek NK chemickými reakcemi nebo 

cytochemickou metodou barvením vzorku. Zvolení dané metody analýzy je volbou laboranta 

podle možností laboratoře.  

Na středních školách se nejčastěji provádí důkaz nukleových kyselin ve vzorku 

barvením nebo reakčními činidly, v lépe vybavených laboratořích SŠ pak i chromatografií nebo 

spektrofotometrií. 

K získání prokazatelných a nezpochybnitelných výsledků (resp. důkazů) 

je nejdůležitější výběr správné metody analýzy a samotné zacházení s analyzovanými vzorky.  

 

Důkazy nukleových kyselin barvením 

K důkazu nukleových kyselin ve vzorku (nejčastěji v buňkách sliznice dutiny ústní nebo 

v buňkách suknice cibule) se na středních školách nejvíce využívá metody jednoduchého, 

orientačního, barvení vzorku.  Největší uplatnění mívají barviva jako Lugolův roztok, 

hematoxylin nebo eosin, dále pak i kongo červeň, krystalová violeť a mnoho dalších. Principem 

barvení je afinita barviva k jednotlivým buněčným komponentám (sloučeninám) a následná 

změna barvy komplexu barvivo-sloučenina (Smíšek, 2009). 
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Vzhledem k praktickým cvičením, jež jsou součástí této diplomové práce, se další text 

zabývá důkazovým barvením pomocí Lugolova roztoku a směsi hematoxylin-eosin 

(H-E metoda). 

 

Důkaz NK Lugolovým roztokem 

Lugolův roztok (Lugolovo činidlo) je směs jódu a jodidu draselného ve vodném 

prostředí. Kromě jeho využití v lékařství jako desinfekce a antiseptika se hojně využívá 

v biochemických i mikrobiologických laboratořích, buďto jako uchovávací médium, samostatné 

důkazové činidlo (organické látky – nukleové kyseliny, škrob) nebo jako mořidlo v rámci 

barvících metod (např. Gramovo barvení nebo Albertova metoda barvení). Použití Lugolova 

roztoku v biologické laboratoři je jedno z nejjednodušších a nejpoužívanějších – kapka činidla 

se přikápne ke zhotovenému preparátu, který se dále pozoruje pod mikroskopem se 

zviditelněnými organickými sloučeninami (při mikroskopování NK se vzorek barví hnědě 

až tmavě červeně či fialově, při dokazování škrobu modře) (Smíšek, 2009; Jelínek, Zicháček, 

1996). 

 

Důkaz NK hematoxylinem 

Hematoxylin je přírodní barvivo extrahované z rostliny kreveň obecná (Haematoxylon 

campechianum) známé jako kampeškové dřevo. Krom použití v biologických laboratořích 

na základních a středních školách, ke zvýraznění buněčného jádra, se hematoxylin používá 

především v histologii k předběžným testům vedoucím k odhalení jaderných abnormalit 

(velikost jádra, rozložení chromatinu aj). K důkazovým reakcím se používá jeho oxidovaná 

forma hematein, jež barví chromatin v jádrech buněk (narůžovělé až červené zabarvení). 

Přes jeho široké použití není ale doposud uspokojivě vysvětlen mechanismus jeho účinku 

(El. zdroj 12, 13). 

 

Metody izolace nukleových kyselin ze vzorku 

K jakékoliv další analýze vzorků je nejprve třeba izolovat nukleové kyseliny ze vzorku. 

Až po jejich izolaci se přistupuje k další analýze. Následující metody izolace nukleových 

kyselin ze vzorku jsou teoretickým úvodem k pracovním listům v praktické části této diplomové 

práce a je vhodný pro izolaci jak DNA, tak i RNA.  
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Izolace DNA z buněk sliznice dutiny ústní 

Prvním krokem při izolaci DNA je jejich extrakce ze vzorku. DNA obsažená ve vzorku 

je uzavřena v jádře buněk, musí tedy nejprve dojít k tzv. homogenizaci buněk. K tomuto účelu 

se v laboratořích používají lyzační roztoky, obsahující detergent a proteinasu K. Detergent 

v roztoku slouží k lýze buněčných membrán – působí na dvojvrstvu fosfolipidů (na hydrofobní 

složku), kterou tak rozruší a enzym proteinasa K proniká k DNA, kde štěpí bílkovinné histony 

a DNA se tak uvolňuje do roztoku. Tento proces se ještě více podpoří umístěním směsi do vodní 

lázně nastavené na 50°C (Beger, 1996; El. zdroj 14; BIO-RAD LABORATORIES, 2015). 

K separaci DNA od ostatních komponent ve směsi se využívá roztoku soli, který spojí 

lyzované komponenty buňky (buněčný odpad), jež se tak dají lépe odstranit z roztoku 

(např. za použití centrifugy nebo procesu dekantace). V centrifuze dojde k oddělení 

supernatantu, tedy roztoku obsahující DNA a sedimentu skládajícího se z proteinů a buněčného 

odpadu. K supernatantu se dále přidává ledový alkohol (konc. ethanol C2H5OH nebo 

isopropylalkohol C3H7OH), ve kterém se izolovaná DNA sráží. K oddělení takto precipitované 

DNA z roztoku se opět používá centrifuga. Izolovaná DNA nyní tvoří sediment. Takto získaná 

DNA je připravena k dalším analýzám (El. zdroj 14; BIO-RAD LABORATORIES, 2015). 

 

Ve výše uvedeném postupu se ze vzorku izoluje jak DNA, tak i RNA, což je 

pro potřeby výuky na středních školách dostačující. Jestliže ale další analýza vyžaduje pouze 

jeden typ NK, je nutné podrobit obsah zkumavky další extrakci. 

 

Izolace NK z kvasnic 

Pekařské kvasnice (Saccharomyces cerevisiae) se v laboratoři molekulární biologie 

používají nejčastěji jako modelový organismus při studiu struktury eukaryotické buňky. Jedná 

se o zástupce vřeckovýtrusých hub, které ve svém genomu obsahují až 80 % jaderné DNA 

(zbytek je mtDNA) a až 4 % RNA (ze kterých 80% tvoří ribosomální RNA) 

(Vraná, Kocková-Kratochvílová, 1986).  

Postup izolace nukleových kyselin je obdobný jako u předešlé metody, liší se použitím 

chemikálií, které jsou v tomto případě lépe dostupné (jsou běžnou výbavou chemické laboratoře 

při středních školách). 

K rozrušení buněčných membrán a extrakci NK se v tomto případě používá roztok 

hydroxidu sodného, destilované vody a diethyletheru, jehož zásadité pH rozrušuje hlavní složku 

buněčné membrány – dvojvrstvu fosfolipidů. Hydroxylová skupina atakuje karboxylovou 

skupinu mastných kyselin. Chemický proces homogenizace buněk uspíší i mechanické 
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rozrušení membrán (roztírání směsi v třecí misce s tloučkem). Vzniklá směs je tvořena 

lyzovanými zbytky membrán, nukleových kyselin a proteinů. Dalším krokem je okyselení směsi 

kyselinou octovou, jež má za cíl rozložit zbylé komponenty bílkovinné povahy a snížit pH 

roztoku tak, aby odpovídalo co nejvíce hodnotám izoelektrického bodu nukleových kyselin. 

Po okyselení se jednotlivé komponenty odstředí v centrifuze – supernatant je tvořen nukleovými 

kyselinami a sediment nerozpustnými polysacharidy a denaturovanými bílkovinami. 

K supernatantu se přidá vychlazený alkohol (konc. ethanol C2H5OH), ve kterém se nukleové 

kyseliny sráží. Vysrážené NK se izolují po opětovném odstředění směsi v centrifuze, 

kde tentokrát tvoří sediment (Pečivová, Huong, 2010; El. zdroj 14; BIO-RAD 

LABORATORIES, 2015). 

 

Izolované nukleové kyseliny jsou připravené k jejich další analýze – důkazům 

jednotlivých složek NK. 

 

Důkazy jednotlivých složek nukleových kyselin chemickou reakcí 

K důkazům jednotlivých složek nukleových kyselin, tedy dusíkaté báze (purinové 

a pyrimidinové), sacharidu pentosy (2-deoxy-D-ribosy a D-ribosy) a zbytku kyseliny fosforečné 

(fosfátu) je třeba nejprve extrahovat a izolovat nukleové kyseliny ze vzorku, jak bylo popsáno 

výše. Následně je možné přistoupit k dílčím důkazovým reakcím, jejichž účelem je přiblížit 

žákům středních škol vnitřní strukturu DNA i RNA. Žáci tak snáze dokáží pochopit vztahy mezi 

dílčími složkami (potažmo chemickými prvky) a teoretickými znalostmi o primární, sekundární 

a terciární struktuře NK. 

 

Důkaz purinových a pyrimidinových bází 

Purinové báze se mimo jiné dokazují reakcí s kationty stříbra (Ag+, AgNO3) v mírně 

zásaditém prostředí (přidání amoniaku NH3), vzniká tak nerozpustná bílá vločkovitá sraženina, 

soli adeninu a guaninu (Pečivová, Huong, 2010). 
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Důkaz ribosy a 2-deoxyribosy 

Důkazy sacharidových složek nukleových kyselin jsou založeny na změně barvy 

reakční směsi po přidání činidla29 a následném zahřátí směsi. Jako činidla mohou sloužit 

k důkazu ribosy floroglucin s kyselinou chlorovodíkovou (vzniká fialové zabarvení) nebo 

difenylaminové činidlo s hydroxidem sodným (vzniká zelené zabarvení). Difenylaminové 

činidlo reaguje i s 2-deoxyribosou tentokrát však modrým zabarvením. Jestliže se obě pentosy 

dokazují v rámci jednoho vzorku, zabarvení je modrozelené (Pečivová, Huong, 2010). 

 

Důkaz fosfátové skupiny 

Fosfát neboli zbytek kyseliny fosforečné (PO4
3-) se dokazuje reakcí s molybdenovou 

solucí a následným zahřátím směsi. Důkazová reakce spočívá ve žlutém zabarvení 

(Pečivová, Huong, 2010). 

 

Většina uvedených postupů a reakcí spadá svou povahou spíše do laboratorní výuky 

chemie, což jen potvrzuje, že učivo molekulární biologie není jen předmětem biologii, 

ale i dalších přírodovědných předmětů. 

 

Metody zjištění kvality DNA – elektroforéza 

Elektroforéza je jednou z metod, jak zjistit kvalitu DNA ve zkoumaném vzorku. 

K elektroforéze se přistupuje v případě, že je potřeba rozdělit izolované NK na fragmenty podle 

jejich kvality (velikost úseku NK, její výskyt nebo absence ve vzorku). 

Principem elektroforézy je pohyb molekul DNA v elektrickém poli. Jelikož je DNA 

díky fosfátovým skupinám ve své struktuře záporně nabitá, pohybuje se v elektrickém poli 

k anodě (kladně nabité elektrodě). Celý proces se uskutečňuje v prostředí směsi gelu a vodného 

roztoku, jímž DNA prochází a ve kterém se částečně rozpouští. NK se třídí na základě jejich 

odlišné velikosti, kdy největší úseky setrvávají v blízkosti umístění vzorku do agarózního gelu, 

kdežto menší úseky prochází gelem a na konci elektroforézy jsou nejblíže k anodě. Pro lepší 

viditelnost a následnou analýzu je možné výsledek elektroforézy obarvit vhodným barvivem 

a rozlišit tak jednotlivá uskupení fragmentů NK již pouhým okem (El. zdroj 23). 

                                                      

 

29 Složení a příprava jednotlivých reakčních činidel jsou popsány v přiložených pracovních listech této 

diplomové práce. 
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Metody kvantifikace DNA – spektrofotometrie 

Pro další manipulaci s DNA je nutné znát její přesnou koncentraci ve vzorku. Z toho 

důvodu se přistupuje k metodám zjištění její kvantity (resp. koncentrace) jako je například 

spektrofotometrie nebo fluorimetrie. 

Principem spektrofotometrie je pohlcení energie monochromatického paprsku o přesně 

definované vlnové délce λ vzorkem a následné vyzáření (propuštění) paprsku prošlého tímto 

vzorkem dopadajícího na detektor propojený s počítačem, který vyhodnotí změnu energie 

světelného paprsku před a po průniku vzorkem a udá míru absorbance A vzorku. Z naměřených 

hodnot absorbance je pak možné vypočítat podle převodních vztahů přesnou koncentraci 

analyzované složky ve vzorku (Perkampus, 1994).  

Spektrofotometrické stanovení nukleových kyselin je možné díky dusíkatým bázím 

(heterocyklickým sloučeninám), které jsou schopny absorbovat světlo o určité vlnové délce. Při 

spektrofotometrickém stanovení nukleových kyselin ve vzorku (obzvlášť na nevědeckých 

pracovištích) je nutno počítat i s kontaminací vzorku (organický odpad z procesu izolace NK) 

(El. zdroj 9, 26).  

 

Všechna výše popsaná témata jsou velmi náročná a pro žáky středních škol příliš 

abstraktní. Proto je pro co nejefektivnější výuku třeba znát úroveň poznání žáků z oblasti 

molekulární biologie ještě před zahájením samotné výuky. Ideálním nástrojem na diagnostiku 

této problematiky (jak se dovednosti a úroveň poznání žáků mění s výukou a jak, a jestli vůbec, 

se po výuce úrovně zvýšily či nikoli) je analýza prekonceptů žáků. 
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2.7 Prekoncepty žáků 

K pochopení problematiky prekonceptů, jejich geneze, struktury a důležitosti jejich 

znalosti ve výuce, je v této podkapitole nejprve uvedena stručná charakteristika 

konstruktivismu, pojetím výuky, které se prekoncepty zabývá a pracuje s nimi.  

 

Pojetí výuky 

Podle Peciny a Zormanové (2009) existují dvě možná pojetí výuky – transmisivní 

a konstruktivistické. Transmisivní pojetí výuky zahrnuje koncepci dogmatickou, 

slovně-názornou a verbálně-reprodukční, které jsou založeny na předávání hotových poznatků 

nebo na memorování informací aniž by došlo k jejich porozumění žákem. 

Naopak konstruktivistické pojetí výuky obsahuje problémovou a rozvíjející se koncepci, které 

jsou založeny na propojení školního vzdělávání s praktickým životem a s myšlenkou, že vývoj 

jedince má předcházet učení.  

Nicméně všechna zmíněná pojetí výuky ale uznávají, nebo alespoň nepopírají, význam 

a důležitost prekonceptů žáků pro učení a vzdělávání. Zjišťování a znalost prekonceptů žáků 

by se měly stát běžnou součástí práce pedagogických pracovníků (resp. učitelů), jelikož jejich 

význam je stěžejní ve všech současných známých koncepcích vzdělávání uplatňujících se nejen 

v České republice (Škoda, 2005). 

 

Konstruktivismus 

Konstruktivismus jako takový vychází z toho, že žák nepřichází do vzdělávacího 

procesu jako nepopsaná kniha, ale má již vytvořenou nějakou představu (prekoncept) o okolním 

světě. A jsou to právě tyto dosavadní žákovy zkušenosti, které ve velké míře ovlivňují jeho 

vnímání, zpracovávání a porozumění novým informacím a jeho způsob učení (Bertrand, 1998). 

Hlavním rysem konstruktivismu je jeho pojetí učení, kdy žák svá poznání vytváří (resp. 

konstruuje) na základě již získaných zkušeností, na které postupně nakládá nové informace – 

vědomosti a dovednosti, aktivně je zabudovává do svých kognitivních struktur a tím své 

dosavadní zkušenosti a poznání aktivně přetváří, rekonstruuje (Bertrand, 1998; Viennot, 2007). 

Proto je konstruktivistické pojetí učení formulováno jako aktivní, záměrný a sociální proces 

konstruování významů z nových předložených informací a navozených zkušeností 

(Pecina, Zormanová, 2009).  
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2.7.1 Definice pojmů prekoncept, miskoncepce 

Prekoncept 

Prekoncepty, nebo také dětská (resp. žákovská) pojetí30, jsou jedním z nejdůležitějších 

aspektů učení a individuálních charakteristik každého žáka. Každý jedinec ve svém poznání 

a objevování nového z těchto prekonceptů vychází. Jde o soubor reálných i imaginárních 

objektů, jevů, procesů, stavů, postojů, vlastností a mnoha dalších fenoménů, které jsou zcela 

individuální pro každého jedince. Vztaženo na žáky – jedná se o soubor určitých individuálních 

fenoménů, jež jsou pro každého žáka základem, ze kterého při procesu učení dále vychází. 

Prekoncepty žáka, jeho prvotní představy, pojetí, jsou utvářeny jak jeho dosavadními 

zkušenostmi a informacemi ze školy, tak i z jeho osobního života a různých médií. 

Každý jedinec tyto informace a prožitky zpracovává zcela specificky, což se pak odráží v jeho 

osobitém myšlení a zpracovávání nových informací (Škoda, 2005; Doulík, Škoda 2008). 

Prekoncepty jsou podle A. Giordana, citováno Škodou (2005), komplexní struktury, 

které jsou v závislosti na situaci a zkušenosti různě aktivovány a v případě potřeby 

i upravovány, přizpůsobovány. Představují tak současně „dekódovací“ struktury, které dávají 

dosavadním poznatkům význam, a „přijímací“ struktury, které umožňují začleňovat nové 

poznatky do těch stávajících.  

Dalo by se tedy říci, že prekoncepty nejsou ani základy, ani výsledky poznávání, 

ale samotným poznávacím aparátem. 

 

Miskoncepce 

Pojem “miskoncepce” je opět možné chápat vícero způsoby. Podle Marmarotiho 

a Galanopouloua (2006) jsou termínem miskoncepce označovány žákovy chybné představy 

a pojetí učiva. Podle Schneidera a Ohadiho (1998) jde ale jen o jednu z mnoha podob možného 

pojetí učiva žákem. 

Driver, Guesne a Tiberghein (1985) pak termín “miskoncepce” charakterizovali jako 

takové žákovy pojetí, která jsou v rozporu s vědecky “správnými” pojetími dané problematiky. 

                                                      

 

30 Kromě pojmu “prekoncept” se v literatuře můžeme setkat ještě s dalšími označeními – spontánní 

koncepty, naivní koncepty, prekoncepce, žákovská nebo dětská pojetí. Stejně jako termíny, liší se 

i definice toho pojmu (Doulík, Škoda 2008). 
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2.7.2 Geneze a struktura prekonceptů 

Geneze prekonceptů 

Prekoncepty jsou nejprve utvářeny spontánními aspekty daného jedince, především jeho 

vlastními zkušenostmi. V průběhu života jsou pak ovlivňovány záměrnými aspekty – školním 

vzděláváním, které odhaluje žákovy koncepty (pojmy různých úrovní), žákovo myšlení 

a způsob přebírání informací (myšlenkové mapy) nebo žákovy emoce vztahující se k dané 

problematice (fenoménu). Vedle prekonceptů odhaluje vzdělávání i žákovy miskoncepce 

(resp. mylné představy) (Škoda, 2005). 

Strukturou a genezí prekonceptů se v minulosti zabývali i světově známí a uznávaní 

autoři jako ruský psycholog L. S. Vygotskij nebo švýcarský filosof, přírodovědec a vývojový 

psycholog J. Piaget.  

 

L. S. Vygotskij a J. Piaget 

Oba autoři jsou řazeni mezi nejvýznamnější reprezentanty pedagogické psychologie 

2. poloviny 20. století. Nejvíce pedagogiku jako takovou ovlivnily jejich myšlenky a publikace 

v oblasti dvou myšlenkových proudů – scientismu a kognitivní psychologie. Podle uvedených 

autorů, se oba tyto proudy shodují v jednom – odvíjí se od rozdílu mezi skupinou dětských 

pojetí o skutečnosti, kde hraje největší roli dětské myšlení, a skupinou představ, které byly 

u dítěte formovány sociálními vlivy. 

Tyto skupiny se označují jako spontánní představy dítěte, které se věnoval především 

J. Piaget a vědecké pojmy, kterým se více věnoval L. S. Vygotskij. Obě tyto skupiny pojetí se 

shodují v následujícím – jsou zabudovány hluboko v myšlení jedince, jsou společné jedincům 

téže věkové kategorie a mají velký odpor k vnucování. Postupně ale ustupují novým pojmům, 

přičemž jsou individuálně přepracovávány a upravovány subjektivním myšlením a dochází 

tak ke vzniku zcela jedinečného vlastního pojetí určitého pojmu každého jedince (Vygotskij, 

2004). Proces vývoje spolu s učením je tak z hlediska Vygotského neustálým přijímáním 

a upravováním nových fenoménů, kdy dochází ke vzniku nových, vyšších a složitějších forem 

myšlení.  

Završením intelektuálního vývoje dítěte je pak schopnost vytvářet skutečné a zralé 

pojmy – vědecké pojmy. Nemusí se ale jednat o konečný stav – pojmy se mohou dále 

přehodnocovat nebo modifikovat (Škoda, 2005). 

 

  



50 

 

Faktory formující prekoncepty 

Podle Lowea (1997) jsou základními faktory formujícími dětská pojetí tzv. tři typy věd. 

Primitivní (elementární) věda, jež je založena na individuálních a spontánních reakcích každého 

jedince. Dále pak laická věda, která je zprostředkována především sociálním vlivem 

a informacemi z médií (mají mimoškolní charakter). A konečně i věda školní, kterou autor 

označuje jako formální školní vzdělávání31. 

Jiným pohledem na utváření dětských pojetí se zabývali i Doulík a Škoda (2008), kteří 

rozdělili faktory utváření prekonceptů na školní a mimoškolní. Míra působení těchto faktorů je 

závislá a mění se s věkem (resp. mentálním vývojem) každého jedince. Faktory školního 

a mimoškolního charakteru dále autoři dělí na dvě skupiny – exogenní a endogenní. 

Do exogenní skupiny faktorů řadí vlivy sociální, kulturní, ekonomické nebo etnické. Naopak 

faktory endogenní skupiny jsou zcela individuální – vycházejí z psychických a biologických 

charakteristik každého jedince. A až následně jsou ovlivněny faktory exogenními. 

Ideálním případem by bylo, kdyby všechny výše uvedené faktory a vlivy působily 

současně, vzájemně se prolínaly a doplňovaly se. Podle výzkumu Doulíka a Škody (2004, 2011) 

ale tyto faktory mnohdy působí proti sobě, antagonisticky. Nedochází tak k žádoucí 

konceptuální změně dětských pojetí. Častěji se objevuje koexistence více pojetí jednoho 

fenoménu jako důsledek působení vícero rozdílných vlivů. Takto utvářené paralelní pojetí 

mohou mít podobu tzv. školního pojetí daného fenoménu, se kterým žák pracuje a používá 

ho ve škole (při výuce, testech, zkoušení,…) a na druhé straně pojetí, které žák používá 

v běžném životě, mimo školu.  

Dalším možným vyústěním paralelního nebo i antagonistického působení faktorů 

geneze prekonceptů jsou rozdílná pojetí téhož fenoménu v závislosti na předmětu, ve kterém se 

žák s daným fenoménem setkal (v biologii používá jiné pojetí téhož fenoménu než v chemii 

nebo jiném předmětu), což je vidět například na výzkumu Solárové (2005). Autorka zkoumala 

různá pojetí pojmu ,,voda” v chemii a biologii. Zatímco v chemii žáci nejčastěji psali, že „voda 

je polární rozpouštědlo“ nebo že „má lomenou molekulu“, v biologii se nejčastěji objevovaly 

odpovědi typu – „voda je základ života“, „tvoří vnitřní prostředí živých organismů“, “probíhají 

v ní fyziologické děje“ apod. Vlastnosti vody, její využití nebo ekologické aspekty nebyly 

zmíněny skoro vůbec.  

                                                      

 

31 V anglické literatuře autor tyto tři vědy označuje jako „gut science“ (primitivní věda), „lay science“ 

(laická věda) a „school science“ (školní věda). 
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Z výzkumu tak vyplývá, že žáci nedovedou propojit poznatky z různých předmětů, 

a používat je jako jeden celek, nebo s praxí a v jejich pojetích tak nedochází ke smysluplnému 

propojení poznatků vztahujících se k danému fenoménu. 

 

Struktura prekonceptů 

Na struktuře dětských pojetí (resp. žákovských prekonceptů) se podle B. Bolzana 

a K. Poppera (citováni Hejným a Kuřinou (2000)) podílí více skutečností, které autoři shrnují 

a hovoří dále o idee tří světů – svět věcí, svět vědomých i nevědomých představ a zkušeností 

a svět výtvorů lidského ducha.  

1. svět – svět věcí, který by se dal označit i jako svět fyzikální, je utvářen přírodou, tvořen 

technikou a zkoumaný a popisovaný přírodovědnými předměty (fyzika, chemie, biologie).  

2. svět – svět vědomých i nevědomých představ a zkušeností, nazývaný i jako duševní svět, 

je světem duševního stavu a psychologických procesů odehrávajících se v mysli každého 

jedince. Je zkoumán a popisován psychologií.  

3. svět – svět výtvorů lidského ducha, svět kultury, je světem pojmů, problémů, příběhů, 

uměleckých děl, jehož jádrem je lidská řeč a kultura. 

Škoda a Doulík (2011) s touto teorií dále pracují a uvádějí, že prekoncept vztahující se 

k nějakému danému fenoménu je tvořen všemi třemi světy. Autoři také konstatují, že všechny 

tyto světy se prolínají právě ve škole – škola je místem kde se myšlenkové pochody žáka 

střetávají s praktickými dovednostmi a prožitky, místem, kde žák získává nové informace. 

Vedle tohoto působení jsou ale žákovské prekoncepty ovlivňovány i samotným citovým 

prožíváním žáka (subjektivním a zcela individuálním hodnocením skutečnosti). Cílem 

vzdělávání je proto co nejvíce přiblížit žákova subjektivní pojetí vědeckému objektivnímu světu 

pojmů. 

Konečná podoba prekonceptů vychází ze dvou, od sebe neoddělitelných složek – 

kognitivní a afektivní složky. Kognitivní složka žákova prekonceptu je chápána jako jeho 

obsah a rozsah (hloubka poznání). Má zjistitelnou, měřitelnou úroveň pojetí konkrétního 

fenoménu a dá se za pomoci vhodných metod analyzovat32. Afektivní složka je 

charakterizována jako citové (resp. emocionální) zabarvení spojené s určitým fenoménem. 

Obě složky prekonceptu se utvářejí společně (může ale i jedna předcházet druhé). Afektivní část 

                                                      

 

32 Metody analýzy prekonceptů jsou rozebírány dále v paragrafu 2.7.3 Diagnostika prekonceptů. 
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prekonceptu se odvíjí od postoje žáka a od jeho emocí, které se u něj projevovaly při formování 

kognitivní složky daného fenoménu (Čáp, 2001; Škoda, Doulík, 2011). 

Zdálo by se, že afektivní složka je z pedagogického hlediska méně významná. Avšak 

Anderson et. al (2006) a Morris et. al (2001) prokázali, že při aktivaci amygdaly, jež je 

odpovědná za citové prožívání každého jedince, je proces učení a zapamatovávání si daných 

informací mnohem efektivnější. Epizodická paměť, spojená s individuálními prožitky, založená 

na citovém zabarvení je u dětí (resp. žáků) kompaktnější, ucelenější. Naproti tomu sémantická 

paměť, která se formuje hlavně ve škole, má řadu mezer a chronologické řazení chybí.  

Tento stav je zapříčiněn převládajícím vyučovacím stylem a řízením činnosti žáka 

ve škole. Při transmisivně-instruktivním vyučováním žák jen mechanicky přebírá a opakuje 

předkládané informace bez výraznějšího citového prožívání.  

2.7.3 Diagnostika prekonceptů  

Jak již bylo zmíněno, prekoncept je základem učení každého žáka. Je důležité, 

aby učitel měl o prekonceptech svých žáků přehled, jelikož by z nich měl vycházet při přípravě 

vyučování a zároveň lze díky nim hodnotit a analyzovat efektivitu výuky. Významné místo 

proto zaujímá diagnostika prekonceptů. 

 

Význam diagnostiky v pedagogické praxi 

Výzkum a analýza dětských pojetí má své důvody a neocenitelný přínos hned 

v několika aspektech vzdělávání.  

Škoda a Doulík (2011) uvádí možné využití diagnostiky prekonceptů, které jsou vhodné 

nejen pro učitele, ale i pro jiné pracovníky ovlivňující školství (autoři učebnic, pracoviště 

zabývající se přípravou učitelů, odborníci v pedagogickém výzkumu, a další): 

 Vymezení základních pojmů (stěžejních fenoménů) z jednotlivých tematických celků 

učiva, jež je nezbytné pro jejich správné pochopení. 

 Podpora individuálního přístupu učitele k žákům (současný trend individualizace přístupu 

k žákům se speciálními potřebami). Diagnostikou prekonceptů žáků se zjistí úroveň pojetí 

stěžejních fenoménů, přičemž se odhalí i možné miskoncepce a učitel tak bude mít 

možnost efektivnější přípravy a většího porozumění myšlení žáků. 

 Diagnostika prekonceptů žáků ve třídě zajišťuje učiteli práci s aktuálními poznáními 

žáků. 
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 Při rozsáhlejším výzkumu prekonceptů by bylo možné odvodit převládající “standardní 

pojetí” vybraných stěžejních fenoménů. Odhalily by se i nejčastější miskoncepce s nimi 

spojené i jejich možné zdroje. Zjištění by byla přínosná pro autory učebnic, pracovních 

sešitů nebo pracovních listů. Pracovní listy založené na převládajícím pojetí daného 

fenoménu jsou dozajista efektivnější a využitelnější ve výuce a mohly by tak lépe sloužit 

edukačními procesu. Žákům by takto konstruované pracovní listy vice vyhovovaly, byly 

by pro ně srozumitelnější a atraktivnější. S touto změnou by se pojilo i jejich působení 

na konceptuální změnu u žáka, která by se tak ubírala žádoucím směrem. 

 Dalšími výhodami studia žákovských prekonceptů je pomoc učitelům při sestavování 

kurikula daného předmětu (tematický plán, ŠVP). Dětská pojetí se liší na jednotlivých 

školách podle jejich rozdílného zaměření, sociálního statusu nebo pověsti školy. 

Na základě získaných informací z analýzy prekonceptů by bylo možné upravit obsah 

předkládaných informací v jednotlivých tematických celcích učiva, což by mělo 

za následek optimalizaci kurikula daného předmětu. 

 Znalost afektivní složky prekonceptů, by učitelům umožnila efektivněji působit 

na postoje žáků ve shodě s požadavky a zaměřením školy, potažmo i společnosti. 

 Analýzou prekonceptů se mohou obohatit i sami žáci – uvědomí si (popřípadě dojde 

ke správnému zařazení) polohy daného pojmu ve svých myšlenkových mapách33. 

 Při rozsáhlejší diagnostice dětských pojetí by výpovědní hodnota získaných výsledků 

měla mnohem větší význam a dopad – porovnání výsledků napříč školami, regiony, 

ale i zeměmi spolu s časovým srovnáním by zachycovalo vývoj lidské společnosti 

a mohlo by ovlivnit i její další rozvoj. 

 

Na základě výše vypsaných možností uplatnění diagnostiky žákovských prekonceptů je 

zřejmé, že hlavním cílem jejich analýzy je její zefektivnění (stala zajímavější, bližší 

a interiorizace poznání získaných ve škole by byla o to vyšší) a zkvalitnění (modifikace ŠVP a 

tematických plánů), přiblížení žáků učiteli (což by se projevovalo i obráceně). 

 

  

                                                      

 

33 Myšlenkové mapy mají neocenitelnou kvalitativní i kvantitativní výpovědní hodnotu, jelikož jejich 

grafické znázornění (pojmové mapy) sděluje (resp. vizualizují) žákovo chápání daného fenoménu (Škoda, 

Doulík, 2003). 
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Metody výzkumu prekonceptů 

Diagnostika dětských pojetí používá stejné metody (resp. techniky) jako jiné oblasti 

pedagogického výzkumu (Gavora, 2000; Chráska, 2007; Doulík, Škoda, 2008; Škoda, Doulík, 

2011). Možné diagnostické metody a jejich vybrané parametry jsou shrnuty v Tabulce 3.  

 

Tabulka 3 - Diagnostické metody ve vztahu k dětským pojetím (převzato a upraveno dle Škoda, 

Doulík, 2011) 

výzkumná 
metoda 

kvantitativní 
výzkum 

kvalitativní 
výzkum 

náročné na: komplexnost 
použitelnost 

ve školní 
praxi 

interview nevhodné vhodné 
čas 

vyhodnocení 
multidimenzionální omezená 

dotazník vhodný nevhodný 

přípravu, 

provedení, 

distribuci 

afektivní složka34 vhodná 

pojmové 

mapování 

méně 

vhodné 
vhodné 

přípravu, 

provedení, 

vyhodnocení 

multidimenzionální omezená 

klinické 

interview 
nevhodné vhodné 

přípravu, 

provedení, 

interpretaci 

multidimenzionální omezená 

didaktický 

test 
vhodný 

méně 

vhodný 

přípravu, 

vyhodnocení 
kognitivní složka vhodná 

analýza 

textů 
nevhodná vhodná vyhodnocení multidimenzionální omezená 

analýza 

kresby 
nevhodná vhodná vyhodnocení multidimenzionální omezená 

 

Z Tabulky 3 je zřejmé, že zvolení vhodné metody výzkumu prekonceptů se odvíjí 

od několika faktorů, a to sice věková a mentální úroveň žáků (resp. probandů), konkrétnost 

a komplexnost analýzy (zjištění určité složky pojetí daného fenoménu nebo pojetí celé), 

zaměření výzkumu (kvantitativní či kvalitativní výzkum) a neméně důležitým faktorem je 

i možný rozsah výzkumu – počet probandů, časová náročnost nebo možnosti zpracování 

výsledků. 

                                                      

 

34 Dětská pojetí jsou multidimenzionální složkou a jako taková se skládají jak z části kognitivní, 

tak i z části afektivní, která se nejvíce blíží žákovým postojům. 
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Pro co nejkomplexnější analýzu prekonceptů je doporučeno kombinovat více metod 

jejich výzkumu, přičemž v přírodovědně zaměřených předmětech se nejčastěji uplatňuje analýza 

žákových výkonů a výtvorů (texty, kresby, interview) a didaktický test (Doulík, Škoda, 2008). 

 

Metoda analýzy žákovských prekonceptů pomocí žákových kreseb a didaktického testu 

byla vybrána jako výzkumný nástroj pro tuto diplomovou práci. Následující odstavce se 

proto těmto metodám věnují podrobněji. 

 

Diagnostická metoda – analýza kreseb 

Analýza žákových kreseb je diagnostická metoda spadající mezi analýzu žákových 

výkonů a výtvorů. Kromě analýzy kresby se můžeme setkat i s analýzou textů, které kresbu 

často doprovázejí (například jako komentář k obrázku). 

Tato metoda je běžnější pro analýzu prekonceptů u mladších žáků, kteří ještě nemají 

potřebnou slovní zásobu na popsání svého pojetí daného fenoménu nebo u žáků s těžkou 

formou dysgrafie (Doulík, Škoda 2008). Navíc podle Hadj-Mousové a Duplinského (2002) 

se jedná o dominantní diagnostickou metodu analýzy dětských pojetí, jelikož jde 

o nejspontánnější činnost mladších žáků, nenáročnou na prostředky a nevyžadující žádnou 

speciální pomoc při jejím zpracovávání. Kresba a text jsou tak spojovány do jedné diagnostické 

metody – analýza žákových výtvorů, která tak odhaluje žákovy percepční, motorické 

i kognitivní schopnosti. 

Podle uskutečněných studií u probandů ve vyšších věkových kategoriích klesá 

originalita a kreativita kreseb. Kresby se více podobají „technickému výkresu“ a jsou často 

doplněny doprovodným komentářem – žákovým textem35 (Doulík, Škoda, 2008). 

 

Diagnostická metoda – didaktické testy 

Didaktický test je nejběžnější metodou používanou ke zjištění výsledků výuky 

a diagnostice výsledků učení. Při specifickém sestavení didaktického testu je možné jej využít 

                                                      

 

35 Pokud není při kreslení přítomen zadavatel a tazatel, který by žákovy kladl doplňující otázky ke kresbě, 

pak by se jednalo o analýzu kreseb podpořenou interview. Nicméně metoda analýzy textu jako doplňku 

ke kresbě je validnější než rozhovor – jsou eliminovány možná zkreslení a ovlivnění žákových odpovědí 

ze strany dotazovatele (Škoda, 2005; Lowe, 1997). 
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i jako výzkumný nástroj diagnostické metody analýzy prekonceptů, přesněji jejich kognitivní 

složky. 

Test by měl mít otevřené široké odpovědi (tzv. „esej test“) nebo by v něm měly být 

zastoupeny tzv. produkční úlohy, u kterých jako odpověď slouží několik vět, které je možné 

doplnit náčrtkem. Takto koncipovaný test komplexněji zachycuje žákovy prekoncepty, jeho 

individuální strukturu poznatků, jelikož žák sám tvoří odpověď, podává vlastní názor a úvahy 

o daném fenoménu (Doulík, Škoda, 2008; Doulík, 2002). 

Podle Moss et al (2001), citovaného Doulíkem a Škodou (2008), jsou testy s výběrem 

možných odpovědí značně nevhodné. V předložených možných odpovědích se nemusí odrážet 

žákovo pojetí daného fenoménu, ale spíše pojetí autora testu. Tuto skutečnost je ale možné 

eliminovat při sestavování testu po předchozí analýze žákových pojetích jinou metodou. 

Dnes se při diagnostice žákových prekonceptů setkáme s tzv. dvouúrovňovými testy. 

V první části si žák vybírá z předložených odpovědí, které se nejvíce blíží jeho pojetí daného 

fenoménu. V druhé části má pak žák prostor pro vysvětlení nebo zdůvodnění výběru své 

odpovědi. Takto koncipované testy jsou vhodnější pro starší žáky a pro analýzu prekonceptů 

v přírodovědných předmětech, kde se po žácích vyžaduje vyšší odbornost (Doulík, Škoda, 

2008). Souhrn všech pravidel a postupů při tvorbě didaktických testů použitých v této 

diplomové práci je uveden v multimediální cvičebnici Škody (El. zdroj 5). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část zahrnuje několik fází (částí), a proto byl pro její přehlednost 

a chronologické řazení vypracován výzkumný design zpracovaný v Tabulce 4.  

První fáze práce je zaměřena na analýzu, komplexní popis a možnosti zkvalitnění 

současné výuky témat molekulární biologie na Střední odborné škole pro ochranu a obnovu 

životního prostředí – Scholy Humanitas v Litvínově (dále jen SH) v průběhu čtyřletého studia. 

Součástí této části je i návrh pracovních listů pro výuku laboratorních cvičení pro 4. ročník.  

Dominantní náplní této fáze je komplexní analýza prekonceptů a případných 

miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny a pojmů s nimi souvisejícími (genetická informace nebo 

geneticky modifikované organismy) u žáků v prvního, třetího a čtvrtého ročníku SH. 

Tento výzkum má kvalitativní (deskriptivní) část zaměřenou na popis prekonceptů a jejich 

případných miskoncepcí, kde výzkumným nástrojem byla analýza žákovské kresby a otázky 

otevřeného typu. Dále také část kvantitativní (relační), kde je sledována úspěšnost řešení 

zadaných úloh formou didaktického testu. Pro efektivnější distribuci a validnější výsledky byly 

oba nástroje analýzy (didaktický test a analýza žákových kreseb) použity (resp. zadány) 

současně.  

Druhá fáze je zaměřena na zvýšení motivace a zájmu žáků o učivo molekulární 

biologie. Též se zabývá prací s nadanými žáky a možnou spoluprací SH (resp. středních škol) a 

odborných pracovišť. Jedná se především o tvorbu návodů a pracovních listů pro zájmovou 

činnost nebo návrhy návštěvy odborných vědeckých a vysokoškolských pracovišť.  

 

  



58 

 

Tabulka 4: Výzkumný design (metodika) praktické části 

1. fáze 

Výuka témat molekulární biologie na Střední odborné škole pro ochranu a obnovu 

životního prostředí – Schola Humanitas v Litvínově 

- popis současné výuky témat molekulární biologie 

Analýza ŠVP 

Analýza používaných metod výuky 

- sestavení a ověření pracovních listů pro praktickou výuku témat molekulární 

biologie 

- analýza prekonceptů a miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny 

Deskriptivní (popisný) výzkum 

analýza prekonceptů a miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny u žáků 

1., 3. a 4. ročníků SH 

výzkumný nástroj – analýza žákovských výtvorů (žákovské kresby 

a otevřené otázky v didaktickém testu) 

Relační (srovnávací) výzkum 

komparace úspěšnosti řešení testových otázek žáků 1., 3. a 4. ročníků SH 

výzkumný nástroj – otevřené, polouzavřené a dichotomické otázky 

v didaktickém testu 

 

2. fáze 

Možnosti zvýšení motivace a zájmu žáků o učivo molekulární biologie 

- návrhy pro zájmovou činnost žáků SŠ  

- zapojení odborných pracovišť do výuky nadaných žáků SŠ 
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3.1 Analýza výuky témat molekulární biologie na Schole Humanitas 

Tato podkapitola se zabývá deskriptivní analýzou témat molekulární biologie, která se 

pojí k problematice nukleových kyselin, a to v rámci ŠVP SH. 

3.1.1 Popis současné výuky témat molekulární biologie  

Výzkumný problém (VP) deskriptivního charakteru byl pro tuto část definován 

následujícím způsobem:  

VP1: Jaké je zastoupení témat molekulární biologie (konkrétně tématu nukleových kyselin) 

v ŠVP Scholy Humanitas, a jaké jsou převažující vyučovací metody těchto témat?  

 

Na základě výzkumného problému byly stanoveny následující cíle analýzy (C), 

výzkumné otázky (VO) a předpoklady (P):  

C1: Provedení analýzy ŠVP SH ve vztahu k tématu nukleové kyselin a analýza charakteristiky 

vyučovacích metod molekulárně biologických témat.  

VO1: Jaké je zařazení tématu nukleové kyseliny v jednotlivých ročnících SH?  

VO2: Jaké jsou nejčastější používané vyučovací metody pro výuku témat molekulární biologie 

na SH? 

P1: Zapojení tématu nukleové kyseliny, v jednotlivých ročnících, není rovnoměrné a je 

soustředěno do posledního (čtvrtého) ročníku. 

P2: Nejčastějšími používanými vyučovací metodami jsou transmisivní metody výuky, zejména 

výklad. 

 

Popis analýzy: 

V rámci této části byl analyzován školní vzdělávací program Scholy Humanitas36 

a na základě této analýzy bylo popsáno rozvržení a rozsah jednotlivých témat zabývající se 

problematikou nukleových kyselin. Samotná výuka byla poté charakterizována dalšími 

                                                      

 

36 Školní vzdělávací program je dostupný na http://www.humanitas.cz/storage_forms/svpochrana.pdf a je 

platný od 1. 9. 2013. 

http://www.humanitas.cz/storage_forms/svpochrana.pdf
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vyučujícími (formou osobních sdělení), které dotčené tematické celky v aktuálním školním roce 

vyučují.  

Analýza byla základem pro další pokračování práce, jelikož sloužila jako podklad 

k výběru respondentů pro výzkum prekonceptů a návrhů metod výuky a laboratorních cvičení.   

3.1.2 Sestavení a ověření pracovních listů pro praktickou výuku témat MO  

Výzkumný problém této části byl definován takto:  

VP1: Jakým způsobem ovlivní vytvořené návody a pracovní listy pro laboratorní cvičení 

z biologie a chemie prekoncepty a případné miskoncepce žáků ve 4. ročníku SH? 

 

Na základě výzkumného problému byly stanoveny tyto cíle analýzy (C), výzkumné 

otázky (VO) a předpoklady (P):  

C1: Vytvoření návodů a pracovních listů pro laboratorní cvičení z biologie a chemie na téma 

izolace a důkazů složek NK ve 4. ročníku, jejich ověření ve výuce a vyhodnocení jejich vlivu.  

VO1: Jaký vliv mají vytvořené a ověřené pracovní listy na podobu prekonceptu  pojmu nukleové 

kyseliny u žáků 4. ročníku SH?  

P1: Vytvořené pracovní listy pozitivně ovlivňují obsahovou strukturu podoby prekonceptů žáků 

4. ročníku.     

 

Popis tvorby a ověření návodů a pracovních listů:  

Jak bylo napsáno v teoretické části, téma nukleové kyseliny je pro žáky SŠ příliš 

abstraktní. Proto byly pro zvýšení konkrétnosti učiva i zvýšení motivace žáků nalezeny 

a vybrány vhodné experimenty (Pečivová, Huong, 2010 a Jelínek, Zicháček, 1996), které byly 

upraveny pro podmínky výuky na střední odborné škole. Pracovní listy s metodickými pokyny 

na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech a Izolace, hydrolytické štěpení a důkaz 

složek nukleových kyselin byly ověřeny ve výuce laboratorních cvičení z biologie a chemie ve 

4. ročníku. Tyto pracovní listy jsou součástí příloh (Příloha 5 a 6) spolu s jejich řešením 

(Přílohy 8 a 9) a metodickými pokyny pro učitele (Příloha 10 a 11).  
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3.1.3 Analýza prekonceptu a miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny 

Analýza prekonceptu pojmu nukleové kyseliny byla rozdělena na dvě části. Obsahem 

první části analýzy byl kvalitativní popis podoby konkrétních prekonceptů a případných 

miskoncepcí s určením jejich možné geneze. Ve druhé části byl pro podpoření případných 

interpretací kvalitativních výsledků uskutečněn i kvantitativní průzkum, zaměřený na sledování 

úspěšnosti řešení didaktického testu.  

 

Výzkumné nástroje  

Jako výzkumné nástroje pro kvalitativní výzkum byly využity analýza žákovské kresby 

(podle Doulíka a Škody, 2008) a 3 otevřené otázky. Pro kvantitativní výzkum byl použit 

didaktický test se čtyřmi otevřenými, polouzavřenými a dichotomickými otázkami 

(a podotázkami) podle pravidel definovaných Chráskou (2007). Položky kvalitativního 

a kvantitativního výzkumu byly ve výzkumném nástroji náhodně rozděleny, aby neovlivňovaly 

žákovy odpovědi. 

Před vlastním výzkumem bylo provedeno ověření výzkumných nástrojů (5 týdnů před 

samotným testováním) pro zjištění citlivosti, obtížnosti a jednoznačnosti položek a pro případné 

modifikace výzkumných nástrojů. Prevýzkum proběhl v rámci stejné skupiny probandů jako 

výzkum samotný.   

Výzkumné nástroje byly distribuovány ve všech ročnících současně. Osobní distribuce 

byla uskutečněna v dubnu roku 2015 v tištěné podobě. Výzkumný nástroj v kompletní podobě 

je uveden v Příloze 12. 

 

Charakteristika výzkumného souboru 

 Vzhledem k omezeným možnostem výběru probandů byly vybrány tři ročníky žáků SH. 

Respondenty tvořili vždy žáci dvou tříd daných ročníků – první ročník (11 mužů, 18 žen), třetí 

ročník (12 mužů, 20 žen) a čtvrtý ročník (26 mužů, 8 žen). Přehled respondentů shrnuje 

Tabulka 5.  

Vzhledem k tomu, že nebylo ve všech ročnících rovnoměrné rozdělení mužů a žen byly 

výsledky obou pohlaví ve finálním hodnocení sloučeny za předpokladu, že podoba prekonceptu 

není vázána na pohlaví respondentů.  

 Žáci prvního ročníku byli vybráni jako zástupci respondentů, kteří se s tématem 

nukleových kyselin v rámci učiva střední školy setkali poprvé (viz analýza ŠVP). Žáci třetího 

ročníku představují jakýsi „mezistupeň“, jelikož se v průběhu svého studia na SH s tématem 



62 

 

nukleových kyselin již setkali – v rámci dílčích témat předmětů biologie a chemie (viz analýza 

ŠVP37). Žáci čtvrtého ročníku pak představují výsledný stav působení výuky na SH. Ta byla 

navíc obohacena o nová laboratorní cvičení, která byla v rámci této diplomové práce vytvořena i 

ověřena.  

Ačkoli by bylo vhodnější využít longitudinální výzkum (postihnout tak genezi, případně 

modifikaci prekonceptů), vzhledem k dvouletému navazujícímu magisterskému studiu tato 

možnost nebyla uskutečnitelná. 

 

Tabulka 5: Přehled respondentů a návratnost výzkumných nástrojů 

Přehled respondentů a návratnost výzkumných nástrojů 

CELKEM distribuováno 104 

nevyplněno 9 

1. ročník 
muži 11 

ženy 18 

3. ročník 
muži 12 

ženy 20 

4. ročník 
muži 26 

ženy 8 

návratnost % 84 

 

Kvalitativní deskriptivní výzkum 

Tato část výzkumu je zaměřena na kvalitativní analýzu prekonceptů a miskoncepcí 

pojmu nukleové kyseliny a s nimi souvisejících pojmů (genetická informace, geneticky 

modifikované organismy) u žáků prvního, třetího a čtvrtého ročníku SH. Výsledky jsou poté 

i podpořeny (resp. potvrzeny) dalším výzkumem (kvantitativním srovnáním úspěšnosti řešení 

otázek didaktického testu). 

 

Pro kvalitativní výzkum byly stanoveny následující výzkumné problémy (VP), 

cíle analýzy (C), výzkumné otázky (VO) a předpoklady (P): 

VP1: Jaké jsou prekoncepty a miskoncepce pojmu nukleové kyseliny žáků prvního, třetího 

a čtvrtého ročníku SH?  

                                                      

 

37 Kapitola 4 Výsledky, Tabulky 8 a 9. 
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C1: Provést analýzu prekonceptů a miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny a s ním souvisejících 

pojmů u žáků prvního, třetího a čtvrtého ročníku SH. 

VO1: Jaké jsou nejčastější podoby prekonceptů nukleových kyselin u vybraných žáků? 

VO2: Jaké jsou nejčastější miskoncepce pojmu nukleové kyseliny? 

VO3: Jaké jsou prekoncepty pojmu genetická informace u žáků SH? 

VO4: Jak vnímají žáci SH geneticky modifikované organismy? 

VO5: Jaký vliv má výuka na genezi a modifikaci prekonceptu pojmu nukleové kyseliny? 

P1: Nejčastější podobou prekonceptu pojmu nukleové kyseliny žáků je molekula DNA..  

P2: Nejčastější miskoncepce nukleových kyselin je chybné vnímání jejich struktury.  

P3: Na prekonceptu genetické informace se podílí především učivo biologie, chemická podstata 

je v pozadí 

P4: Žáci středních škol vnímají geneticky modifikované organismy jako nebezpečné, 

zejména vlivem médií. 

P5: Prekoncepty pojmu nukleové kyseliny v průběhu studia svou obecnou podobu nemění, 

získávají však na větší konkrétnosti, zejména v aspektech jejich struktury.  

 

Kvantitativní relační výzkum 

Tento relační výzkum slouží jako podpůrný zdroj informací a argumentů kvalitativní 

analýzy prekonceptů nukleových kyselin. Je zaměřen na určení úspěšnosti řešení úloh 

didaktického testu u žáků prvního, třetího a čtvrtého ročníku SH.  

Srovnání úspěšnosti bylo provedeno mezi počátkem studia (první ročník) a koncem 

studia (čtvrtý ročník) se záměrem postihnout případnou genezi a změny ve struktuře 

prekonceptu, stejně jako postihnout případný vznik, vývoj či zánik miskoncepcí. Pro úplné 

postihnutí geneze a určení časového rámce, kdy se prekoncepty nejintenzivněji vyvíjejí, bylo 

zařazeno i srovnání mezi třetím ročníkem (mezistupeň geneze prekonceptů) a čtvrtým ročníkem 

(tj. konečným stavem).  

 Výzkumným nástrojem byl didaktický test se čtyřmi cíleně zaměřenými 

otázkami  otevřeného, polouzavřeného a dichotomického typu. U většiny otázek bylo 

vyžadováno zdůvodnění volby či tvrzení žáků.  

 

Pro kvantitativní výzkum byly stanoveny následující výzkumné problémy (VP), 

cíle analýzy (C), výzkumné otázky (VO) a hypotézy (H): 

VP1: Jaké jsou rozdíly v úspěšnosti řešení testových otázek u žáků prvního a čtvrtého 

ročníku SH? 
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 VP2: Jaké jsou rozdíly v úspěšnosti řešení testových otázek mezi žáky třetího a čtvrtého ročníku 

SH?  

C1: Provést komparaci výsledků didaktického testu prvního a čtvrtého ročníku a určit, jakým 

způsobem se na úspěšnosti řešení testových otázek podílejí žákovské prekoncepty modifikující se 

v průběhu celého studia.  

C2: Provést komparaci výsledků didaktického testu třetího a čtvrtého ročníku a určit, jakým 

způsobem se na úspěšnosti řešení testových otázek podílejí žákovské prekoncepty mezi třetím a 

čtvrtým ročníkem studia.   

C3: Zpracovat a statistickz vyhodnotit získaná data.  

VO1: Jak se liší úspěšnost v didaktickém testu u jednotlivých položek mezi žáky prvního 

a čtvrtého ročníku? 

VO2: Jak se liší úspěšnost v didaktickém testu u jednotlivých položek mezi žáky třetího 

a čtvrtého ročníku? 

VO3: Jak se na rozdílech mezi ročníky podílejí prekoncepty pojmu nukleové kyseliny? 

VO4: Jak se na úspěšnosti v didaktickém testu podílejí miskoncepce pojmu nukleové kyseliny?   

 

H1: Počet správných odpovědí v didaktickém testu zaměřeném na nukleové kyseliny 

bude statisticky významně větší u žáků čtvrtého ročníku, než u žáků prvního ročníku.    

H2: Počet správných odpovědí v didaktickém testu zaměřeném na nukleové kyseliny 

bude statisticky významně větší u žáků čtvrtého ročníku, než u žáků třetího ročníku.    

Věcným hypotézám H1 a H2 odpovídá nulová hypotéza H0: 

H0: Mezi oběma zkoumanými vzorky (1. a 4. ročník, 3. a 4. ročník) nebude statisticky významný 

rozdíl (závislost) v počtu správných odpovědí. 

 

 

Statistické zpracování dat 

Statistické zpracování hodnocení výsledků bylo provedeno v tabulkovém editoru 

MS EXCEL 2013 (Microsoft, Corp., 2013). Jako statistický nástroj byl zvolen test 

o nezávislosti pro kontingenční tabulky – Pearsonův χ2–test (chí-kvadrát) 

(podle Chrásky, 2007), který se využívá pro analýzu kategoriálních dat, kdy se testuje existence 

souvislosti (závislosti) mezi dvěma jevy. Výsledky se zapisují do tzv. kontingenční tabulky, 

přičemž vynesené hodnoty vyjadřují v každé skupině četnosti38 zvolených kritérií a na jejichž 

základě je vypočítána hodnota p-level. Testování bylo provedeno na hladině významnosti 

                                                      

 

38 Četnost absolutní (Abs.) a četnost očekávanou (Oček.) 
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 = 0,05. Byla-li hodnota p-level (p) větší než 0,05 (p > 0,05), pak nelze zamítnout nulovou 

hypotézu a mezi četnostmi obou souborů není závislost (souvislost). Jestliže p < 0,05, pak je 

mezi uvedenými četnostmi obou soborů závislost (souvislost).  

Pro příklad jsou zde uvedeny tabulky hodnocení statisticky významných rozdílů 

v úspěšnosti řešení otázky č. 3 v didaktickém testu – mezi žáky prvního a čtvrtého ročníku 

(Tabulka 6) a mezi žáky třetího a čtvrtého ročníku (Tabulka 7). V programu MS Excel 2013 

byly do následující tabulky zaneseny hodnoty odpovídající absolutním a očekávaným 

(pozorovaným) četnostem a na jejich základě byla vypočítána hodnota p-levelu uvedená pod 

tabulkou. 

 

Tabulka 6: Hodnocení nezávislosti Pearsonova χ2–testu u otázky č. 3 (srovnání žáků 

1. a 4. ročníku)  

otázka č. 

3 (1 vs. 4) 
Abs. Oček. Abs. Oček. 

ano 25 23,5 26 27,5 

ne 1 4,1 8 4,9 

nevyplněno 3 1,4 0 1,6 

suma 29 34 

p=0,02 

 

Jelikož je zjištěná hodnota p-level menší (p=0,02) než 0,05 lze zamítnout nulovou 

hypotézu o nezávislosti a potvrzuje se tak věcná hypotéza o závislosti počtu správných 

odpovědí na navštěvovaném ročníku. Na základě hodnot z tabulky je zřejmé, že vyšší 

úspěšnosti řešení otázky č. 3 didaktického testu dosáhli žáci čtvrtého ročníku oproti žákům 

prvního ročníku.  

 

Tabulka 7: Hodnocení nezávislosti Pearsonova χ2–testu u otázky č. 3 (srovnání žáků 

3. a 4. ročníku) 

otázka č. 

3 (3 vs. 4) 
Abs. Oček. Abs. Oček. 

ano 24 24,2 26 25,8 

ne 6 6,8 8 7,2 

nevyplněno 2 0,9 0 1,0 

suma 32 34 

p=0,32 
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Vzhledem k tomu, že hodnota p-levelu (p=0,32) je větší než 0,05, pak věcné hypotéze 

odpovídá nulová hypotéza, a sice, že mezi oběma zkoumanými vzorky není statisticky 

významný rozdíl. 

Z prostorových důvodů budou v kapitole 4 uváděny pouze hodnoty p-level. 

3.2 Možnosti zvýšení motivace a zájmu žáků o učivo molekulární biologie 

Podkapitola je zaměřena na možná řešení problematiky nedostatečné motivace žáků 

středních škol ve výuce přírodovědných předmětů (resp. učiva molekulární biologie). Jak bylo 

uvedeno v teoretické části práce, výuka témat molekulární biologie nereflektuje, a ani 

v podmínkách současného školství nemůže reflektovat, aktuální stav výzkumu v této oblasti. 

Jsou zde proto navrženy možnosti, jak se soudobému výzkumu molekulárně-biologických 

laboratoří co nejvíce přiblížit. Za tímto účelem bylo připraveno laboratorní cvičení na téma 

Izolace vlastní DNA (probírané v následujícím paragrafu 3.2.1 Návrhy pro zájmovou činnost 

žáků SŠ) a naplánována i uskutečněna návštěva Katedry biologie a environmentálních studií 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (probíraná v paragrafu 3.2.2 Zapojení 

odborných pracovišť do výuky nadaných žáků SŠ). 

Na SH byly laboratorní cvičení i návštěva odborného pracoviště ověřeny v rámci 

přírodovědného kroužku pro nadané žáky PES (Přírodovědně experimentální seminář)39. 

3.2.1 Návrhy pro zájmovou činnost žáků SŠ 

Pro tuto část dané problematiky byly stanoveny následující výzkumné problémy (VP), 

cíle analýzy (C), výzkumné otázky (VO) a předpoklady (P):   

VP1: Jakým způsobem ovlivní vybrané laboratorní cvičení zájem žáků navštěvující přírodovědný 

seminář SH o další studium přírodovědných oborů, konkrétně oblasti z molekulární biologie? 

C1: Vytvořit pracovní listu pro laboratorní cvičení na téma izolace DNA pro žáky navštěvující 

přírodovědný seminář SH, následně PL ověřit a zhodnotit jeho vliv. 

                                                      

 

39 Obsah semináře je zaměřen na laboratorní cvičení prolínající se oblastí biologie i chemie. Seminář 

navštěvuje celkem 12 žáků 2. a 3. ročníku SH vybraných na základě jejich prospěchu z přírodovědných 

předmětů a míry jejich dovedností v chemické i biologické laboratoři. Účast je dobrovolná a cílem je 

vzbudit v žácích SH co možná největší zájem o přírodovědné předměty (resp. o jejich další studium). 
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VO1: Jaký vliv má vybrané laboratorní cvičení na zájem žáků navštěvujících přírodovědný 

seminář SH o studium přírodovědných oborů, konkrétně molekulární biologie? 

P1: Vybrané laboratorní cvičení a vytvořený pracovní list zvyšuje zájem žáků o přírodovědné 

obory, konkrétně o studium v oblasti molekulární biologie. 

 

Popis výběru laboratorního cvičení a sestavení a ověření pracovního listu:  

Ke zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných oborů, konkrétně oblasti molekulární 

biologie, byl vybrán vhodný (atraktivní, přínosný, technicky složitější a neobvyklý) experiment 

(podle BIO-RAD LABORATORIES, 2015), na jehož provedení bylo objednáno speciální 

vybavení (laboratorní sada s potřebnými chemikáliemi – viz BIO-RAD LABORATORIES, 

2015). Dále byl sestaven pracovní list na téma Izolace vlastní DNA, jenž je součástí příloh 

(Příloha 7), a který byl ověřen v laboratorním cvičení v rámci přírodovědného semináře pro 

nadané žáky Scholy Humanitas (PES). 

3.2.2 Zapojení odborných pracovišť do výuky nadaných žáků SŠ 

Jedním z cílů této diplomové práce je i navržení možností zvýšení motivace žáků 

středních škol v jejich dalším přírodovědném vzdělávání. Za tímto účelem byla naplánována 

a zrealizována návštěva odborného vysokoškolského pracoviště – Katedry biologie 

a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK), 

společně s Přírodovědeckou fakultou UK (PřF UK). 

 

Z důvodu neuskutečnění žádného výzkumu na zjištění vlivu návštěvy obou fakult 

na UK byly pro tuto část stanoveny pouze následující cíle (C): 

C1: Vybrat a navrhnout návštěvu odborného pracoviště přírodovědného zaměření. 

C2: Zrealizovat návštěvu vybraného odborného pracoviště. 

C3: Zvýšit návštěvou PedF a PřF UK motivaci vybraných žáků k dalšímu studiu přírodovědných 

oborů. 

Popis výběru a návrhu programu návštěvy odborného pracoviště:  

Jako odborné pracoviště byla z důvodu splnění kritérií (pracoviště zabývající se 

molekulární biologií, možná dostupnost, spolupráce) vybrána Katedra biologie 

a environmentálních studií (KBES) Pedagogické fakulty UK v Praze. Návštěva KBES byla 

uskutečněna v červnu 2015 pod dohledem a odborným vedením autorky této diplomové práce 

Bc. Evy Hanušové a vedoucího práce RNDr. Edvarda Ehlera Ph.D. 



68 

 

Původním obsahem návštěvy PedF UK byla teoretická přednáška a následné provedení 

laboratorních cvičení na téma metod izolace, kvantifikace a zjištění kvality nukleových kyselin. 

Z důvodu rekonstrukce biologické laboratoře na KBES se laboratorní cvičení nemohla 

uskutečnit. Jako kompenzace proto byla naplánována a uskutečněna praktická ukázka 

vybraných přístrojů (PCR, elektroforéza, spektrofotometr).  
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4 VÝSLEDKY 

Následující podkapitoly odpovídají svou strukturou a řazením výzkumnému designu, 

uvedenému v úvodu kapitoly 3 Praktická část (Tabulka 4). 

4.1 Analýza výuky témat molekulární biologie na Schole Humanitas 

V této podkapitole jsou uvedeny výsledky analýzy současných vyučovacích metod 

přírodovědných předmětů a ŠVP používaných na SH, v rámci studijního oboru Ekologie 

a životní prostředí. Analýza kurikulárních dokumentů a vyučovacích metod byla provedena 

jako první a následně byla použita pro další výběr a strukturu výzkumného souboru k analýze 

prekonceptů. 

4.1.1 Popis současné výuky témat molekulární biologie 

Analýza ŠVP 

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, 

využívá při vzdělávání ŠVP vycházející z RVP-SOV. Vzhledem k zaměření oboru 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí a k profilu absolventa je rozsah učiva biologie 

a chemie na této škole srovnatelný s gymnázii se všeobecným zaměřením (RVP-G)40.  

Na základě analýzy RVP-SOV byla vybrána stěžejní témata molekulární biologie – 

nukleové kyseliny, a byla provedena analýza jejich zařazení ve výuce biologie a chemie SH. 

Z výsledků41 (Tabulky 8 a 9) je patrné, že témata nukleových kyselin jsou na vybrané škole 

vyučovány v rámci předmětu biologie a chemie, zejména ve čtvrtém ročníku.  

  

                                                      

 

40 Oba rámcové vzdělávací programy (RVP-SOV, RVP-G) s vyznačenými tématy molekulární biologie 

jsou součástí příloh (Přílohy 1-4). 

41 Přehled o konkrétních tématech pojících se s nukleovými kyselinami (ročník, učivo a kompetence) 

v předmětu biologie je uveden v Tabulce 8 a v předmětu chemie v Tabulce 9. 
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Tabulka 8: Přehled témat NK v předmětu biologie podle ročníků a učiva, v nichž jsou tato 

témata vyučována. 

Učivo Kompetence 
Učivo obsahující téma 

nukleové kyseliny 

1
. r

o
čn

ík
 

Obecná biologie rostlin 

anatomie a 

morfologie 

Žák znázorní a popíše stavbu rostlinné 

buňky. 

buněčné jádro, 

chloroplasty, 

mitochondrie 

2
. r

o
čn

ík
 Obecná biologie živočichů 

prvoci 
Žák určí a vysvětlí funkce organel živočišné 

buňky. 

mikronukleus, 

makronukleus 

3
. r

o
čn

ík
 

Základy biologie člověka 

rozmnožovací 

soustava 

Žák popíše stavbu a funkci rozmnožovací 

soustavy muže a ženy. 

chromosomy, meiosa, 

mitosa, genetická 

výbava pohlavní a 

somatické buňky, 

pohlavní rozdíly v 

chromosomové výbavě 

4
. r

o
čn

ík
 

Nebuněčné, prokaryotní a eukaryotní organismy 

nebuněčné 

organismy - 

viry 

Žák popíše stavbu virové částice a objasní 

vztah mezi hostitelem a virem, 

charakterizuje způsob života a strategii 

rozmnožování virů, zhodnotí pozitivní a 

negativní význam virů. 

DNA/RNA viry, 

rozmnožování a účinek 

virů 

prokaryotní 

organismy 

Žák charakterizuje prokaryotní organismy 

(bakterie a sinice) - stavbu jejich buňky, 

zhodnotí jejich význam. 

bakteriální chromosom, 

plazmid, srovnání 

s eukaryotickým 

genomem 

Základy biologie 

vznik a vývoj 

života na Zemi 

Žák charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

teorie vzniku a vývoje 

života 

typy buněk Žák popíše buňku jako základní stavební a 

funkční jednotku života, vysvětlí rozdíl mezi 

rozdíly ve struktuře a 

výskyt DNA u rostlin a 
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prokaryotickou a eukaryotickou buňkou, 

popíše způsoby rozmnožování buněk a 

buněčný cyklus. 

živočichů (jDNA, 

mtDNA, cDNA), 

replikace DNA, mitosa, 

meiosa 

Genetika 

dědičnost a 

proměnlivost 

Žák objasní základní genetické pojmy a děje, 

objasní význam genetiky, řeší jednoduché 

genetické příklady, na příkladech vysvětlí 

Mendelovy zákony, popíše a aplikuje 

základní principy přenosu genetické 

informace, popíše typy chromosomového 

určení pohlaví, vysvětlí podstatu dědičnosti 

znaků vázaných na pohlaví, uvede příklady 

dědičných chorob člověka a možnosti 

prevence. 

veškerý obsah (témata) 

genetika 

člověka 

Žák analyzuje možnosti využití znalostí z 

oblasti genetiky v životě, orientuje se v 

problematice geneticky modifikovaných 

organismů a klonování. 

 

 

Tabulka 9: Přehled témat NK v předmětu chemie podle ročníků a učiva, v nichž jsou tato 

témata vyučována. 

Učivo Kompetence 
Učivo obsahující téma 

nukleové kyseliny 

4
. r

o
čn

ík
 

Nukleové kyseliny 

rozdělení, význam, 

složení a struktura 

nukleových kyselin, 

replikace, transkripce, 

translace 

Žák charakterizuje nukleové 

kyseliny, jejich rozdělení a funkce, 

popíše složení DNA a RNA a jejich 

prostorovou strukturu, vysvětlí 

komplementaritu bází, objasní 

průběh replikace, transkripce a 

translace. 

 

veškerý obsah (témata) 
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Potvrzení či vyvrácení stanovených předpokladů 

Podle analýzy ŠVP Scholy Humanitas je zřejmé potvrzení prvního výzkumného 

předpokladu, a sice že výuka nukleových kyselin je řazena v podobě dílčích témat 

nerovnoměrně – minoritně v 1. a 3. ročníku (ve 2. ročníku se žáci s tímto tématem prakticky 

vůbec nesetkávají) a s největším zastoupením témat pak ve 4. ročníku v předmětu biologie. 

Ve výuce předmětu chemie se s tématy nukleových kyselin žáci setkávají až ve 4. ročníku. 

Tímto byl splněn i stanovený cíl této části výzkumu. 

 

Analýza používaných metod výuky 

Z hlediska používaných metod je podle osobních sdělení vyučujících převažující 

metodou výklad (často delší než 25 minut) s využitím ICT nebo audiovizuální techniky 

(power-pointové prezentace, obrázky, animace a videa dostupná na webu). Žáci jsou v průběhu 

vyučovací hodiny víceméně pasivní a pouze zaznamenávají transmisivně předané informace 

do sešitu (mnohdy sešit chybí, žáci si zapisují poznámky na volné papíry). Bylo zjištěno, 

že motivace žáků a jejich zájem o probíranou problematiku jsou velmi nízké. 

Z osobních rozhovorů s vyučujícími dále vyplynulo, že laboratorní cvičení, zaměřená 

na nukleové kyseliny, se neprovádí (ve výuce zcela chybí). 

 

Potvrzení či vyvrácení stanovených předpokladů 

Výzkumný předpoklad této části byl potvrzen – nejčastějšími používanými vyučovacími 

metodami na vybrané škole jsou transmisivní metody výuky, zejména výklad. 

4.1.2 Sestavení a ověření pracovních listů pro praktickou výuku 

Na základě stanovených výzkumných cílů pro tuto část diplomové práce byly sestaveny 

dva pracovní listy (PL) spolu s metodickými pokyny pro učitele. 

Připravené PL byly přizpůsobeny obsahu výuky na SŠ a dovednostem žáků SŠ 

dle podkladů pro sestavení pracovních listů (podle Tymráková, 2005). PL vycházely 

z laboratorních cvičení na PřF UJEP v Ústí nad Labem (Pečivová, Huong, 2010) 

a z laboratorních návodů pro výuku biologie (Jelínek, Zicháček, 1996). Témata vybraných 

laboratorních cvičení byla následující – Nukleové kyseliny v nativních preparátech; Izolace, 

hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin ve vybraných potravinách.  
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Pracovní listy byly následně ověřeny ve výuce biologie a chemie žáků 4. ročníku SH a 

jsou součástí příloh (Přílohy 5 a 6). Vypracováno a přiloženo bylo i autorské řešení PL (Přílohy 

8 a 9). Součástí této části výzkumu je i fotodokumentace průběhu realizovaných laboratorních 

cvičení (Přílohy 14 a 15). 

 

Postup ověření PL 

Vybraná laboratorní cvičení se uskutečnila v březnu 2015 při praktické výuce 

ve 4. ročníku. Zařazení laboratorních cvičení do výuky bylo koncipováno tak, 

aby chronologicky předcházelo analýze žákovských prekonceptů. 

První PL na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech byl ověřen v praktickém 

cvičení z biologie (hodinová dotace – 2 vyučovací hodiny, pod vedením autorky práce). Žákům 

byly rozdány pracovní listy, přírodniny a chemikálie, pomůcky si žáci připravili sami. Celé 

praktické cvičení žáci pracovali samostatně podle postupu uvedeného v PL. Uvedený postup 

v PL byl žákům jasný, v průběhu cvičení nebyly na toto téma žádné dotazy. Žáci se pouze 

hlásili o zkontrolování zhotovených preparátů a správnosti jejich pozorování pod mikroskopem. 

Na závěr cvičení žáci v PL vypracovali přiložené úkoly (otázky) a slovně celé praktikum 

zhodnotili. 

Druhý PL na téma Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách byl ověřen v rámci dvou laboratorních cvičení z chemie42. Žáci 

v tomto případě pracovali ve dvojicích. V prvním laboratorním cvičení byly žákům rozdány 

pracovní listy, potřebné pomůcky a chemikálie. Obsahem prvního cvičení bylo připravení 

potřebných roztoků (na základě výpočtů z chemických vzorců), reakčních činidel 

(podle postupu v PL) a provedení úkolu č. 1 – izolace nukleových kyselin z kvasnic. Na základě 

mých pozorování a dotazů žáků byly největší problémy v tomto cvičení výpočty z chemických 

vzorců a obsluha centrifugy. Ve druhém laboratorním cvičení pak byl dokončen zbytek úkolů 

(2. a 3. úkol – hydrolytické štěpení NK a důkazové reakce, spolu se závěrečnými otázkami). 

Žáci opět postupovali samostatně (ve dvojicích) podle předloženého návodu. Případné otázky 

během cvičení se týkaly kontroly správných barev směsí a sraženin při důkazových reakcích. 

                                                      

 

42 Laboratorní cvičení podle tohoto PL jsou svou časovou náročností koncipována do dvou laboratorních 

cvičení (časová dotace jednoho cvičení jsou dvě vyučovací hodiny). V případě potřeby je ale možné celý 

obsah PL realizovat i za jedno laboratorní cvičení – PL je členěn na dílčí úlohy, potřebná reakční činidla a 

roztoky mohou být připraveny již dopředu. 
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Na závěr cvičení žáci v pracovních listech vypracovali přiložené úkoly (otázky) 

a slovně obě laboratorní cvičení zhodnotili. 

 

Shrnutí hodnocení laboratorních cvičení a PL žáků 4. ročníku 

Při řešení jednotlivých úkolů neměli žáci výraznější problémy, až na zmíněné výpočty, 

jejichž zvládnutí ale nebylo předmětem tématu této diplomové práce. Realizovaná laboratorní 

cvičení, jejich postup a princip, byl žákům dle jejich tvrzení a práce v laboratoři jasný. 

Dle odpovědí vyplněných v závěru PL byla jejich tvrzení potvrzena.  

Dokonce bylo požádáno o uskutečnění dalších podobných laboratorních cvičení. 

Žákům vyhovoval průběh obou cvičení – díky PL každý pracoval samostatně a svým tempem, 

případné dotazy byly zodpovězeny a srozumitelně vysvětleny, seznámení se s novými postupy 

a přístroji žáky zajímalo a bavilo. Z dalších osobních sdělení a pozorovaného nadšení bylo 

zřejmé, že se žákům laboratorní cvičení líbila, především cvičení v chemické laboratoři – 

hodnotili jej jako velmi zajímavé, obohacující a netradiční. 

 

Potvrzení či vyvrácení stanovených předpokladů 

K potvrzení či vyvrácení stanoveného předpokladu byly kromě slovního hodnocení 

žáků a analýzy odpovědí v PL použity i výsledky analýzy prekonceptů a miskoncepcí pojmu 

„nukleové kyseliny“, jež jsou obsahem dalšího paragrafu. 

Předpoklad, že vytvořené pracovní listy pozitivně ovlivní obsahovou strukturu 

prekonceptů žáků 4. ročníku byl potvrzen. Bylo prokázáno větší rozlišení obrazových vyjádření 

prekonceptu z hlediska struktury nukleových kyselin. 

Předpoklad, že vytvořené pracovní listy pozitivně ovlivňují aktivizaci a zájem žáků 

4. ročníku o téma nukleových kyselin byl potvrzen. 
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4.1.3 Analýza prekonceptů a miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny 

Obsah tohoto paragrafu je rozdělen na dvě části – výsledky kvalitativního 

a kvantitativního výzkumu; přičemž obě části jsou zpracovávány podle následujícího schématu: 

- Výsledky jsou řazeny dle úkolů a dílčích otázek stanovených ve výzkumném nástroji 

(analýza žákových kreseb, didaktický test); 

- Obsah dílčích výsledků analýzy je dále členěn podle jednotlivých ročníků 

(1., 3. a 4. ročník); 

- Potvrzení či vyvrácení stanovených předpokladů a hypotéz; 

 

Kvalitativní deskriptivní výzkum 

Jako výzkumné nástroje pro kvalitativní výzkum byly využity analýza žákovské kresby 

(podle Doulíka a Škody, 2008) a 3 otevřené otázky podle pravidel definovaných 

Chráskou (2007), tedy úkol č. 1 a úkol č. 2 zahrnující otázky č. 1, č. 6 a č. 743.  

 

Úkol č. 1  

Pokuste se co nejpřesněji kresbou vyjádřit psychický obraz (co si představujete, co se vám ihned 

vybaví) při vyslovení pojmu nukleová kyselina. 

Zadání úkolu č. 1 spočívalo ve znázornění myšlenkových obrazů, jež si žáci vybaví 

ve spojitosti s pojmem nukleové kyseliny, v co možná nejvěrnější podobě44. 

 

1. ročník (29 respondentů) 

Značně velká část žáků otázku překvapivě nevypracovala (34 %). Nejčastějším 

znázorněním (21 %) je zachycení struktury molekuly DNA v podobě dvoušroubovice 

s naznačením párování bází ve formě „tyčinek“. 

Menší podíl respondentů pak nakreslilo svou představu jako: 

 neinterpretovatelné a jiné obrázky (shluk vláken, několik buněk, strom života) - 13 % 

                                                      

 

43 Kompletní zadání výzkumného nástroje je uvedeno v Příloze 12. 

44 Ukázky žákovských zpracování tohoto úkolu jsou součástí příloh (Příloha 13). 
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 šroubovice tvořená jedním vláknem bez jasné vnitřní struktury - 10 % 

 buňka nebo jádro se spiralizovanou DNA - 7 % 

 2 spojená lineární vlákna (žebřík, bez spiralizace) - 3 % 

 dvoušroubovice bez jasné struktury (jen vlákna) - 3 % 

 dvoušroubovice s rozlišeným párováním bází - 3 % 

 kapka krve (pořezaná ruka) - 3 % 

 

3. ročník (32 respondentů) 

Otázku nevypracovaly pouze 3 % žáků. Nejčastějším znázorněním (41%) je opět 

zachycení struktury molekuly DNA v podobě dvoušroubovice s naznačením párování bází 

ve formě „tyčinek“.  Druhým nejčastějším znázorněním (16 %) byly obrázky dvoušroubovice, 

bez jasné vnitřní struktury (jen samotná vlákna).  

Další vybrané alternativy byly následující:  

 neinterpretovatelné a jiné obrázky (buňky v lidském těle, znázornění člověka, buňky 

prokaryot a virů, strom života) - 12 % 

 slovní popis obrazu - 3 % 

 řeka s objekty znázorňující tok informací - 3 % 

 nukleové kyseliny v roztoku v baňce - 3 % 

 

4. ročník (34 respondentů) 

Podíl nevyplněných úkolů byl opět nízký (7 %). Nejčastější (24 %) nakreslenou 

představou byla představa dvoušroubovice DNA s již naznačeným detailním párováním 

nukleotidů v podobě čárek (24%) nebo již zřetelných nukleotidů (12 %). Druhou nejčastější 

možností byla kresba dvou lineárních vláken s naznačenou komplementaritou (15 %) nebo 

pouze stočených vláken bez nukleotidů (12 %).  

Další nakreslené alternativy jsou následující:  

 dvoušroubovice bez jasné struktury nukleotidů (jen vlákna) - 12 % 

 buňky prokaryot a virů - 6 % 

 schéma nukleotidu (rozlišení sacharidu, dusíkaté báze a fosfátu) - 10 % 

 buňky v lidském těle, znázornění člověka - 6 % 

 vajíčko se spermiemi - 6 % 

 nesmyslné a nesouvisející obrázky (uplakaný smajlík) - 6% 
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Úkol č. 2 

Otázka č. 1  

Definujte jednou větou, co jsou podle vás nukleové kyseliny (bez obav použijte vlastní slova). 

Podle zadání otázky č. 1 měli žáci volně (svými slovy) formulovat podobu 

své představy pojmu „nukleové kyseliny“. 

 

1. ročník (29 respondentů) 

Celkem 45 % respondentů otázku nezodpovědělo. Nejčastější variantou (24 %) bylo 

tvrzení, že „nukleové kyseliny uchovávají nebo nesou genetickou informaci“.  

Další žákovské definice nukleových kyselin jsou – kyseliny jsou látky nacházející se 

v jádře; látky udávající vlastnosti a vzhled organismů; kyseliny s nějakým počtem nukleonů; 

nežíravé kyseliny vyskytující se v DNA; kyseliny, které se podílejí na přenosu DNA; důležité 

kyseliny pro všechny organismy. 

 

3. ročník (32 respondentů) 

Podíl nevyplněných položek byl nízký (10 %), ale opět se nejčastěji (39 %) vyskytovala 

odpověď, že „nukleové kyseliny jsou řetězce/kyseliny/molekulární látky uchovávající nebo 

obsahující (genetickou) informaci“.  

Další odpovědi byly následující (3 až 10 %) – kyseliny obsažené v DNA a RNA; hlavní 

část (základní jednotka) DNA; organické kyselin; genetická informace; DNA je to co nás dělá 

jedinečnými; látky určující totožnost člověka; lze určit matku a otce; biochemická látka 

obsažená ve všech buňkách. 

 

4. ročník (34 respondentů) 

Počet nevyplněných položek byl opět nízký (12 %). Nejčastější varianta byla opět 

spojena s tvrzením, že „nukleové kyseliny ukládají genetickou informaci“ (24 %) nebo 

že „se jedná o makromolekulární látku tvořenou dvěma řetězci“ (6 %).  

Mezi další odpovědi patří následující (rovnoměrně zastoupeny 6 %) - složka DNA 

a RNA; tvoří DNA a RNA; chuť života; organické látky; makromolekuly tvořící chromosomy 

ze složek dusíkatých bází sacharidů a fosfátů; soubor DNA; nositel DNA; bílkovinová báze 

nesoucí GI; tvorba života; dědičnost. 
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Z odpovědí vyplývá, že žáci si s pojmem nukleové kyseliny nejčastěji vybaví další 

termín – genetická informace. Zda je tento stav způsoben vlivem výuky, médií nebo další 

otázkou v testu je předmětem diskuze. 

 

Úkol č. 2 

Otázka č. 6  

Vysvětlete svými slovy, co je to genetická informace (jak si ji představujete) a jakým způsobem 

se nukleové kyseliny podílejí na jejím přenosu z generace na generaci.  

Otázka č. 6 se týkala souvislosti mezi nukleovými kyselinami a genetickou informací. 

Zároveň byla po žácích žádána jejich vlastní formulace pojmu „genetická informace“. 

 

1. ročník (29 respondentů) 

Celkem 9 respondentů (27 %) otázku nevyplnilo. Zbytek respondentů uváděl v podstatě 

shodné odpovědi, a sice zaměřené na vliv genetické informace na vnější podobu potomků. 

Uvedené alternativy odpovědí žáků však nebyly významně zastoupeny, procentuální zastoupení 

odpovědí se pohybuje mezi 3 až 9 %. Nejčastější vybrané odpovědi jsou následující: každé dítě 

po narození má GI, že má stejný noc jako máma, oči jako táta; informace od naších předků; 

GI je podobnost; GI je DNA a rostoucí hormony, GI zachovává DNA, aby se mohla přenášet; 

informace o vlastnostech otce a matky; GI je vlastnost, kterou dědíme po rodičích (každý jinou). 

 

3. ročník (32 respondentů) 

Nevyplněna byla otázka pouze u 5 respondentů (15 %). Situace zde byla obdobná 

situaci u prvních ročníků, ačkoli došlo k jistému obohacení odpovědí o informace učiva biologie 

během předchozího studia na SH. Uvedené alternativy v zastoupení 3 až 9 % jsou následující: 

informace o tom kdo jsme a jak budeme vypadat; GI se přenáší u otce a matky na potomky, 

něco co se dědí; souhrn informaci od předchůdců a předků, v DNA se hromadí a pak předávají 

dál; soubor složek nebo molekul; informace o rysech, které sdílíme s rodiči; řetězec informací 

s 23 chromosomy, které se předávají z rodičů a prarodičů na potomky; ,,informační banka" 

kde se po generace ukládají informace o člověku; NK se podílí na přenosu GI při dělení buněk; 

povinnosti - např. žena má v genech pečovat o dítě 
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4. ročník (34 respondentů) 

Otázku č. 6 nevyplnilo celkem 6 respondentů (18 %). V porovnání se třetím a prvním 

ročníkem žáci čtvrtého ročníku ve svých tvrzeních nijak nevybočovali. Je zde jen patrná vyšší 

koncentrace definic z oblasti genetiky, která je součástí učiva biologie čtvrtého ročníku. 

Nejčastějším tvrzením (18 %) bylo, že genetická informace je „podstatou dědičnosti 

a předlohou pro tvorbu buněk“ nebo „GI je to, co dědíme po rodičích“ nebo „soubor genů 

podílející se na dědičnosti“ (12 %). Dále jsou uvedeny vybrané odpovědi s rovnoměrným 

zastoupením 7 % - jedinec má svou DNA a tu přenáší na potomky, předává se jen část, aby 

nebyli stejní; schopnost uchovávat vlohy a dále je přenášet do nových buněk a organismů; 

vlastnost (vloha) zakódovaná v DNA, která funguje jako mediátor přenosu GI; v GI je info 

o genech předávaných na potomky, NK ten přenos urychlují; informace od našich předků, 

přináší vlastnosti pomocí genů a chromosomů; GI je buňka, která kóduje co dál. 

 

 

Úkol č. 2 

Otázka č. 7  

Vysvětlete, zda se obáváte konzumovat geneticky modifikované organismy (GMO), například 

geneticky upravené rostliny a hospodářská zvířata. 

Otázka č. 7 byla zaměřena na vztah žáků ke geneticky modifikovaným organismům 

(GMO). Problémová otázka byla postavena jako obava před konzumací GMO. 

 

1. ročník (29 respondentů) 

Celkem 11 (38 %) respondentů položku nevyplnilo. Odpovědi byly vesměs negativní, 

odmítavé. Uvedené alternativy odpovědí žáků (v původním neupraveném znění) spolu s jejich 

procentuálním zastoupením jsou vypsány v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Odpovědi žáků 1. ročníků a jejich procentuální zastoupení. 

Tvrzení žáků 1. ročníků [%] 

obává se konzumovat GMO, neví se "co s tím provedou" 10 

obává se konzumovat - může to být nebezpečné 10 

obává se, konzumace uměle upravených potravin neprospívá našemu zdraví 10 

nekonzumovala, nejí zvířata 10 

neobává se, jen změněná DNA 7 

podle míry gen. modifikace by ne/konzumovala, preference "přírodní" stravy 3 
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GMO mohou mít vady, nezdravé je konzumovat, škodlivý dopad na náš organismus 3 

neobává se, chutná jí to 3 

neobává, rozbory potravin potvrdily že GMO obsahují látky přijatelné pro tělo, 

potřebné, i když ve větším množství 
3 

neobává se, je to lepší než kdyby se org modifikovaly chemikáliemi (úprava růstu) 3 

nevyplněno 38 

 

3. ročník (32 respondentů) 

Nevyplněno bylo jen 5 položek (16 %). Názory byly rovněž vesměs odmítavé, ačkoli 

,,podložené“ již odbornějšími argumenty. Vybrané alternativy odpovědí žáků (v původním 

neupraveném znění) spolu s jejich procentuálním zastoupením jsou vypsány v Tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Odpovědi žáků 3. ročníků a jejich procentuální zastoupení. 

Tvrzení žáků 3. ročníků [%] 

je mi to jedno, neuvědomuji si rizika 9 

ANO, není to přirozené a nevíme co v nich je  9 

ANO, změnou jejich DNA vznikají mutace a ty se mohou přenášet a zdegenerovat 

další generace 
9 

podle toho jak by byly upravené 9 

ANO, hormony a očkování podávané zvířatům se hromadí pak v člověku  9 

ANO, žijí v otřesných podmínkách a rostliny stříkají hnojivy - látky se mohou v nás 

hromadit  
6 

ANO, obávám se toho, co nemělo přirozený vývoj 3 

ANO, můžou být nezdravé nebo zmutované a mohou i zabíjet 3 

Ano, mohou obsahovat viry, bakterie a dědičná nemocnění  3 

ANO, každý by měl jíst jen to, co si vypěstoval, hlavně kvůli stavu ovzduší 3 

zvířata ano, rostliny ne 3 

NE, vše by mělo být čistě přírodní a ne umělé 3 

NE, nechci jíst upravené věci, ale asi to díky počtu lidí jinak nejde 3 

NE, lidé odjakživa šlechtili a pěstovali, GMO jsou podobné  3 

NE, má to velkou budoucnost  3 

v naší době jsou všechny rostliny a zvířata GMO 3 

NEVÍM 3 

nevyplněno  16 
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4. ročník (34 respondentů) 

Položka byla nevyplněná u 8 respondentů (24 %). Odpovědi byly stručnější 

a vyhraněnější (jednoznačnější) ve srovnání s tvrzeními předchozích dvou ročníků. Alternativy 

odpovědí žáků (v původním neupraveném znění) spolu s jejich procentuálním zastoupením jsou 

vypsány v Tabulce 12.  

 

Tabulka 12: Odpovědi žáků 4. ročníků a jejich procentuální zastoupení. 

Tvrzení žáků 3. ročníků [%] 

ANO, může dojít k ohrožení zdraví (zatím neprokázáno), ale volba je na každém 

člověku 
7 

ANO, ale přesto je konzumuji  7 

ANO, poškozují organismus na strukturní úrovni, výzkumy jsou krátkodobé 7 

ANO, může to změnit naše vlastnosti a nahradit z GMO, přetransformovat naše DNA 

a RNA 
7 

NE, neobávám se  7 

NE, má to svá rizika ale mě nevadí 7 

NEVÍM, rostliny mi nevadí, ale živočichové ano 7 

NE, dnes je vše upravené  7 

NE, mám svůj jídelníček a ověřené potraviny  7 

NE, občas to nevadí ale pořád ne 3,5 

NEVÍM proč, ale nebojím se 3,5 

NE, ale dávám přednost nemodifikovaným  3,5 

nevyplněno  24 

 

Výsledky otázky č. 7 byly značně překvapivé. Očekávalo se, že se na uvedených 

tvrzeních nějakým způsobem podepíší informace prezentované v médiích, internetu a dalších 

zdrojích. Ukázalo se však, že žáci o dané problematice nemají žádný přehled, případné 

miskoncepce byly příliš naivní a jednoduché. 
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Potvrzení či vyvrácení předpokladů stanovených pro tuto část výzkumu: 

Předpoklad, že nejčastěji používanou kresbou žáků nukleových kyselin je model 

molekuly s podobou dvoušroubovice, byl potvrzen. 

Předpoklad, že nejčastější miskoncepcí nukleových kyselin je chybné vnímání jejich 

struktury potvrzen nebyl, jelikož ve všech ročnících převládalo správné znázornění struktury 

NK – DNA jako dvouvláknová šroubovice. Ač bylo značně primitivní, bylo správné. 

Za nejčastější miskoncepci lze považovat záměnu chápání pojmu nukleová kyselina 

a DNA/RNA (resp. záměnu úrovně pojmů). Častým tvrzením zdůvodňujícím tento předpoklad 

bylo, že nukleové kyseliny jsou součástí DNA („NK jsou složkou DNA“). 

Předpoklad, že na prekonceptu genetické informace se podílí především učivo biologie 

a genetiky, a že její chemická podstata (struktura) je v pozadí, byl potvrzen, což dokládá 

převaha biologických charakteristik v uvedených odpovědích. 

Předpoklad, že žáci středních škol vnímají geneticky modifikované organismy 

jako nebezpečné, byl potvrzen. Nicméně zda je tento stav způsoben zejména vlivem médií 

potvrzen jednoznačně nebyl. 

Předpoklad, že prekoncepty pojmu nukleové kyseliny v průběhu studia svou obecnou 

podobu nemění, ale že získávají na větší konkrétnosti, a to zejména v aspektech struktury, 

byl potvrzen. Geneze prekonceptu je tedy pravděpodobně dokončena již na začátku 

středoškolského studia (1. ročník). Dalším studiem se tento prekoncept případně už jen 

modifikuje – upřesňuje, zdokonaluje. 
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Kvantitativní relační výzkum 

Pro kvantitativní výzkum byl použit didaktický test se dvěma dichotomickými otázkami 

se zdůvodněním, jednou otevřenou a jednou polouzavřenou otázkou podle pravidel 

definovaných Chráskou (2007). Jednalo se o otázky č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 didaktického testu 

uvedeného v Příloze 12. U každé otázky jsou uvedeny výsledky s četnostmi odpovědí žáků 

podle ročníků (s vyznačením správných a nesprávných tvrzení) a výsledky statistického 

zpracování těchto dat. Vedle těchto parametrů jsou v tabulkách s četnostmi uvedeny i hodnoty 

četností nevyplněných odpovědí, jelikož je z hlediska analýzy prekonceptů nelze klasifikovat 

jako odpovědi nesprávné. 

Postup a metoda zpracování výsledků (odpovědí žáků všech ročníků) jsou uvedeny 

v praktické části této diplomové práce (paragraf 3.1.3). 

 

Otázka č. 2 

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení v celém svém rozsahu pravdivá nebo nepravdivá 

a svou volbu zdůvodněte:  

a) Všechny buňky rostlin, živočichů i hub obsahují nukleové kyseliny (DNA nebo RNA).   

b) Potomci mají vždy stejnou DNA jako matka, nebo stejnou jako otec.  

d) Bakterie a viry neobsahují nukleové kyseliny.  

e) Nukleové kyseliny se chovají jako kyseliny, protože neobsahují žádné zásadité skupiny.  

f) DNA všech organismů má stejnou strukturu a složení. Liší se pouze pořadím aminokyselin.  

 

Otázka č. 2 byla koncipována jako pokyn k vypracování dílčích podotázek (celkem 

5 podotázek), kdy se žáci měli rozhodnout, zda jsou uvedená tvrzení (podotázky) pravdivá 

či nepravdivá v celém svém rozsahu a své rozhodnutí zdůvodnit. Dílčí otázky byly koncipovány 

dle všeobecně rozšířených a dostupných informací pojících se k tématu nukleové kyseliny. 

Na základě výsledků pre-testu bylo zjištěno, že formulace jednotlivých tvrzení jsou 

jednoznačné a pro žáky pochopitelné. Kromě podotázky 2c, která byla z vlastního didaktického 

testu vyřazena (pro úplnost je ale ve výsledcích uvedena, červeně podbarvena).  

Na základě výsledků (uvedených v Tabulce 13) měly největší úspěšnost v 1. ročníku 

podotázka 2a a 2b, naopak nejnižší úspěšnost podotázka 2f. Ve 3. ročníku byla úspěšnost 

podobná jako v předchozím případě, nicméně procentuální zastoupení správného řešení bylo 

vyšší. U žáků 4. ročníku byla procenta úspěšnosti nejvyšší, kdy u podotázky 2e dosáhly 

až 100%. 

Je tedy zřejmé, že nejjednodušší otázka byla pro žáky všech ročníků podotázka 

2a s tvrzením, že všechny buňky rostlin, živočichů i hub obsahují nukleové kyseliny 
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(DNA, RNA). Nejobtížnější se naopak jevila podotázka 2f s tvrzením, že nukleové kyseliny se 

chovají jako kyseliny, protože neobsahují žádné zásadité skupiny. 

 

Tabulka 13: Procentuální vyjádření správných (zeleně podbarvené) a špatných odpovědí žáků 

všech ročníků u jednotlivých dílčích otázek (i s vyřazenou otázkou 2c). 

O
tá

zk
a 1r 

 
3r 

 
4r 

ANO NE N ANO NE N ANO NE N 

a) 79 7 14  94 6 0  94 6 0 

b) 10 87 3  22 72 6  12 88 0 

c) 41 34 25  25 59 16  59 35 6 

d) 31 55 14  41 56 3  50 50 0 

e) 41 42 17  31 63 6  0 100 0 

f) 44 28 28  31 41 28  6 82 12 

* hodnoty jsou uvedeny v %; N – nevyplněno 

 

Jak ukazuje Tabulka 14 – statisticky významný rozdíl byl mezi prvním a čtvrtým 

ročníkem pouze u podotázek 2e a 2f. U srovnání výsledků žáků třetích a čtvrtých výsledků tomu 

bylo zrovna tak. 

 

Tabulka 14: A - Srovnání výsledků úspěšnosti řešení testových otázek 1. a 4. ročníků pomocí 

Pearsonova testu. B  - Srovnání výsledků úspěšnosti řešení testových otázek 3. a 4. ročníků 

pomocí Pearsonova testu. 

O
tá

zk
a A: 1. vs. 4. ročník B: 3. vs. 4. ročník 

Hodnota p-level Hodnota p-level 

2a 0,08 nelze 

2b 0,55 0,16 

2d 0,06 0,46 

2e 1,18.10-06 0,00 

2f 4,02.10-05 0,00 

* hodnoty p-level jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Za významné lze považovat hodnoty p-level nižší 

než 0,05 (zvýrazněné červeně). 
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Otázka č. 3 

Rozhodněte, zda jsou nukleové kyseliny nějak důležité (významné) pro člověka v jeho 

běžném životě:     

□ ANO    □ NE 

 

Pokud ANO, uveďte konkrétní příklady: 

 

Otázka č. byla zaměřena na zjištění, jakým způsobem vnímají žáci význam nukleových 

kyselin v jejich běžném životě, přičemž jim nejprve byla položena otázka, zda vůbec mají NK 

pro člověka nějaký význam v jeho běžném životě, a následně měli žáci své tvrzení rozšířit 

o příklady. 

Jak ukazuje Tabulka 15, největší zastoupení žáků, kteří jsou přesvědčeni o správnosti 

tohoto tvrzení, je v 1. ročníku (90 % respondentů). 3. a 4. ročník měl, s rostoucím podílem 

záporných odpovědí, podíl kladných odpovědí méně (75 a 76 % respondentů). 

Statisticky významný rozdíl v řešení otázky č. 3 byl pouze mezi žáky 1. a 4. ročníku 

(Tabulka 16 – A). 

 

Tabulka 15: Procentuální vyjádření kladných (zeleně podbarvené), záporných (červeně 

podbarveno) a nevyplněných odpovědí žáků všech ročníků. 

1r 3r 4r 

ANO NE nevyplněno ANO NE nevyplněno ANO NE nevyplněno 

90 0 10 75 19 6 76 24 0 

* hodnoty jsou uvedeny v %;  

 

Tabulka 16: A - Srovnání výsledků řešení testových otázek 1. a 4. ročníků. B  - Srovnání výsledků 

řešení testových otázek 3. a 4. ročníků. 

O
tá

zk
a A: 1. vs. 4. ročník B: 3. vs. 4. ročník 

Hodnota p-level Hodnota p-level 

3 0,02 0,32 

* hodnoty p-level jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Za významné lze považovat hodnoty p-level nižší 

než 0,05 (zvýrazněné červeně). 
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Nejčastější zdůvodnění volby „ANO“ uvádějí žáci například: 

1. ročník: podle předpokladů od rodičů se mohou projevit poruchy zraku, alergie, 

výška, barva očí, vlasů, povaha; jsou důležité pro rozmnožování; určují vzhled, vlastnosti; 

někteří mají lepší myšlení, jiní jsou zručnější; dědičnost, ukládání informací; přenos genetické 

informace z generace na generaci; identifikace osoby, umělé oplodnění, nalezení biologických 

rodičů; nezdůvodněno (13). 

3. ročník: součást DNA a RNA; předávání GI; určují, jak bude člověk vypadat;  nelze 

bez nich žít; růst a stavba těla; NK určují, jak se člověk zachová v určitých situacích - zastání 

slabšího; Určuje, jak se chová a vypadá; každý je díky tomu jiný; bez NK by se člověk nikdy 

nevyvinul, takže by neexistoval; je naší součástí a denně nás ovlivňuje; je podstatou evoluce 

a příslušnosti k rodu; nezdůvodněno (8)  

4. ročník: nemohl bych vyplnit tento test; strava a šlechtěni a reprodukce; při sexu; 

určují genetickou výbavu; udržování gen. informace v oběhu; proměnlivost, nový život; 

ano jinak by tam přece nebyly; syntéza bílkovin; nezdůvodněno (7) 

 

Otázka č. 4 

Porovnejte z následujících hledisek molekulu RNA (ribonukleová kyselina) a DNA 

(deoxyribonukleová kyselina): 

                                                     DNA                    RNA 

počet vláken:    …………………..  ……………………….. 

druh sacharidu v molekule:  …………………..  ……………………….. 

tvar molekuly:   …………………..  ……………………….. 

 

Otázka č. 4 se týkala určení základní struktury DNA i RNA, konkrétně počtu vláken 

obou nukleových kyselin, druhu sacharidu, jež obsahují, a tvaru těchto molekul. Tabulka 17 

ukazuje, že celkově nejúspěšnější byli žáci u určení počtu vláken v molekuly DNA i RNA. Dále 

byli žáci úspěšní u určení tvaru těchto molekul. Z tabulky je také patrné, že celková úspěšnost u 

všech otázek roste s vyšším ročníkem probandů. Stejně tak se dá říci, že větší úspěšnost žáků je 

u struktury molekuly DNA oproti RNA. 
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Tabulka 17: Procentuální vyjádření správných (zeleně podbarvené), špatných (červeně 

podbarveno) a nevyplněných odpovědí žáků všech ročníků. 

4. otázka 

1r 3r 4r 

DNA RNA DNA RNA DNA RNA 

S Š N S Š N S Š N S Š N S Š N S Š N 

Počet 

vláken 
28 3 69 10 3 87 16 22 63 13 25 63 76 12 12 76 12 12 

druh 

sacharidu 
0 7 93 0 7 93 3 16 81 6 16 78 35 35 29 29 41 29 

Tvar 

molekuly 
34 0 66 0 7 93 19 28 53 9 31 59 41 18 41 35 18 47 

* hodnoty jsou uvedeny v %; S – správné řešení, Š – špatné řešení, N – nevyplněno. 

 

Statisticky významný rozdíl byl mezi všemi řešeními 1. a 4. ročníku (Tabulka 18 – A) 

i u většiny řešeních žáků mezi 3. a 4. ročníkem (Tabulka 18 – B), až na určení tvaru molekuly 

DNA. 

 

Tabulka 18: A - Srovnání výsledků úspěšnosti řešení testových otázek 1. a 4. ročníků. 

B  - Srovnání výsledků úspěšnosti řešení testových otázek 3. a 4. ročníků. 

 

Otázka 

A: 1. vs. 4. ročník B: 3. vs. 4. ročník 

Hodnota p-level 

DNA (počet vláken) 1,91.10-05 9,17.10-07 

RNA (počet vláken) 2,42.10-08 4,62.10-08 

DNA (druh sacharidu) 1,57.10-06 5,27.10-05 

RNA (druh sacharidu) 1,69.10-06 8,62.10-05 

DNA (tvar molekuly) 0,01 0,18 

4c RNA (tvar molekuly) 0,00 0,04 

* hodnoty p-level jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Za významné lze považovat hodnoty p-level nižší 

než 0,05 (zvýrazněné červeně). 
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Otázka č. 5 

Máte k dispozici tyto základní složky nukleové kyseliny DNA. Vaším úkolem je pospojovat 

všechny části do obrázku tak, aby vše odpovídalo struktuře úseku jednoho vlákna DNA. 

1P

O 5

3

 

SACHARID BÁZE BÁZE1

O 5

3

 

SACHARID

 

 

Úkolem žáků u 5. otázky bylo sestavit část vlákna DNA z nabídnutých jednotlivých 

složek DNA (2 molekuly sacharidu, 2 dusíkaté báze, fosfátová skupina) ve správném pořadí. 

Zatímco v prvním ročníku byla úspěšnost správně nakreslených fragmentů nulová (převládalo 

nevyplnění otázky – 79 %) a ve třetím ročníku pouze 3%, ve čtvrtém ročníku, kde se 

podrobnější struktura probírá v rámci učiva biologie i chemie, byla úspěšnost 59% (Tabulka 

19). 

 

Tabulka 19: Procentuální vyjádření správných (zeleně podbarvené), špatných 

(červeně podbarveno) a nevyplněných odpovědí žáků všech ročníků. 

5. otázka 1. ročník 3. ročník 4. ročník 

správně nakresleno 0 3 59 

chybně nakresleno 21 53 29 

nevyplněno 79 44 12 

* hodnoty jsou uvedeny v %;  

 

Statisticky významný rozdíl v úspěšnosti řešení této otázky byl zjištěn při porovnání 

1. a 4. ročníku (Tabulka 20 – A) i při porovnání úspěšnosti řešení žáků 3. a 4. ročníku 

(Tabulka 20 – B). 

 

Tabulka 20: A - Srovnání výsledků úspěšnosti řešení testových otázek 1. a 4. ročníků. 

B  - Srovnání výsledků úspěšnosti řešení testových otázek 3. a 4. ročníků. 

Otázka 
A: 1. vs. 4. ročník B: 3. vs. 4. ročník 

Hodnota p-level 

5 3,77.10-08 4,73.10-06 

* hodnoty p-level jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Za významné lze považovat hodnoty p-level nižší 

než 0,05 (zvýrazněné červeně). 



89 

 

Verifikace či zamítnutí hypotéz stanovených pro tuto část výzkumu: 

Hypotéza č. 1, která byla formulována tak, že počet správných odpovědí v didaktickém 

testu zaměřeném na nukleové kyseliny bude větší u žáků čtvrtého ročníku, než u žáků prvního 

ročníku se podařila verifikovat (ověřit):  

 Otázka č. 2 – podotázky 2e a 2f – ověřena; podotázky 2a, 2b, 2d – nelze 

zamítnout nulovou hypotézu, že mezi zkoumanými vzorky není statisticky 

významný rozdíl. 

 Otázka č. 3 – hypotéza ověřena v celém rozsahu. 

 Otázka č. 4 – hypotéza ověřena v celém rozsahu. 

 Otázka č. 5 – hypotéza ověřena v celém rozsahu. 

 

Hypotéza č. 2, která byla formulována tak, že počet správných odpovědí v didaktickém 

testu zaměřeném na nukleové kyseliny bude větší u žáků čtvrtého ročníku, než u žáků třetího 

ročníku se podařila verifikovat (ověřit) nebo zamítnout: 

 Otázka č. 2 – podotázky 2e a 2f – ověřena; podotázky 2a, 2b, 2d – nelze 

zamítnout nulovou hypotézu, že mezi zkoumanými vzorky není statisticky 

významný rozdíl. 

 Otázka č. 3 – hypotéza zamítnuta v celém svém rozsahu, jelikož nelze 

zamítnout nulovou hypotézu, že mezi zkoumanými vzorky není statisticky 

významný rozdíl. 

 Otázka č. 4 – hypotéza ověřena, s vyjímkou určení tvaru molekuly DNA, 

kde nelze zamítnou nulovou hypotézu, že mezi zkoumanými vzorky není 

statisticky významný rozdíl. 

 Otázka č. 5 – hypotéza ověřena v celém rozsahu. 
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4.1 Možnosti zvýšení motivace a zájmu žáků o učivo molekulární biologie 

Součástí diplomové práce bylo rovněž navrhnutí možností zvýšení zájmu žáků středních 

škol o oblast molekulární biologie, potažmo přírodovědných oborů jako celku. Z toho důvodu 

byly navrženy a ověřeny další aktivity – laboratorní cvičení pro nadané žáky nebo spolupráce 

vybrané střední školy s odborným pracovištěm. 

Následující možnosti zvýšení motivace o přírodovědné obory jsou uvedeny jako možný 

obsah případného dalšího výzkumu této problematiky na středních školách45. 

4.1.1 Návrhy zájmové činnosti pro žáky SŠ 

Na základě stanovených výzkumných cílů pro tuto část diplomové práce byl sestaven 

pracovní list (PL) na vybrané téma laboratorního cvičení – Izolace vlastní DNA, jež je součástí 

Přílohy 7. Pracovní list byl sestaven na základě obsahu sady „Gen v lahvi“ a následně byl 

ověřen v rámci přírodovědného semináře SH. Součástí této části výzkumu je i fotodokumentace 

průběhu realizovaného laboratorního cvičení (Příloha 16). 

 

Postup ověření PL 

Laboratorní cvičení se uskutečnilo v květnu 2015 v rámci přírodovědného semináře 

pro nadané žáky, PES. Zařazení tohoto laboratorního cvičení bylo koncipováno tak, 

aby chronologicky navazovalo po diagnostice žákovských prekonceptů (březen 2015), aby 

laboratorní cvičení analyzované prekoncepty neovlivňovalo a nezkreslilo tak výsledky jejich 

analýzy. 

Laboratorní cvičení se uskutečnilo v chemické laboratoři SH s celkem 12 žáky. 

Žáci pracovali samostatně, podle pokynů v PL a vyučujícího (autorka práce). Celé cvičení trvalo 

dvě vyučovací hodiny. Žákům byly připraveny pomůcky a potřebné chemikálie (jež byly 

součástí sady Gen v láhvi; část pomůcek a chemikálií byla opatřena z laboratoře). Jelikož se 

jednalo o laboratorní cvičení pro nadané žáky, byla jim kromě návodu uvedeného v PL 

poskytnuta i detailní teorie a vysvětlení principu postupu jednotlivých kroků extrakce a izolace 

DNA pro lepší pochopení problematiky a samotného postupu. Žáci pracovali s vlastním 

biologickým materiálem (slinami), což je evidentně bavilo, pracovali s nadšením a ptali se i 

                                                      

 

45 Jejich případná analýza by pravděpodobně byla nad rámec diplomové práce.  
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mimo výklad na otázky související s postupy v molekulárně-biologické laboratoři. Na závěr si 

žáci odnesli své produkty práce (jejich vlastní izolovanou DNA z buněk ústní sliznice 

uchovanou v ethanolu) v podobě náhrdelníku (skleněná vialka na šňůrce, která byla součástí 

sady), z čehož měli obzvlášť radost a co sloužilo i jako motivace na začátku celého 

laboratorního cvičení. 

Na konci laboratorního cvičení byli žáci požádáni o slovní zhodnocení jeho průběhu 

a vlivu na jejich motivaci k dalšímu studiu přírodovědných předmětů, konkrétně oblasti 

molekulární biologie. 

 

Splnění cílů, potvrzení či vyvrácení předpokladů 

Cíl vytvořit pracovní list na vybrané téma (Izolace vlastní DNA) a jeho následné 

ověření v přírodovědném semináři SH byl splněn. Zhodnocení jeho vlivu na zvýšení motivace 

žáků SH byl splněn formou osobních sdělení žáků 

Předpoklad, že vybrané laboratorní cvičení a vytvořený pracovní list zvýší zájem žáků 

přírodovědného semináře SH o přírodovědné obory, konkrétně o studium v oblasti molekulární 

biologie, byl potvrzen. 

4.1.2 Zapojení odborných pracovišť ve spolupráci se SŠ ve výuce nadaných žáků 

Jelikož nebyl na tuto část práce uskutečněn žádný výzkum (analýza žákovských 

prekonceptů již byla provedena) byly pro tuto část dané problematiky stanoveny pouze cíle. 

Výsledky jsou proto zaměřeny pouze na splnění či nesplnění vytyčených cílů, jež se týkají 

navržení možností zvýšení motivace žáků středních škol v jejich dalším přírodovědném 

vzdělávání.  

Za účelem splnění daných cílů byla naplánována a zrealizována návštěva odborného 

vysokoškolského pracoviště – Katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze (KBES PedF UK) společně s Přírodovědnou fakultou UK v Praze. 

Exkurze se účastnili žáci navštěvující přírodovědný seminář SH v celkovém počtu 12 žáků. 

 

Charakteristika a průběh exkurze: 

Za účelem návštěvy PedF UK byl vytvořen její harmonogram (čas odjezdu, příjezdu 

na místo, cenová relace, rozvržení časové dotace pro přednášku a praktikou ukázku, čas 

návratu), který byl navíc doplněný i o návštěvu Přírodovědecké fakulty UK, kde zrovna 

probíhala Velká výstava bezobratlých, spolu s botanickou zahradou. Tento bod programu byl 
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doplněn z důvodu jeho relevantnosti v problematice zvýšení motivace zájmu žáků středních 

škol o přírodovědné obory (v tomto případě o zoologii). Celou akci si všichni zúčastnění (žáci 

i doprovod) financovali sami. 

Nejprve se žáci účastnili přednášky na téma „Metody izolace, kvantifikace a zjištění 

kvality nukleových kyselin“ pod vedením vedoucího této diplomové práce, RNDr. Edvarda 

Ehlera, Ph.D. Žáci byli v průběhu přednášky nesmělí, nekladli žádné otázky. Na konci 

teoretického úvodu (přednášky) proběhla ukázka vybraných přístrojů (PCR, elektroforéza, 

spektrofotometr), která žáky evidentně bavila. Ukázka byla doplněna i o další výklad k principu 

jejich fungování, což jen dokládá zájem žáků o danou problematiku. 

Dalším bodem programu byla návštěva Velké výstavy bezobratlých na Přírodovědecké 

fakultě UK a botanické zahrady. Žáci byli celou výstavou provázeni odborníkem, jež celou 

prohlídku doplnil i o zajímavosti.  

Fotodokumentace návštěvy PedF i PřF UK je součástí Přílohy 17. 

Na závěr byli žáci požádáni o subjektivní slovní hodnocení celé exkurze 

(PedF i PřF UK), přičemž v průběhu celé návštěvy PedF i PřF UK byl sledován zájem 

a zainteresovanost žáků.  

Z osobních sdělení žáků vyplynulo, že z celé exkurze byli nadšení, zejména z ukázky 

PCR a elektroforézy a prohlídky výstavy bezobratlých. V prostorách KBES (potažmo celé 

PedF UK) se žáci cítili dobře, prostředí fakulty se jim líbilo a necítili se cize. Samotná 

přednáška na téma Metody izolace, kvantifikace a zjištění kvality nukleových kyselin byla pro 

žáky příliš abstraktní (z důvodu vysoké odbornosti výkladu), jelikož vybraní žáci byli z nižších 

ročníků (2. a 3. ročník SH), neměli tak dostatečné znalosti k pochopení celé problematiky. 

Následná ukázka a možnost vyzkoušet si vybrané přístroje však tuto skutečnost zcela 

vykompenzovaly. 

 

Splnění či nesplnění cílů: 

Cíl vybrat a navrhnout návštěvu odborného pracoviště přírodovědného zaměření 

(PedF UK, PřF UK) byl splněn. 

Cíl zrealizovat návštěvu vybraného odborného pracoviště (PedF UK, PřF UK) byl 

splněn. 

Cíl zvýšit návštěvou PedF a PřF UK motivaci vybraných žáků k dalšímu studiu 

přírodovědných oborů byl splněn. 
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5 DISKUZE 

5.1 Analýza současného stavu výuky témat molekulární biologie na SH 

Učivo molekulární biologie (potažmo téma nukleových kyselin) je součástí předmětů 

biologie a chemie. ŠVP SH přitom vychází z RVP-SOV ekologického zaměření, a má 

srovnatelné požadavky na vzdělávání žáků v těchto předmětech jako příslušné RVP-G, jež se 

dají považovat za nejvyšší standard ve všech předmětech středního vzdělávání v ČR.  

Z analýzy ŠVP SH vyplývá, že učivo molekulární biologie (nukleové kyseliny), je 

ve výuce obou předmětů (biologie, chemie) zastoupeno zcela nerovnoměrně. V předmětu 

biologie u nižších ročníků (1. až 3. ročník) je zařazeno pouze okrajově. Naopak ve 4. ročníku je 

převaha učiva molekulární biologie dosti patrná, zaujímá největší část probíraného učiva 

v tomto ročníků. V předmětu chemie není učivo molekulární biologie v nižších ročnících 

(1. až 3. ročník) zařazeno vůbec a ve 4. ročníku téma nukleových kyselin zaujímá největší část 

probíraného učiva. Tento stav by se dal vysvětlit snahou zařadit takto náročné a abstraktní učivo 

do výuky na SŠ do poslední fáze vzdělávání, aby korespondovalo s vývojem abstraktního 

myšlení žáků. Jako podklad pro toto tvrzení se dá použít např. výzkum prekonceptů pojmu 

„fotosyntéza“ na SŠ (Šmídl, 2009) nebo výzkumu Roštejnské a Klímové (2006) týkající se 

učiva biochemických dějů na SŠ, jejichž náročnost a abstraktnost jsou pro žáky srovnatelné 

s učivem nukleových kyselin. 

Na základě informací v teoretické části je zřejmé, že by učivo probírané na středních 

školách (především na středních odborných školách) mělo, v co možná největší míře, 

reflektovat současný vývoj a obsah vědeckého poznání. Tato skutečnost by se tak měla 

projevovat i ve změně struktury a obsahu ŠVP středních škol – rozšíření kvality i kvantity 

vybraných témat. Případná změna v obsahu a struktuře učiva by zcela jistě vedla k redukci 

obsahu jiného učiva. Navíc zařazení velmi detailních a abstraktních poznatků by vyžadovalo 

využití jiných metod výuky, než je transmisivní výklad (např. BOV a jiné modernější 

a efektivnější metody výuky, větší počet laboratorních cvičení, efektivní využívání 

multimediálních didaktických prostředků). 

5.1.1 Popis současné výuky témat molekulární biologie 

Z osobních rozhovorů s vyučujícími předmětů biologie a chemie na SH ve všech 

ročnících vyplývá, že je zcela převládající metodou výuky výklad s doplněním o aplikaci ICT 

nebo výukových power-pointových prezentací. Případná dlouhodobá změna metod výuky 
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molekulární biologie (např. projektová nebo činnostní výuka) by z hlediska schopností 

a přípravy vyučujícího, možností ve výuce (časová dotace, rozvržení jednotlivých hodin) nebo 

z hlediska schopností a kompetencí žáků byla obtížná, ne však nemožná. 

V praktickém vyučování témat molekulární biologie (konkrétně nukleových kyselin) je 

situace na škole nevyhovující – laboratorní cvičení se v podstatě neprovádějí. Žáci tak nemají 

možnost seznámit se s konkrétními postupy a procesy typickými pro danou problematiku 

(extrakce, izolace nukleových kyselin ze vzorku). Byla proto vybrána a upravena laboratorní 

cvičení, sestaveny odpovídající pracovní listy a následně byla cvičení zařazena do výuky 

biologie i chemie ve 4. ročníku, jejichž diskuze je obsahem následujícího paragrafu.  

5.1.2 Sestavení a ověření pracovních listů 

Pracovní listy na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech; Izolace, hydrolytické 

štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin ve vybraných potravinách a Izolace vlastní DNA, 

které byly v rámci této práce sestaveny a ověřeny, měly podle osobních sdělení žáků a výsledků 

analýzy žákovských prekonceptů pojmu nukleové kyseliny značný přínos. Žáky vybraná 

laboratorní cvičení bavila a zároveň chápali i jejich princip a význam (propojení teoretických 

a praktických znalostí a dovedností). Podle individuálních sdělení žáků se i zvýšila jejich 

motivace k dalšímu studiu molekulárně biologických oborů. Pravdivost jejich tvrzení se 

následně potvrdila v již zmíněné analýze prekonceptů, jež je předmětem další diskuze. 

Ve vztahu k materiálnímu vybavení laboratoří (chemických i biologických) jiných 

středních škol lze očekávat, že ne všechny budou vybaveny vybavením a pomůckami podobně 

jako laboratoře SH (například cenová relace sady Gen v láhvi se pohybuje kolem pěti tisíc 

korun). Laboratorní cvičení (i pracovní listy) se však dají v závislosti na kreativitě vyučujícího 

modifikovat, zjednodušit a popřípadě i finančně přizpůsobit. Lze je také zařadit do zájmové 

činnosti žáků (kroužky, semináře, tábory apod.). Případná metodická modifikace pracovních 

listů i laboratorních cvičení (například zakomponování principů badatelsky orientovaného 

vyučování)  je navržena k dalšímu výzkumu. 

  

Pro podpoření významu laboratorních cvičení na téma týkající se nukleových kyselin 

ve výuce biologie a chemie byl zařazen i výzkum žákovských prekonceptů pojmu nukleové 

kyseliny. 
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5.1.3 Analýza prekonceptů a miskoncepcí pojmu nukleové kyseliny 

Problematika analýzy prekonceptů žáků středních škol přírodovědného zaměření není 

v České republice příliš rozšířenou. Výzkumy prekonceptů jsou předmětem analýzy především 

základních škol, zejména prvního stupně46. Z toho důvodu je v následující diskuzi nedostatek 

porovnání výsledků výzkumu této práce s jinými autory. 

 

Analýza prekonceptů pomocí žákovských výtvorů  

Analýza žákovských výtvorů se sestávala z dílčích úkolů – kresba a text. V rámci 

kvalitativního výzkumu bylo po žácích požadováno, aby nejprve nakreslili svou představu 

pojmu nukleové kyseliny, aby tento pojem definovali svými vlastními slovy a dále také 

vysvětlili, jak chápou pojem „genetická informace“ nebo vliv geneticky modifikovaných 

organismů na člověka. 

Úkol nakreslit svou představu pojmu nukleové kyseliny 

Většina žáků prvního ročníku (34 %) úkol nevyplnila. Jedním z důvodů může být 

například nejasná, těžko popsatelná nebo obtížně formulovatelná představa, popřípadě 

neschopnost přenést myšlenkový obraz do kreslené podoby. Nejčastější představou nukleových 

kyselin byl obraz struktury DNA v podobě dvoušroubovice. Lze se domnívat, že tato skutečnost 

je zapříčiněna rozšířením podobných obrázků v knihách, na internetu, v televizi a dalších 

médiích. Jedná se o velmi často zobrazovaný a populární motiv. Některé kresby byly doplněny 

i o další prvky – např. o obrázek člověka, což se dá vyložit jako skutečnost, že žák si je vědom 

významu/výskytu nukleových kyselin v lidském organismu. Důležitým zjištěním také byly 

případné miskoncepce – příkladem miskoncepce je např. kresba kapky krve, která může značit 

žákovu mylnou představu o tom, že DNA je obsažena zejména/pouze v krvi, ačkoli erytrocyty 

žádná jádra s DNA neobsahují. Je možné se domnívat, že nedošlo k propojení jednotlivých 

znalostí. Na tomto příkladu je také patrný vliv médií (televizních kriminalistických seriálů, kdy 

je krev častým nástrojem, ať už k identifikaci oběti či pachatele). 

Na rozdíl od žáků prvního ročníku je u třetího ročníku patrné vytvoření konkrétnější 

představy o struktuře nukleových kyselin. Stále se však jedná jen o přejatou podobu modelu 

DNA, bez jasného detailního rozlišení (ačkoli výjimečně se v nákresu objevily písmena, jež 

mohou indikovat znalost dusíkatých bází a jejich jednopísmenné označení, ačkoliv nebyla 

                                                      

 

46 Tyto výzkumy byly uvedeny v teoretické části práce. 
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použita písmenka A, T, U, C, G). Zajímavá byla zobrazení, jež svým obsahem zcela vybočovala 

ze všeobecně kreslené podoby DNA – např. schéma stromu pravděpodobně značící jakýsi 

genetický strom života; nákres buněk v lidském těle, který může znamenat představu, že NK 

jsou uvnitř každé buňky. Jako příklad miskoncepce je možné brát kresby s diferenciací RNA a 

DNA, kdy jeden z respondentů namaloval u dvoušroubovice DNA živočicha, u lineárního 

vlákna RNA květ rostliny. Je na místě se domnívat, že dotyčný žák si myslí, že NK se dělí podle 

výskytu v organismech. 

U žáků čtvrtých ročníků je z počtu správně a detailně nakreslených struktur DNA 

(24 %) zřejmé, že již mají vytvořenu přesnější představu o struktuře NK (resp. DNA). Někteří 

žáci mají představu pojmu s vysokým rozlišením struktury (DNA) na jednotlivé stavební složky 

(dusíkaté báze, fosfáty a sacharidy). Stále je zde patrné přejímání obrazů z médií nebo učebnic, 

přičemž nyní se jedná o tzv. školní prekoncept, kdy žáci přejímají do své poznatkové struktury 

již hotový prvek, aniž by mu rozuměli nebo jím modifikovali svou dosavadní poznatkovou 

strukturu (prokázáno již dříve např. Doulík, Škoda, 2008). Za zajímavé a důležité lze považovat 

i kresby vykazující značnou kreativitu a rozmanitost žákovských pojetí – např. vajíčko se 

spermiemi, jež může značit, že žáci vnímají NK jako nástroj přenosu informací při pohlavním 

rozmnožování a oplození, nebo kresbu virů či továrny se značením nebezpečí, což může být 

vyloženo jako možné ohrožení správné struktury a funkce NK v organismu.  

V závislosti na převládajících kresbách dvoušroubovice DNA bylo ale zjištěno, 

že v průběhu studia se tvoří a modifikuje pouze rozlišení struktury této molekuly – s vyšším 

ročníkem probandů se zvyšovalo detailnější kreslení struktury DNA (sacharidy, fosfáty a 

dusíkaté báze), zatímco u prvního ročníku jsou zde maximálně zobrazeny jejich zastupující 

symboly (čárky, tyčinky). 

 

Úkol definovat vlastními slovy pojem nukleové kyseliny 

Žáci prvního ročníku uváděli jako nejčastější definici „nukleové kyseliny jsou látky 

nesoucí nebo uchovávající genetickou informaci“. Je možné, že tento spíše biologický pohled je 

dán převažujícím biologickým učivem, které se na formování prekonceptu doposud podílelo 

(genetika a biologie člověka na ZŠ, stavba buňky v 1. ročníku SŠ). Byla také zjištěna velmi 

zajímavá miskoncepce, a sice záměna pojmu DNA a nukleová kyselina. Žáci zřejmě 

předpokládají, že nukleové kyseliny se vyskytují v DNA. Další zjištěnou miskoncepcí bylo 

vnímání nukleových kyselin jako kyselých látek „s nežíravými účinky“, kde je patrná asociace 

s učivem kyselin a zásad anorganické chemie. Doplnění o nežíravých účincích NK se dá 

vysvětlit znalostí žáka o výskytu NK v organismu. 
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U žáků třetího ročníku bylo pozorováno patrné zlepšení v počtu správných definic, 

nicméně s řadou miskoncepcí – stále převládalo tvrzení, že nukleové kyseliny jsou složkou 

(součástí) DNA nebo že nukleové kyseliny se nacházejí jen u rostlin a živočichů, popř. že DNA 

je obsažena ve všech buňkách. K modifikaci prekonceptů žáků 3. ročníků pravděpodobně 

nejvíce přispělo učivo organické chemie ve druhém ročníku, jelikož častým tvrzením bylo, 

že NK jsou organické látky.  

Ve čtvrtém ročníku stále přetrvává mylná představa, že nukleové kyseliny jsou 

součástí DNA a RNA. Důležité je ale zjištění, že ve finální podobě prekonceptu na střední škole 

je patrné učivo biochemie ze 4. ročníku (ač špatně interpretováno nebo i pochopeno) – žáci 

ve svých odpovědích zaměňovali pojmy „bílkovina“ nebo „nukleotid“ s pojmem „nukleová 

kyselina“. 

Na základě analýzy žákovských kreseb a následného vyplnění otázky definice NK 

vlastními slovy žáků prvního, třetího a čtvrtého ročníku je patrné, že představa o nukleových 

kyselinách se v průběhu studia příliš nemění. V drtivé většině případů se žákům u pojmu 

„nukleové kyseliny“ vybaví podoba molekuly DNA – šroubovicové spojení dvou vláken 

s naznačením párování. Za nejběžnější miskoncepci lze naopak považovat představu, že DNA 

a RNA jsou tvořeny nukleovými kyselinami. Jedná se o dosti rozšířenou miskoncepci napříč 

všemi ročníky a bylo by proto vhodné se během výuky zaměřit na její odstranění. 

 

Úkol definovat vlastními slovy pojem genetická informace 

U pojmu „genetická informace“ měli žáci, bez ohledu na ročník, v podstatě shodnou 

představu – jedná se informace, jež se dědí od rodičů, a které určují vlastnosti člověka. 

Jednotlivé žákovské formulace byly ale velmi jednoduché: genetická informace je to, co dědíme 

po rodičích nebo informace o tom kdo jsme a jak budeme vypadat; Tento stav může být 

zapříčiněn tím, že pojem „genetická informace“ se jako takový nevyučuje (není samostatně 

ve výuce definován). Žáci si tak museli vystačit se svou vlastní formulací, bez vybavení 

konkrétní definice, jako tomu mohlo být u pojmu nukleové kyseliny. 

Zajímavá byla sdělení žáků jako jsou např. „GI jsou vlastnosti a jsou ochraňovány 

nukleovými kyselinami“ (zde se opět jedná o miskoncepci a záměnu úrovní pojmů), „povinnosti 

- např. žena má v genech pečovat o dítě“, „GI jsou živé válečky, část se odštěpí a předá nové 

generaci“ (zde je patrné vybavení si obrázku struktury nukleotidů v učebních textech) nebo „GI 

je určitý počet buněk/chromosomů/vláken atd., které se liší u každého jedince“, což sice značí 

absolvování učiva biochemie ve 4. ročníku, ale bez základního pochopení. Žák si zapamatoval 

jen určité pojmy v souvislosti s NK, nedokáže s nimi však pracovat, ani je blíže zařadit. 
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Úkol vysvětlit obavu z konzumace geneticky modifikovaných organismů 

Předpokladem u této otázky bylo, že žáci mají představu o tom, co to geneticky 

modifikovaný organismus je – za jakým účelem je upravován a jaký je jeho případný vliv 

na lidský organismus. Žáci prvního ročníku se s tímto termínem ve výuce ještě nesetkali, 

a proto lze předpokládat, že jejich informovanost o problematice vychází především z médií či 

z vlastní iniciativy. Nejčastějšími odpověďmi na danou otázku bylo „ano, obávám se 

konzumovat GMO“, vysvětlení, proč tomu tak je, ale chybělo. Opodstatněnou domněnkou může 

být, že tato skutečnost je zapříčiněna již zmíněnou neznalostí termínu GMO, o níž svědčí i 

vysoké procento nevyplnění dané otázky (38 %). Tento předpoklad potvrdily i odpovědi 

s tvrzením, že GMO nekonzumují, jelikož „neví, co s tím provedou“. 

U odpovědí žáků třetích ročníků je zřetelný posun v argumentech vysvětlujících proč 

se GMO konzumovat žák obává či nikoliv. Nejčastější odpovědí opět bylo tvrzení, že se žáci 

GMO konzumovat obávají, přičemž argumentovali možným negativním vlivem na lidský 

organismus („změnou DNA vznikají mutace, které se mohou dále přenášet“, „látky se v nás 

mohou hromadit“ nebo „nezdravé a zmutované látky mohou i zabíjet“). Jelikož bylo u odpovědí 

uvedeno i jejich zdůvodnění, došlo k odhalení i žákovských miskoncepcí u tohoto fenoménu. 

Zdůvodnění typu „hormony a očkování se hromadí pak i v člověku“, „GMO žijí v otřesných 

podmínkách a rostliny stříkají hnojivy“ nebo „obává se, hlavně kvůli stavu ovzduší“ vypovídají 

o neznalosti žáků způsobu úpravy geneticky modifikovaných organismů. Ačkoliv se žáci stále 

v průběhu výuky na SŠ s tímto termínem nesetkali, procento nevyplněných odpovědí je 

ve srovnání s prvním ročníkem nižší (15 %). 

U žáků čtvrtých ročníků byla situace obdobná jako u žáků třetích ročníků, opět byl 

ale posun v uvedených argumentech. Tentokrát však byla schopnost zdůvodnit svou odpověď 

na vyšší úrovni a s fakticky správnými argumenty (např. „výzkumy působení GMO na lidský 

organismus jsou krátkodobé“, „ohrožení zdraví konzumací GMO ještě nebylo prokázáno“). 

Zajímavá byla tvrzení „mohou změnit naše vlastnosti a nahradit je vlastnostmi z GMO“ nebo 

„přetransformovat naši DNA a RNA“. Takové argumenty jsou však nepodložené 

a pravděpodobně přejaté z jiných zdrojů. 
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Mimo výuku žáků 4. ročníku, se dá proto předpokládat, že jediným zdrojem vědomostí 

(byť útržkovitých a ne vždy správných) jsou informace z médií či domácího prostředí, které 

jsou ale špatně interpretovány. Svůj vliv na odmítavé odpovědi žáků mají jistě zkreslené 

a přehnané informace již zmíněných médií o negativních vlastnostech „umělých“ potravin 

a současná preference zdravého životního stylu spojeného s konzumací „přírodních“, 

neupravených a vlastních rukou vypěstovaných potravin. Identifikace konkrétního zdroje těchto 

miskoncepcí je možným námětem pro další výzkum. 

 

Nicméně z analýzy odpovědí žáků všech ročníků vyplývá, že se danou problematikou 

nezabývají nebo se jí nevěnují z vlastní iniciativy. 

 

 

Analýza prekonceptů pomocí didaktického testu 

2. otázka 

Procentuální úspěšnost řešení správných odpovědí u všech ročníků srovnává Graf 1. 

U posouzení správnosti tvrzení podotázky 2a byla dle očekávání nižší úspěšnost žáků 

prvního ročníku. Překvapivý je fakt, že u žáků třetích a čtvrtých ročníků byla úspěšnost stejná. 

Lze tedy tvrdit, že se tento prekoncept vytvořil již před začátkem výuky molekulární biologie ve 

čtvrtém ročníku.  

U otázky 2b tento jev pozorován nebyl (žáci 1. a 4. ročníku byli v řešení stejně úspěšní). 

Je možné, že informace o dědění genetické informace mají žáci zafixované již z učiva základní 

školy, kde je této problematice věnována značná pozornost, nejen ve výuce přírodopisu, ale 

rovněž v rodinné výchově apod.  

Úspěšnost při řešení otázky 2d byla celkově nejnižší. Nebyl pozorován (ani doložen) 

statisticky významný rozdíl mezi úspěšností řešení jednotlivých ročníků. Pravděpodobně je 

tento fakt způsoben všeobecným přehledem o dané problematice (např. virová a bakteriální 

onemocnění), zejména o mechanismu jejich účinku, se kterým se mimo médií a domácího 

prostředí žáci setkávají již od základní školy. Nicméně nižší úspěšnost ukazuje, že i tak se jedná 

o problematiku značně složitou.  
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U otázky 2e byla zjištěna 100% úspěšnost jejího řešení u čtvrtého ročníku. Tento jev je 

pravděpodobně způsoben tím, že se jedná o učivo chemie již od 1. ročníku.  

Za výrazně vyšší úspěšností čtvrtých ročníků u otázky 2f, je obsah učiva nukleových 

kyselin v posledním ročníku. Žáci 1. a 3. ročníku se s touto problematikou v rámci svého studia 

zatím nesetkali. Vysvětlením nižší úspěšnosti u řešení této otázky může být nejednoznačnost 

jejího zadání – mohla být přesněji formulována (rozlišena na tělní a pohlavní buňky).  

 

Graf 1 – Srovnání procentuálního zastoupení počtu správných odpovědí u otázky č. 2 

mezi žáky 1., 3. a 4. ročníku. 
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3. otázka 

Z odpovědí na otázku č. 3 vyplývá, že většina žáků všech ročníků uznává význam 

nukleových kyselin pro běžný život (viz Graf 2). Poněkud překvapivé je, že žáci prvního 

ročníku vnímají význam NK výrazně kladněji než žáci třetích a čtvrtých ročníků. Zdůvodnění se 

týkají vesměs ve škole probíraných témat – genetika, projevy genů apod. a velmi vzácně pak 

mediálně známých aplikací. Z uvedených odpovědí lze považovat za zajímavé následující: NK 

určují, jak se člověk zachová v určitých situacích - zastání slabšího; bez NK by se člověk nikdy 

nevyvinul, takže by neexistoval; NK jsou podstatou evoluce a příslušnosti k rodu; 

Lze polemizovat nad tím, zda se jedná o vliv školního prostředí, kde byl didaktický test 

zadáván (napsali to, co se od nich ve škole očekávalo) anebo si žáci neuvědomují širokou škálu 

aplikací výzkumu nukleových kyselin (forenzní biologie, gentické inženýrství, lékařství apod.). 

 

Graf 2 – Srovnání procentuálního zastoupení počtu kladných odpovědí u otázky č. 3 

mezi žáky 1., 3. a 4. ročníku. 
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4. otázka: 

Zadání otázky č. 4 bylo (spolu s otázkou č. 5) z celkového didaktického testu 

nejspecifičtější a očekávalo od žáků přesné odpovědi a odborné znalosti. Otázka byla zaměřena 

na strukturu DNA i RNA, jež je obsahem učiva výhradně až 4. ročníků. Předpokládala se tudíž 

jejich vyšší úspěšnost při jejím řešení.  

Z Grafu 3 je patrné, že se tento předpoklad potvrdil. Zcela jasná je převaha správných 

odpovědí 4. ročníků u všech částí otázky. Naopak překvapující je případné srovnání správných 

odpovědí 1. a 3. ročníku. Ze srovnání vyplývá, že až v jedné třetině otázek byli úspěšnější žáci 

prvního ročníku. 3. ročník byl úspěšnější u částí otázky týkajících se druhu sacharidu 

v molekule NK a ve tvaru molekuly RNA.  

 

Graf 3 – Srovnání procentuálního zastoupení počtu správných odpovědí u otázky č. 4 mezi žáky 

1., 3. a 4. ročníku. 
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5. otázka: 

Při řešení otázky č. 5 měli žáci vycházet z předložených schématických nákresů 

základních složek DNA (fosfátová skupina, dvě molekuly sacharidu a dvě dusíkaté báze), 

které měli uspořádat (poskládat) do struktury jednoho vlákna DNA. Tato otázka opět 

předpokládala vyšší úspěšnost žáků čtvrtých ročníků a nízkou úspěšnost žáků prvních a třetích 

ročníků, jelikož se s tak detailním popisem struktury DNA neměli možnost ve výuce (na ZŠ ani 

SŠ) setkat. Tento předpoklad se potvrdil47: 1. ročník – 0 %; 3. ročník – 3 %. 

Celkovou bilanci napříč ročníky vystihuje Graf 4. Je možné se domnívat, že tyto 

výsledky jsou důsledkem realizovaných laboratorních cvičení, jejichž součástí byly i důkazy 

jednotlivých složek NK. Dalo by se předpokládat, že chemické složení NK (zejména druh 

sacharidů) činí žákům 4. ročníku stále velké potíže (jak je patrné z úspěšnosti řešení otázek č. 4 

– druh sacharidu v molekule DNA a RNA), nicméně se strukturou (podobou) molekuly žáci 

čtvrtého ročníku potíže nemají. 

 

Graf 4 – Srovnání procentuálního zastoupení počtu správných odpovědí u otázky č. 5 

mezi žáky 1., 3. a 4. ročníku. 

 

                                                      

 

47 Byly potvrzeny věcné hypotézy H1 a H2. 
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5.2 Možnosti zvýšení motivace a zájmu žáků o učivo molekulární biologie 

Tato část diplomové práce se zabývala navržením možných způsobů, jak zvýšit 

motivaci žáků středních škol v oblasti molekulární biologie, v přírodovědných oborech celkově. 

Z mnoha možností byly nastíněny dvě, a sice zakomponovat do případných přírodovědných 

seminářů více laboratorních cvičení z této oblasti (např. téma Izolace vlastní DNA – Příloha 7) 

nebo vybrané laboratorní cvičení implementovat přímo do praktické výuky (viz paragraf 5.1.2). 

Dalším návrhem na zkvalitnění a zvýšení atraktivity výuky přírodovědných předmětů 

byla návštěva odborných pracovišť – tedy KBES PedF UK a PřF UK v Praze. Jak již bylo 

uvedeno ve výsledcích, nebyly pro tuto část diplomové práce stanoveny žádné předpoklady 

ani hypotézy, jen cíle, které se podle subjektivního hodnocení autorky práce na základě 

osobních rozhovorů s žáky podařilo splnit.  

Největším úskalím realizace návštěvy byla administrativa spojená s uvolněním žáků 

a pedagogického dozoru (autorky práce) z výuky. Celá akce byla vyřešena formou akce školy – 

žáci byli z vyučování omluveni jejich třídními učiteli a absence vyučujícího bylo nahrazena 

suplováním. S finančním zabezpečením celé akce nebyly žádné problémy, žáci si exkurzi 

hradili sami. Co se týče koordinace akce s odborným pracovištěm, tedy KBES PedF UK, 

v zastoupení RNDr. Edvardem Ehlerem, Ph.D. vše proběhlo v pořádku (od domluvení termínu, 

přes náplň přednášky, až po vyřešení problému s rekonstrukcí laboratoře a následné změny 

v programu). 
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6 ZÁVĚR 

Zhodnocení splněných cílů: 

Cíl zpracovat teoretická východiska pro další výzkum diplomové práce byl splněn. 

V teoretické části je pojednáno o současných kurikulárních dokumentech českého školství 

pro přírodovědné vzdělávání, tedy RVP-SOV a RVP-G předmětů biologie a chemie. Na základě 

této analýzy byla vybrána stěžejní, dominantní témata molekulární biologie. Dále pak teoretická 

část uvádí do problematiky žákovských prekonceptů, jejichž vybraná diagnostika je hlavním 

výzkumným problémem. 

V rámci praktické části byl splněn cíl provést analýzu RVP-SOV oboru 16 – 01 – M/01 

Ekologie a životní prostředí a z nich sestavených ŠVP Scholy Humanitas – vybrat a poukázat 

v učivu biologie a chemie na témata molekulární biologie a nukleových kyselin. Tato témata 

byla identifikována v jednotlivých ročnících v obou předmětech48. 

Práce si též kladla za cíl zjistit současný stav výuky předmětů biologie a chemie 

na vybrané střední škole, jenž byl splněn formou osobních sdělení s konkrétními vyučujícími 

zmíněných předmětů.  

Dále byly vytvořeny pracovní listy na témata týkající se nukleových kyselin, které byly 

ověřeny v praktické výuce. K zjištění a zhodnocení případného vlivu vybraných laboratorní 

cvičení na žáky byla provedena diagnostika prekonceptů formou analýzy žákovských výtvorů 

(kresba, text) a didaktického testu. Kvůli nedostatečným podmínkám pro výzkum, zejména 

časové náročnosti, nebyl proveden longitudinální výzkum. Analýza žákovských prekonceptů 

pojmu „nukleové kyseliny“ tak byla provedena napříč ročníky vybrané školy. V rámci této 

diagnostiky byly v praktické části stanoveny dílčí cíle výzkumu, hypotézy a předpoklady 

týkající se struktury žákovských pojmů, zdrojů jejich možné geneze nebo porovnání úspěšnosti 

řešení otázek didaktického testu mezi jednotlivými ročníky (1. a 4. ročník, 3. a 4. ročník). 

V poslední fázi byly navrženy a realizovány možnosti zvýšení motivace žáků o studium 

molekulární biologie a přírodovědných předmětů. Byl vytvořen návod laboratorního cvičení 

pro zájmovou činnost a realizována návštěva odborného pracoviště. 

  

                                                      

 

48 V předmětu chemie byla předmětem analýzy RVP-SOV varianta A, která je z hlediska obsahu 

a požadavků na kompetence žáka označena za náročnější. 
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Hlavní závěry a přínos práce: 

Hlavní zjištění této práce jsou spolu s jejím přínosem shrnuty do následujících bodů. 

 Učivo molekulární biologie (nukleové kyseliny) je zastoupeno v jednotlivých ročnících 

střední školy zcela nerovnoměrně a jen okrajově. Nejvíce je dané učivo zastoupeno 

ve čtvrtém ročníku, v předmětech biologie i chemie. Tento stav je dán zřejmě vysokou 

abstraktností a náročností učiva. 

 Zcela převládající metodou výuky přírodovědných oborů na SH je výklad doplněný 

o aplikaci ICT či power-pointové prezentace. Laboratorní cvičení se na danou problematiku 

(nukleové kyseliny) neuskutečňují. Tento stav je hodnocen jako nevyhovující. 

 Byly vytvořeny a ověřeny pracovní listy na témata – Nukleové kyseliny v nativních 

preparátech; Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách; Izolace vlastní DNA. 

 Žáci všech ročníků mají pojem „nukleové kyseliny“ pevně spjat s médii propagovaným 

a všeobecně rozšířeným obrazem podoby molekuly DNA, i když u žáků 4. ročníku se na této 

podobě prekonceptu podílí i učivo biologie a chemie. 

 Výzkum prekonceptů neukázal žádnou výraznou konceptuální změnu pojmu „nukleové 

kyseliny“ u žáků čtvrtých ročníků. V průběhu studia se tento prekoncept příliš nemění, byla 

dokázána pouze modifikace ve změně rozlišení prekonceptu – zvyšuje se detailní rozlišení 

struktury DNA. Za pravděpodobný zdroj mohou být považována realizovaná laboratorní 

cvičení. 

 Bylo vyhodnoceno, že na podobě prekonceptu „nukleové kyseliny“ se u žáků prvních 

a třetích ročníků v největší míře podílejí média.  

 Analýzou žákovských prekonceptů byly také odhaleny miskoncepce daného pojmu. Byla 

také zjištěna nízká informovanost a zájem žáků o danou problematiku (molekulární biologie, 

nukleové kyseliny). 

 Didaktický test prokázal statisticky významnou závislost úspěšnosti odpovědí žáků 

na navštěvovaném ročníku. 

 Žáci všech ročníků vyhodnotili nukleové kyseliny za látky významné pro člověka, v jeho 

běžném životě, nicméně jejich možné aplikace ve výzkumu (genetika, kriminalistika, 

lékařství, aj) zůstávají v pozadí. 

 Jednou z mnoha možností jak zvýšit zájem žáků o problematiku molekulární biologie, 

resp. o přírodovědné vzdělání obecně, je zvýšení podílu praktické výuky ve vyučování, 

formou laboratorních cvičení, v rámci zájmové činnosti žáků či formou návštěv odborných 

pracovišť. 
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Možné náměty na další výzkum: 

Provést rozsáhlejší analýzu prekonceptů žáků středních škol zaměřených na pojmy 

z oblasti molekulární biologie ve všech ročnících a postihnout tak komplexně celou strukturu 

daného prekonceptu (poznatkového systému žáků), jeho případnou modifikaci během studia 

a konečnou podobu po absolvování výuky na střední škole. Rovněž je považováno za důležité 

identifikovat možné miskoncepce, určit jejich zdroj/zdroje a navrhnout možnosti, jak konkrétní 

miskoncepce odstranit. 

V rámci školy, kde byl výzkum zrealizován, navrhnout a zakomponovat do výuky 

přírodovědných předmětů modernější metody výuky, v teoretickém i praktickém vyučování 

(např. projektové vyučování, skupinové vyučování, badatelsky orientovaná výuka, aj.) s cílem 

snížit abstraktnost a tím i náročnost vybraných témat. Dále také navrhnout a trvale 

implementovat do výuky, zejména praktické, taková témata (laboratorní cvičení), jenž se svým 

zaměřením a obsahem blíží soudobému vědeckému výzkumu a motivovat tak žáky v jejich 

dalším studiu. 

Pokračovat ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy 

(konkrétně s KBES) a navrhnout případné možnosti této spolupráce (například formou fakultní 

školy). 
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Příloha 1 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu biologie podle RVP-SOV 

Biologické a ekologické vzdělávání 

Učivo Tematické celky Výsledky vzdělávání Témata molekulární biologie 

Základy 
biologie 

- vznik a vývoj života na Zemi  
- vlastnosti živých soustav  
- typy buněk  
- rozmanitost organismů a jejich 
charakteristika  
- dědičnost a proměnlivost  
- biologie člověka  
- zdraví a nemoc 

Žák charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi; vyjádří vlastními 
slovy základní vlastnosti živých soustav; popíše buňku jako základní stavební 
a funkční jednotku života; vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 
eukaryotickou buňkou; charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a 
uvede rozdíly; uvede základní skupiny organismů a porovná je; objasní 
význam genetiky; popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a 
orgánových soustav; vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy 
zdravého životního stylu; uvede příklady bakteriálních, virových a jiných 
onemocnění a možnosti prevence. 

prokaryotická a eukaryotická buňka 
nukleové kyseliny, replikace, transkripce, 
translace, bakteriální genom, jaderná 
DNA, semiautonomní organely (mtDNA, 
cpDNA), buněčný cyklus, buněčné dýchání 
somatická a pohlavní buňka, mitóza, 
meióza, lidský genom, mutace, somatická 
a pohlavní buňka, nervová buňka (přenos 
vzruchů), dědičnost, populační genetika 

Ekologie 

- základní ekologické pojmy  
- ekologické faktory prostředí  
- potravní řetězce  
- koloběh látek v přírodě a tok 
energie  
- typy krajiny  

Žák vysvětlí základní ekologické pojmy; charakterizuje abiotické (sluneční 
záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí 
(populace, společenstva, ekosystémy); charakterizuje základní vztahy mezi 
organismy ve společenstvu; uvede příklad potravního řetězce; popíše 
podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického; 
charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem; 

 

Člověk a 
životní 
prostředí 

- vzájemné vztahy mezi 
člověkem a životním prostředím  
- dopady činností člověka na 
životní prostředí  
- přírodní zdroje energie a 
surovin  
- odpady  
- globální problémy  
- ochrana přírody a krajiny  
- nástroje společnosti na 
ochranu životního prostředí  
- zásady udržitelného rozvoje  
- odpovědnost jedince za 
ochranu přírody a životního 
prostředí  

Žák popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody; hodnotí vliv 
různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí; 
charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví; 
charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich 
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí; popíše způsoby 
nakládání s odpady; charakterizuje globální problémy na Zemi; uvede 
základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá informace o 
aktuální situaci; uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu; uvede 
základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu 
přírody a prostředí; vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 
environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů 
k ochraně životního prostředí; zdůvodní odpovědnost každého jedince za 
ochranu přírody, krajiny a životního prostředí; na konkrétním příkladu z 
občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného 
environmentálního problému.  

 



 

 

Příloha 2 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu chemie podle RVP-SOV 

Chemické vzdělávání – varianta A 

Učivo Tematické celky Výsledky vzdělávání Témata molekulární biologie 

Obecná 
chemie 

- chemické látky a jejich 
vlastnosti 
- částicové složení látek, atom, 
molekula 
- chemická vazba 
- chemické prvky, sloučeniny, 
- chemická symbolika, značky a 
názvy prvků, oxidační číslo, 
vzorce a názvy jednoduchých 
sloučenin 
- periodická soustava prvků 
- směsi homogenní, 
heterogenní, roztoky 
- látkové množství 
- chemické reakce, chemické 
rovnice, 
základní typy chemických 
reakcí 
- jednoduché výpočty v chemii 
– z chemických vzorců, 
chemických rovnic a složení 
roztoků 

Žák rozlišuje pojmy těleso a chemická látka; dokáže porovnat fyzikální a 
chemické vlastnosti různých látek; popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, ion, 
izotop, nuklid; vysvětlí vznik chemické vazby a charakterizuje typy vazeb; 
rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a používá je ve správných souvislostech; 
zná názvy a značky vybraných chemických prvků; dokáže zapsat vzorec a 
název jednoduché sloučeniny, umí využívat oxidační číslo atomu prvku při 
odvozování vzorců a názvů sloučenin; vysvětlí obecně platné zákonitosti 
vyplývající z periodické soustavy prvků; charakterizuje obecné vlastnosti 
nekovů a kovů; popíše metody oddělování složek ze směsí a uvede příklady 
využití těchto metod v praxi; vyjádří složení roztoků různým způsobem, 
připraví roztok požadovaného složení; vysvětlí podstatu chemických reakcí a 
dokáže popsat faktory, které ovlivňují průběh reakce; zapíše chemickou 
reakci chemickou rovnicí a vyčíslí ji; provádí jednoduché chemické výpočty při 
řešení praktických chemických problémů; 

biogenní prvky, kinetika enzymatických 
reakcí a biokatalýza 

Anorganická 
chemie 

- anorganické látky, oxidy, 
kyseliny, hydroxidy, soli 
- základy názvosloví 
anorganických sloučenin 
- vybrané prvky a jejich 
anorganické sloučeniny 

Žák vysvětlí vlastnosti anorganických látek; tvoří chemické vzorce a názvy 
anorganických sloučenin; charakterizuje vybrané prvky a anorganické 
sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, 
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí; uplatňuje poznatky o 
určitých chemických reakcích v chemické analýze. 

biogenní prvky, mutagenní prvky a 
sloučeniny, vodíkové můstky v 
biomolekulách (DNA, proteiny), vliv 
radioaktivního záření na denaturaci DNA 
a bílkovin 

Organická 
chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 
- klasifikace a názvosloví 
organických sloučenin 

Žák zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické soustavě prvků z hlediska z 
počtu a vlastností organických sloučenin; charakterizuje skupiny uhlovodíků 
jejich deriváty a tvoří jejich chemické vzorce a názvy; uvede významné 

vlastnost atomu uhlíku v biomolekulách 
(vliv struktury na vlastnosti molekul, 
optická aktivita apod.), mechanismus 



 

 

- typy reakcí v organické 
chemii 
- organické sloučeniny v 
běžném životě a v odborné 
praxi 

zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v 
běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí; 
charakterizuje typy reakcí organických sloučenin a dokáže je využít v 
chemické analýze v daném oboru. 

účinku organických látek na organismy 
(léčiva, pesticidy) a možnosti jejich 
analýzy, výskyt heterocyklických látek v 
organismech (alkaloidy, dusíkaté báze, 
kofaktory enzymů apod.) 

Biochemie 

- chemické složení živých 
organismů 
- přírodní látky, bílkoviny, 
sacharidy, lipidy, nukleové 
kyseliny, biokatalyzátory 
- biochemické děje 

Žák charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny; uvede složení, výskyt a 
funkce nejdůležitějších přírodních látek; vysvětlí podstatu biochemických 
dějů; popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy. 

nukleové kyseliny, replikace, 
transkripce, translace, důkazy a analýza 
NK, chemické reakce v živých 
organismech, mezibuněčná komunikace, 
struktura a funkce biomembrán, organel 
a molekulárních komplexů, sacharidy, 
lipidy, bílkoviny a nukleové kyseliny - 
struktura, vlastnosti a úloha v dějích 
v organismech, syntéza a degradace 
biochemických látek (metabolismus 
bílkovin, sacharidů a lipidů), fotosyntéza 

  



 

 

Příloha 3 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu biologie pro gymnázia podle RVP-G 

Tematický 
celek 

Očekávané výstupy Učivo Témata molekulární biologie 
O

b
e

cn
á 

b
io

lo
gi

e
 Žák odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností 

porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi, objasní stavbu 
a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a eukaryotních buněk, 
vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy, 
odvodí hierarchii recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci. 

vznik a vývoj živých soustav; 
evoluce 
buňka – stavba a funkce 

prokaryotická a eukaryotická 
buňka 
nukleové kyseliny (DNA, RNA) 
replikace, transkripce, translace 

B
io

lo
gi

e
 

vi
rů

 Žák charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy, zhodnotí způsoby ochrany proti 
virovým onemocněním a metody jejich léčby, zhodnotí pozitivní a negativní význam 
virů. 

stavba a funkce virů 
nukleové kyseliny (DNA, RNA) 
replikace, transkripce, translace 

B
io

lo
gi

e
 

b
ak

te
ri

í 

Žák charakterizuje bakterie z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska, 
zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody jejich léčby. 

stavba a funkce bakterií 

prokaryotní buňka 
bakteriální genom (molekula DNA, 
plazmid) 
replikace 

B
io

lo
gi

e
 

p
ro

ti
st

 

Žák charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska. stavba a funkce protist  

B
io

lo
gi

e
 

h
u

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

zástupce hub a lišejníků, posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub 
a lišejníků. 

stavba a funkce hub 
stavba a funkce lišejníků 

 

B
io

lo
gi

e
 r

o
st

lin
 

Žák popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů, objasní princip 
životních cyklů a způsoby rozmnožování rostlin, porovná společné a rozdílné 
vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin, pozná a pojmenuje (s možným využitím 
různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické 
nároky, zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a možnosti využití rostlin 
v různých odvětvích lidské činnosti, posoudí vliv životních podmínek na stavbu a 
funkci rostlinného těla, zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a 
možnosti jejich ochrany. 

morfologie a anatomie 
rostlin 
fyziologie rostlin 
systém a evoluce rostlin 
rostliny a prostředí 

eukaryotická rostlinná buňka 
jádro, jaderná DNA 
semiautonomní organely 
(mitochondriální DNA, DNA 
chloroplastů) 
replikace, transkripce, translace 
buněčný cyklus, buněčné dýchání 
somatická a pohlavní buňka, 
mitóza, meióza 



 

 

B
io

lo
gi

e
 ž

iv
o

či
ch

ů
 charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce 

popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav 
objasní principy základních způsobů rozmnožování a vývoj živočichů 
posoudí význam živočichů v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti 
charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných druhů na lidskou populaci 
charakterizuje základní typy chování živočichů 
zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany 

morfologie a anatomie 
živočichů 
fyziologie živočichů 
systém a evoluce živočichů 
živočichové a prostředí 
etologie 

eukaryotická živočišná buňka, 
jádro, jaderná DNA, 
semiautonomní organely 
(mitochondriální DNA), replikace, 
transkripce, translace, buněčný 
cyklus, buněčné dýchání, 
somatická a pohlavní buňka, 
mitóza, meióza 

B
io

lo
gi

e
 

čl
o

vě
ka

 

podle předloženého schématu popíše a vysvětlí evoluci člověka 
využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy 
probíhajícími v lidském těle 
charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej v pozitivním 
a negativním směru 

opěrná a pohybová soustava 
soustavy látkové přeměny 
soustavy regulační 
soustavy rozmnožovací 

lidský genom, mutace DNA, 
somatická a pohlavní buňka, 
mitóza, meióza, nervová buňka 
(přenos vzruchů) 

G
e

n
e

ti
ka

 

využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů 
analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě 

molekulární a buněčné 
základy dědičnosti 
dědičnost a proměnlivost 
genetika člověka 
genetika populací 

nukleové kyseliny (DNA, RNA), 
lidský genom, mutace DNA, 
buněčný cyklus, buněčné dýchání, 
pohlavní buňka, meióza, dědičnost 
populační genetika 

Ek
o

lo
gi

e 

používá správně základní ekologické pojmy 
objasňuje základní ekologické vztahy 

základní ekologické pojmy 
podmínky života 
biosféra a její členění 

 

 

  



 

 

Příloha 4 – Učivo, očekávané výstupy a témata molekulární biologie v předmětu chemie pro gymnázia podle RVP-G 

Tematický 

celek 
Očekávané výstupy Učivo Témata molekulární biologie 

O
b

e
cn

á 
ch

e
m

ie
 

využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů 
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů 
předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech na základě 
poznatků o periodické soustavě prvků 
využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání 
některých fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích 

soustavy látek a jejich 
složení 
veličiny a výpočty v chemii 
stavba atomu 
periodická soustava prvků 
chemická vazba a vlastnosti 
látek 
tepelné změny při 
chemických reakcích 
rychlost chemických reakcí a 
chemická rovnováha 

biogenní prvky, kinetika 
enzymatických reakcí a biokatalýza  

A
n

o
rg

an
ic

ká
 

ch
e

m
ie

 

využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin 
charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich 
surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 
předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin 
využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich 
praktického významu v anorganické chemii 

vodík a jeho sloučeniny 
s-prvky a jejich sloučeniny 
p-prvky a jejich sloučeniny 
d- a f-prvky a jejich 
sloučeniny 

biogenní prvky, mutagenní prvky a 
sloučeniny, vodíkové můstky 
v biomolekulách (DNA, proteiny), 
vliv radioaktivního záření na 
denaturaci DNA a bílkovin  

O
rg

an
ic

ká
 c

h
em

ie
 zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro strukturu organických sloučenin 

aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s 
možností využití triviálních názvů 
charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, 
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí 
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech 
využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich 
praktického významu v organické chemii 

uhlovodíky a jejich 
klasifikace 
deriváty uhlovodíků a jejich 
klasifikace 
heterocyklické sloučeniny 
syntetické 
makromolekulární látky 
léčiva, pesticidy, barviva a 
detergenty 

vlastnost atomu uhlíku 
v biomolekulách (vliv struktury na 
vlastnosti molekul, optická aktivita 
apod.) uhlíku, mechanismus účinku 
organických látek na organismy 
(léčiva, pesticidy) a možnosti jejich 
analýzy, výskyt heterocyklických 
látek v organismech (alkaloidy, 
dusíkaté báze, kofaktory enzymů 
apod.) 



 

 

 

B
io

ch
em

ie
 

objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy 
probíhající v organismech 
charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam 

lipidy 
sacharidy 
proteiny 
nukleové kyseliny 
enzymy, vitaminy a 
hormony 

nukleové kyseliny, replikace, 
transkripce, translace, důkazy a 
analýza NK, chemické reakce 
v živých organismech, mezibuněčná 
komunikace, struktura a funkce 
biomembrán a organel a 
molekulárních komplexů, 
sacharidy, lipidy, bílkoviny a 
nukleové kyseliny - struktura, 
vlastnosti a úloha v dějích 
v organismech, syntéza a 
degradace biochemických látek 
(metabolismus bílkovin, sacharidů 
a lipidů), fotosyntéza   
 



 

 

Příloha 5 – Pracovní list na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

PRACOVNÍ LIST

 

Téma:   Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

Materiál a pomůcky: cibule kuchyňská (Allium cepa) 

kádinka, kapátko, lžička, žiletka, pinzeta, podložní a krycí sklíčko, mikroskop  

Chemikálie:  Lugolův roztok, hematoxylin, ethanol (C2H5OH) 

 

Úkol. č.1: Pozorujte NK v buňkách suknice cibule  

 

Pracovní postup:  

Připravte si mikroskopovací potřeby a mikroskop.  

Oloupejte cibuli a na svrchní straně suknice cibule vykrojte skalpelem čtverec o rozměrech 5x5 mm. 

Pinzetou přeneste vykrojenou část na podložní sklíčko a zakápněte kapkou vody, překryjeme krycím sklíčkem a 

pozorujte pod mikroskopem (zvětšení 10x).  

Buňky zakreslete i se všemi viditelnými strukturami. 

K preparátu přikápněte kapátkem ze strany kapku Lugolova roztoku.  

Pozorované změny a struktury opět zakreslete. 

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky suknice cibule (před a po přidání Lugolova roztoku). 

Vyznačte všechny viditelné struktury (buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, jádro, cytoplazma). 

  



 

 

 

Úkol. č.2: Pozorujte NK v buňkách sliznice dutiny ústní  

 

Pracovní postup:  

Připravte si mikroskopovací potřeby a mikroskop.  

Ethanolem nejprve řádně vydezinfikujte lžičku. 

Hranou lžičky odeberte vzorek dutiny ústní – několikrát seškrábněte povlak vnitřní strany tváře (opatrně!). 

Přeneste na podložní sklíčka (2ks) a přiklopte krycím sklíčkem.  

Pozorujte pod zvětšením 10x a pozorované struktury zakreslete. 

K preparátům přikápněte kapátkem ze strany kapku barviva hematoxylinu.  

Pozorované změny a struktury opět zakreslete. 

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky sliznice dutiny ústní (před a po přidání hematoxylinu). 

Vyznačte všechny viditelné struktury (cytoplazmatická membrána, jádro, cytoplazma). 

  



 

 

 

Úkoly na závěr: 

 

1. Co je to Lugolův roztok, jakou funkci zde plnil a jaké je jeho další možné využití? 

 

 

 

 

2. Jaké buněčné struktury/sloučeniny se barvily Lugolovým roztokem a hematoxylinem 

 a v čem spočíval jejich důkaz? 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje:  

JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie – praktická část. 1. vyd., Olomouc: FIN Publishing, 1996. ISBN 

80-86002-09-8 

 



 

 

Příloha 6 – Pracovní list na téma Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách 

PRACOVNÍ LIST

 

Téma:  Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách  

Materiál a pomůcky: třecí miska s tloučkem, analytické váhy, lodička, lžička, kádinky, odměrný válec, 

nálevka, centrifuga, centrifugační zkumavky, kapátko, odměrné baňky, pipeta, filtrační 

aparatura (stojan, držáky, filtrační nálevka, kádinka, filtrační papír), kahan 

 

Chemikálie:  Úkol. č.1: Izolace NK 

droždí/pekařské kvasnice, diethylether ((C2H5)2O), kyselina octová (CH3COOH, 98%), 

hydroxid sodný (NaOH), ethanol (C2H5OH, 98%), konc. kyselina chlorovodíková (HCl, 

37%), destilovaná voda (H2O) 

Úkol č.2: Hydrolytické štěpení NK 

konc. kyselina sírová (H2SO4, 98%), destilovaná voda (H2O) 

Úkol č.3: Důkazy složek NK 

amoniak (NH3, 26%), dusičnan stříbrný (AgNO3), difenylaminové činidlo [difenylamin 

((C6H5)2NH), konc. kyselina octová (CH3COOH, 98%), konc kyselina sírová (H2SO4, 

98%)], molybdenová soluce [konc. kyselina dusičná (HNO3, 65%), molybdenan amonný 

((NH4)2MoO4)], floroglucin, destilovaná voda (H2O) 

 

Pracovní postup: 

 

Příprava roztoků o přesné koncentraci:   

Pomocí chemických výpočtů vypočítejte potřebné množství daných chemikálií pro přípravu těchto roztoků: 

(všechny roztoky připravte do 100ml odměrných baněk) 

50% CH3COOH    10% NaOH   20% H2SO4  

     

 

 

 

10% NH3    5% AgNO3 

 

 



 

 

 

Příprava činidel:   

difenylaminové činidlo 

Na analytických vahách odvažte 1g difenylamminu a v odměrné baňce ho smíchejte se 100ml 

konc. CH3COOH. Poté přidejte 2,5ml konc. H2SO4 a promíchejte.  

Činidlo není stálé, nesmí být zřetelně zeleně zbarveno! 

molybdenová soluce 

Do 100ml odměrné baňky slijte 100ml destilované vody a 6,25ml konc. HNO3 a přidejte 0,75g 

molybdenanu amonného. 

 

Úkol. č.1: Izolace nukleových kyselin z pekařských kvasnic  

 

Pracovní postup:  

Na analytických vahách odvažte 10g pekařských kvasnic, které následně rozetřete v třecí misce.  

Přidejte 1ml destil. vody a 10ml diethyletheru. Postupně přidávejte 10ml vychlazeného roztoku NaOH.  

Směs důkladně roztírejte po dobu 10 minut. 

Misku se směsí vložte na 20-30 minut do lednice. 

Po vyjmutí směsi z lednice zjistěte její pH univerzálním indikátorovým papírkem (UIP) a za použití kys. octové 

směs zneutralizujte na pH 6-6,5. 

Směs přelijte do kádinky a rozdělte rovnoměrně do centrifugačních zkumavek (zkumavky musí být vyvážené!) a 

odstřeďte – 5 min, 3000 otáček/min. 

Supernatant slijte do 100ml odměrného válce a za kontroly UIP roztok okyselte konc. kys. chlorovodíkovou 

na pH 3,5.  

Odečtěte celkový objem směsi. 

Za stálého míchání přidejte čtyřnásobné množství ethanolu.  

Vzniklou směs opět odstřeďte. 

Supernatant odlijte a sediment uschovejte. 

  



 

 

 

Úkol. č.2: Hydrolytické štěpení nukleových kyselin izolovaných z pekařských kvasnic  

 

Pracovní postup:  

Získaný sediment z úkolu č.1 rozlijte rovnoměrně do zkumavek.  

Přidejte do každé zkumavky 10ml 20% kys. sírové.  

Zkumavky umístěte do vodní lázně a vařte po dobu 20-30 minut.  

Směs nechte vychladnout a poté přefiltrujte. 

Filtrát následně použijte k následujícím důkazům. 

 

Úkol. č.3: Důkazy jednotlivých složek nukleových kyselin 

 

Pracovní postup k dílčím důkazům:  

 

1. Důkaz purinových bází 

Vzorek filtrátu (2-3ml) ve zkumavce zalkalizujte roztokem amoniaku (ke kontrole používejte UIP).  

Po kapkách následně přidávejte dusičnan stříbrný a pozorujte vznik sraženiny. 

 

2. Důkaz ribózy 

Do zkumavky, k 1ml filtrátu, přidejte 1ml konc. kys. chlorovodíkové a malou lžičku floroglucinu.  

Vzniklou směs zahřejte a pozorujte růžové zabarvení. 

 

3. Důkaz deoxyribózy 

Do zkumavky, k 1ml filtrátu, přidejte 2ml difenylaminového činidla a zkumavku vložte do vroucí vodní lázně 

na 10 minut.  

Pozorujte modrozelené zabarvení. 

 

4. Důkaz kyseliny fosforečné 

Do zkumavky, k 1ml filtrátu, přidejte 2ml molybdenové soluce.  

Ve vodní lázni zkumavku chvíli povařte, dokud se neobjeví žluté zabarvení. 

  



 

 

Úkoly na závěr: 

 

1. Kde, v buňce kvasinek, jsou uloženy NK? Vysvětlete důvod roztírání pekařských kvasnic v třecí misce.  

(čeho se tím dosáhne?) 

 

 

 

 

 

2. Vysvětlete, proč se po první centrifugaci dále pracuje se supernatantem, zatímco po druhém odstředění  

směsi se dále pracuje s jejím sedimentem? 

 

 

3. Uveďte a chemickými vzorci zapište/nakreslete, z čeho se nukleové kyseliny skládají  

a čím se tyto složky dokazují? (rozlišujte DNA a RNA) 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7 – Pracovní list na téma Izolace vlastní DNA 

 

PRACOVNÍ LIST

 

Téma:  Izolace vlastní DNA 

 

Pomůcky, chemikálie (do dvojice): 

2ks  15ml zkumavka se 3ml destilované vody 

1ks mikrozkumavka označená „Prot“ (proteáza + sůl)  

1ks 15ml zkumavka s lyzačním pufrem označená „Lyz“ 

6ks Pasteurovy pipety na jedno použití (1ml) 

2ks skleněná vialka/mikrozkumavka na uchování DNA 

stojánek na mikrozkumavky, lihový popisovač 

ethanol (C2H5OH, 36%) 

 

Postup: 

 15ml zkumavku s destil. vodou si popište svými iniciály 

 Minimálně 30 sekund jemně žvýkejte vnitřní stranu tváří 

 Z 15ml zkumavky si vodu nalijte do úst a silně vyplachujte alespoň 30 sekund 

 Tekutinu vyplivněte zpět do zkumavky 

 Do zkumavky přidejte za použití pipety 2ml lyzačního roztoku ze zkumavky označené „Lyz“ 

a zkumavku zavřete 

 Opatrně ji několikrát převraťte (NETŘEPAT!) 

 Do zkumavky přidejte pomocí pipety 5 kapek roztoku proteázy se solí ze zkumavky označené „Prot“ 

a uzavřete. 

 Opatrně ji několikrát převraťte (NETŘEPAT!) 

 Zkumavku s iniciály umístěte do stojanu a nechte inkubovat ve vodní lázni (50°C) po dobu 5 minut 

 Do zkumavky opatrně přidejte pipetou 10ml ethanolu a uzavřete 

 Zkumavku nechte odstát 5 minut ve stojanu při laboratorní teplotě 

 Pozorujte změny ve zkumavce a zapište je 

 Obsah zkumavky několikerým převrácením promíchejte – pozorujte precipitaci (vysrážení) 

a „zviditelnění“ DNA



 

 

Příloha 8 – Řešení pracovního listu na téma Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

 

PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ

 

Téma:  Nukleové kyseliny v nativních preparátech 

 

Úkol. č.1: Pozorujte NK v buňkách suknice cibule  

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky suknice cibule (před a po přidání Lugolova roztoku). 

Vyznačte všechny viditelné struktury: 

buněčná stěna, cytoplazmatická membrána,cytoplazma, jádro). 

    

buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jádro   



 

 

Úkol. č.2: Pozorujte NK v buňkách sliznice dutiny ústní  

 

Nákres: 

Nakreslete pozorované buňky sliznice dutiny ústní (před a po přidání hematoxylinu a eosinu). 

Vyznačte všechny viditelné struktury (cytoplazmatická membrána, jádro, cytoplazma). 

   

 

 

Úkoly na závěr: 

 

1. Co je to Lugolův roztok, jakou funkci zde plnil a jaké je jeho další možné využití? 

 Jedná se o vodný roztok jódu a jodidu draselného. V této úloze sloužil jako barvivo  

k zviditelnění/zvýraznění jader buněk. Používá se také k důkazovým reakcím škrobu, 

jako uchovávací roztok nebo k barvení buněk při pozorování osmotických jevů. 

 

2. Jaké buněčné struktury/sloučeniny se barvily Lugolovým roztokem a hematoxylinem 

 a v čem spočíval jejich důkaz? 

Lugolovým roztokem se barví buněčné membrány složené z polysacharidů. 

Hematoxylinem se fialově barví nukleové kyseliny. 

  



 

 

Příloha 9 – Řešení pracovního listu na téma Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce 

nukleových kyselin ve vybraných potravinách 

 

PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ

 

Téma:  Izolace, hydrolytické štěpení a důkazové reakce nukleových kyselin 

ve vybraných potravinách  

 

Příprava roztoků o přesné koncentraci:   

Pomocí chemických výpočtů vypočítejte potřebné množství daných chemikálií pro přípravu těchto 

roztoků: 

(všechny roztoky připravte do 100ml odměrných baněk) 

50% CH3COOH    10% NaOH   20% H2SO4   

            50ml 98% CH3COOH  10g NaOH   20ml 98% H2SO4 

            48ml H2O   90ml H2O   78ml H2O 

10% NH3     5% AgNO3 

     40ml 26% NH3    5g AgNO3 

     64ml H2O    95ml H2O 

 

Úkol. č.3: Důkazy jednotlivých složek nukleových kyselin 

 

Zleva: důkaz kyseliny fosforečné, důkaz deoxyribosy difenylaminem, důkaz adeninu a guaninu, 

důkaz ribosy floroglucinem.  

  



 

 

Úkoly na závěr: 

1. Kde, v buňce kvasinek, jsou uloženy NK? Vysvětlete důvod roztírání pekařských kvasnic v třecí 

misce.  

Nukleové kyseliny jsou uloženy v jádře, mitochondriích a ribosomech buněk kvasinek. Obě 

organely jsou kryty membránou, celá buňka je navíc chráněna buněčnou stěnou, rozrušení 

těchto membrán je podpořeno roztíráním buněk v třecí misce. 

2. Vysvětlete, proč se po první centrifugaci dále pracuje se supernatantem, zatímco po druhém 

odstředění směsi se dále pracuje s jejím sedimentem? 

V prvním případě se separované NK odstraňují od těžších zbytků směsi (pevné složky směsi, 

buněčný odpad). V druhém případě, kdy je k roztoku NK přidán alkohol, ve kterém se NK 

vysráží, jsou součástí sedimentu.    

3. Uveďte a chemickými vzorci zapište/nakreslete, z čeho se nukleové kyseliny skládají a čím se tyto 

složky dokazují? (rozlišujte DNA a RNA) 

NK se skládají ze sacharidové složky, která se dokazuje floroglucinem v prostředí kyseliny 

chlorovodíkové (červenofialové zbarvení) nebo reakcí s difenylaminovým činidlem 

(zelenomodré zabarvení). 

OH
O

OH

OHOH

OH
O

OH

OH

Ribóza Deoxyribóza

N

N

NH

N

NH2

Adenine

N

NH

NH

N

NH2

O

Guanine  PO4
3- 

Dusíkaté báze – purinové báze se dokazují reakcí s kationty stříbra (Ag+, AgNO3) v mírně 

zásaditém prostředí (přidání amoniaku NH3), vzniká tak nerozpustná bílá vločkovitá sraženina 

solí adeninu a guaninu. 

Fosfátová skupina se dokazuje reakcí s molybdenovou solucí projevující se žlutým zabarvením. 

 

Použité zdroje:  

PEČIVOVÁ, HUONG. Biochemická cvičení. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně 

v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta, 2010. ISBN 978-807-4142-239 

  



 

 

Příloha 10 – Metodické pokyny k pracovnímu listu na téma Nukleové kyseliny v nativních 

preparátech 

NUKLEOVÉ KYSELINY V NATIVNÍCH PREPARÁTECH 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Určeno pro ročník 1. a 4. ročník 

Předmět Biologie, Chemie 

Vzdělávací oblast dle ŠVP Přírodovědné vzdělávání 

Tematický celek 

Laboratorní chemie 

Chemie 

Úvod do biochemie 

Nukleové kyseliny 

Biologie 

Obecná biologie 

Obecná biologie rostlin 

Obecná biologie živočichů 

Základy biologie člověka 

Učivo dle ŠVP 

Laboratorní potřeby, přístroje a zařízení, základní měření, pomocné 

operace; 

Chemické složení živých organismů; 

Rozdělení, význam, složení a struktura nukleových kyselin; 

Charakteristika života, typy buněk; 

Anatomie a morfologie živočichů; 

Klíčové kompetence dle ŠVP 

Žák pracuje s laboratorními pomůckami. 

Žák charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny. 

Žák charakterizuje nukleové kyseliny, jejich rozdělení a funkce. 

Žák znázorní a popíše stavbu rostlinné buňky, vysvětlí význam 

diferenciace a specializace buněk, popíše stavbu, vlastnosti a 

funkce jednotlivých typů rostlinných pletiv, určí a vysvětlí funkce 

organel živočišné buňky. 

Žák porovná stavbu, vlastnosti a funkce jednotlivých typů tkání 

živočichů. 



 

 

Stručná anotace 

Interdisciplinární téma zaměřené na nukleové kyseliny 

v preparátech z rostlinných buněk a buněk člověka. Žáci pozorují 

nativní preparáty buněk suknice cibule barvené Lugolovým 

roztokem a buňky sliznice dutiny ústní obarvené hematoxylinem. 

Metodické pokyny 

Žáci plní pokyny uvedené v pracovním listu a řídí se pokyny 

vyučujícího. Na závěr vypracují a odpoví na několik otázek k dané 

problematice. Některé používané chemikálie jsou označeny jako 

nebezpečné, musí se s nimi zacházet opatrně, dle pokynů učitele a 

informací na obalu. 

Didaktické prostředky 

Cibule kuchyňská (Allium cepa), kádinka, kapátko, lžička, žiletka, 

pinzeta, mikroskopovací potřeby, Lugolův roztok, hematoxylin, 

ethanol; 

Klíčová slova 
Buňka, jádro, nukleové kyseliny (NK), epitel, Lugolův roztok, 

hematoxylin; 

 

  



 

 

Příloha 11 – Metodické pokyny k pracovnímu listu na téma Izolace, hydrolytické štěpení 

a důkazové reakce nukleových kyselin ve vybraných potravinách 

IZOLACE, HYDROLYTICKÉ ŠTĚPENÍ A DŮKAZOVÉ REAKCE NUKLEOVÝCH KYSELIN VE VYBRANÝCH 

POTRAVINÁCH 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Určeno pro ročník 4. ročník 

Vzdělávací oblast dle ŠVP Přírodovědné vzdělávání 

Předmět Chemie 

Tematický celek 

Laboratorní chemie 

Organická chemie a biochemie II.část 

Chemie 

Úvod do biochemie 

Nukleové kyseliny 

Učivo dle ŠVP 

Laboratorní potřeby, přístroje a zařízení, základní měření, pomocné 

operace; 

Chemické složení živých organismů; 

Rozdělení, význam, složení a struktura nukleových kyselin; 

Klíčové kompetence dle ŠVP 

Žák pracuje s laboratorními pomůckami, obsluhuje přístroje a 

zařízení v chemické laboratoři, provádí základní chemická měření a 

chemické operace, provádí potřebné výpočty. 

Žák charakterizuje nukleové kyseliny, jejich rozdělení a funkce. 

Stručná anotace 

Interdisciplinární téma zaměřené na nukleové kyseliny získaných 

z pekařských kvasnic. Žáci provedou jejich izolaci, hydrolýzu a 

důkazy jednotlivých částí NK (purinové báze, ribóza a deoxyribóza, 

fosforečnany) za použití klasických chemických metod a přístrojů a 

chemických reakcí. 

Metodické pokyny 

Žáci plní pokyny uvedené v pracovním listu, řídí se pokyny 

vyučujícího a při obsluze centrifugy postupují podle daného 

návodu. Na závěr vypracují a odpoví na několik otázek k dané 

problematice. Některé používané chemikálie jsou označeny jako 

nebezpečné, musí se s nimi tedy zacházet opatrně, dle pokynů 

učitele a informací na obalu. 

Laboratorní cvičení je poměrně složité a náročné na přípravu i 

provedení. Je koncipováno tak (rozděleno na dílčí úkoly), aby se 

v případě potřeby dalo rozdělit do více výukových hodin. 



 

 

V závislosti na délce laboratorních cvičení a úrovni laborantů je 

doporučeno nejprve přikročit k úkolu č.1 a v mezičase si pak 

připravit potřebné roztoky a činidla. 

Didaktické prostředky 

Třecí miska s tloučkem, analytické váhy, lodička, lžička, kádinky, 

odměrný válec, nálevka, centrifuga, centrifugační zkumavky, 

kapátko, odměrné baňky, pipeta, filtrační aparatura (stojan, 

držáky, filtrační nálevka, kádinka, filtrační papír), kahan; 

Droždí/pekařské kvasnice, diethylether ((C2H5)2O), kyselina octová 

(CH3COOH, 98%), hydroxid sodný (NaOH), ethanol (C2H5OH, 98%), 

konc. kyselina chlorovodíková (HCl, 37%), destilovaná voda (H2O), 

konc. kyselina sírová (H2SO4, 98%),  amoniak (NH3, 26%), dusičnan 

stříbrný (AgNO3), difenylaminové činidlo [difenylamin ((C6H5)2NH),  

molybdenová soluce [konc. kyselina dusičná (HNO3,65%), 

molybdenan amonný ((NH4)2MoO4)], floroglucin; 

Klíčová slova 
Nukleové kyseliny (NK), izolace NK, hydrolýza NK, důkaz purinových 

bází, důkaz pentos, důkaz fosforečnanových iontů 

 

  



 

 

Příloha 12 – Výzkumný nástroj žákovských prekonceptů pojmu nukleové kyseliny (didaktický 

test a analýza kreseb žáků). 

 

Prekoncepty nukleových kyselin (DNA) 

Náplní tohoto výzkumu je analýza žákovských pojetí (prekonceptů) pojmu nukleové 

kyseliny (DNA). Na základě analýzy žákovské kresby a didaktického testu bude popsána 

struktura prekonceptu a jeho vztahy k dalším pojmům z molekulární biologie, včetně případných 

miskoncepcí. Vybrané varianty vždy zaškrtněte, je-li to u otázky vyžadováno, uveďte i stručné 

zdůvodnění Vašeho rozhodnutí. Čas na vypracování je 30 minut. Děkuji za účast na výzkumu.  

Údaje respondenta:  Pohlaví: …………..  ročník: ……………………… 

 

ÚKOL Č. 1.  

POKUSTE SE CO NEJPŘESNĚJI KRESBOU VYJÁDŘIT PSYCHICKÝ OBRAZ (CO 

SI PŘEDSTAVUJETE, CO SE VÁM IHNED VYBAVÍ) PŘI VYSLOVENÍ POJMU 

NUKLEOVÁ KYSELINA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚKOL Č. 2.  

VYPLŇTE CO NEJZODPOVĚDNĚJI NÁSLEDUJÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST: 

1. Definujte jednou větou, co jsou podle Vás nukleové kyseliny (bez obav použijte vlastní 

slova).  

………………………………………………………………………………………....………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení v celém svém rozsahu pravdivá nebo 

nepravdivá a svou volbu zdůvodněte:  

 

a) Všechny buňky rostlin, živočichů i hub obsahují nukleové kyseliny (DNA nebo RNA).  

…………………………………………………………………………………………………… 

b) Potomci mají vždy stejnou DNA jako matka, nebo stejnou jako otec.  

…………………………………………………………………………………………………… 

c) DNA všech organismů má stejnou strukturu a složení. Liší se pouze pořadím aminokyselin.  

…………………………………………………………………………………………………… 

d) Všechny buňky ve Vašem těle obsahují vždy stejné množství DNA.   

………………………………………………..………………………………………………….. 

e) Bakterie a viry neobsahují nukleové kyseliny.  

…………………………………………………………………………………………………… 

f) Nukleové kyseliny se chovají jako kyseliny, protože neobsahují žádné zásadité skupiny.  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Rozhodněte, zda jsou nukleové kyseliny nějak důležité (významné) pro člověka v jeho 

běžném životě:  

                                         ANO       NE 

Pokud ANO, uveďte konkrétní příklady: 

…………………….…………………………………………………...…………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

4. Porovnejte z následujících hledisek molekulu RNA (ribonukleová kyselina) a DNA 

(deoxyribonukleová kyselina): 

                                                      DNA              RNA 

počet vláken:    …………………..  ……………………….. 

druh sacharidu v molekule:  …………………..  ……………………….. 

tvar molekuly:   …………………..  ……………………….. 

 

 

5. Máte k dispozici tyto základní složky nukleové kyseliny DNA. Vaším úkolem je 

pospojovat všechny části do obrázku tak, aby vše odpovídalo struktuře úseku jednoho 

vlákna DNA.  

1P

O 5

3

 

SACHARID BÁZE BÁZE1

O 5

3

 

SACHARID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vysvětlete svými slovy, co je to genetická informace (jak si ji představujete) a jakým 

způsobem se nukleové kyseliny podílejí na jejím přenosu z generace na generaci.  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Vysvětlete, zda se obáváte konzumovat geneticky modifikované organismy (GMO), 

například geneticky upravené rostliny a hospodářská zvířata.  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

Příloha 13 – Kresby žáků pojmu nukleové kyseliny (shora 1. ročník, 3. ročník, 2 x 4. ročník) 

 

   

  

  



 

 

Příloha 14 – Fotodokumentace laboratorního cvičení na téma Nukleové kyseliny v nativních 

preparátech 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 15 – Fotodokumentace laboratorního cvičení na téma Izolace, hydrolytické štěpení 

a důkazové reakce nukleových kyselin ve vybraných potravinách. 

 

 

  



 

 

Příloha 16 – Fotodokumentace laboratorního cvičení na téma Izolace vlastní DNA 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 17 – Fotodokumentace návštěvy KBES PedF UK a PřF UK 

 

 

 


