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Úvod 
Motivace žáků ke studiu přírodních věd je již řadu let aktuálním tématem v mnoha zemích včetně 

České republiky (ČR). Dochází totiž k poklesu zájmu žáků o přírodní vědy a jejich studium (Dawson, 

2000; „PISA", 2012; White Wolf Consulting, 2009). To je v kontrastu  jak s pokrokem, ke kterému 

v oblasti přírodních věd dochází, tak s častějším využíváním biotechnologií jako je např. klonování, 

genetické modifikace nebo diagnostika založená na sekvenování DNA. Různé inovativní přístupy jsou 

dnes využívány i v ochraně přírody a péči o krajinu. Je tedy zřejmé, že moderní přístupy zasahují do 

našich životů a jako občané bychom měli být schopni se informovaně rozhodovat na základě znalostí 

přírodních věd (Vohra, 2000; Younès, 2000). 

Možností jak motivovat žáky a zlepšit jejich vztah k přírodním vědám je celá řada. Jeden ze zásadních 

předpokladů je, aby učivo bylo relevantní a mělo jasné souvislosti s každodenními zkušenostmi žáků 

(Chalupková & Demkanin, 2011). Žáci, kteří mají záliby spojené s biologií, mají k biologii lepší vztah 

(Prokop, Prokop, & Tunnicliffe, 2007; Prokop, Tuncer, & Chudá, 2007). Rovněž badatelsky 

orientovaná výuka (BOV) může, i přes různá úskalí (Areepattamannil, Freeman, & Klinger, 2011; 

Brickman, Gormally, Armstrong, & Hallar, 2009; Lavonen & Laaksonen, 2009), zlepšit postoj 

i pochopení žáků (Papáček, 2010; Prince & Vigeant, 2006). Je doporučována i v oficiálních 

dokumentech jako vhodný přístup (Rocard, 2007). Efektivní se ukazují také dobře vedené 

(i krátkodobé) exkurze (Prokop, Tuncer, & Kvasnicak, 2007; Sellmann & Bogner, 2012) a praktická 

cvičení (Freedman, 1997; Holstermann, Grube, & Bögeholz, 2010; Stohr-Hunt, 1996; Thompson 

& Soyibo, 2002). Nicméně, jak shrnuje van den Berg (2013), je nutné mít vždy na mysli výchovně 

vzdělávací cíle a podle nich volit vhodné metody a formy. Další možnosti, jak v žácích podpořit zájem 

o přírodní vědy, mají přesah i do volného času. Jde např. o projektovou výuku (Lindner, 2014),

předmětové soutěže a olympiády (Janstova et al., 2013; Petr, Stuchlíková, & Papáček, 2014; Staziński, 

1988) nebo odborná soustředění (Knox, Moynihan, & Markowitz, 2003; Markowitz, 2004; Oliver 

& Venville, 2011), která mají potenciál zaujmout i dívky (Franz-Odendaal, 2014). Philpot (2007) 

ukázala, že řešitelé biologické olympiády více rozumí podstatě přírodních věd a přírody.  

Zajímalo mne, jestli obdobně jako výše zmíněné krátkodobé exkurze, mohou i jednodenní praktická 

cvičení mít vliv na motivaci středoškolských žáků ke studiu biologie a které další faktory tuto motivaci 

případně ovlivňují. Proto jsem si kladla následující výzkumné otázky. 

Výzkumné otázky a předpoklady: 

Výzkumná otázka 1 
Existují některá biologická témata, která nejsou na gymnáziích v ČR vyučována v rámci praktických 
cvičení? Pokud ano, proč jsou tato témata opomíjena? 
Předpoklad byl, že některé obory biologie (např. zoologie, botanika) jsou při praktických cvičeních 
z biologie na vyšších gymnáziích zastoupeny častěji než jiné (např. genetika, molekulární biologie). 
Dalším předpokladem bylo, že nejčastější důvody opomíjení některých témat jsou: vybavení škol, 
zaměření pre i postgraduální výuky budoucích učitelů a obecně nízká dostupnost návodů na praktická 
cvičení v českém jazyce. 

Výzkumná otázka 2 
Které faktory mají vliv na hodnocení praktických cvičení středoškolskými žáky? 
Předpokladem bylo, že hodnocení studentů je více než jinými faktory (téma, osoba vyučujícího) 
ovlivněna prostředím, kde cvičení probíhá (kmenová střední škola vs. vysoká škola). Byly sledovány 
následující proměnné: prostředí, kde praktické cvičení proběhlo; míra možnosti libovolně 
experimentovat, pohlaví žáka, osoba vyučujícího, konkrétní téma praktického cvičení.  
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Výzkumná otázka 3 
Mohou pokročilá praktická cvičení z molekulární biologie motivovat žáky ke studiu biologie? Které 
další faktory tuto motivaci případně ovlivňují? 
Předpokládala jsem, že absolvování jednodenních pokročilých praktických cvičení z biologie zvýší 
u žáků středních škol motivaci ke studiu biologie v porovnání s motivací před cvičením a v porovnání 
s motivací kontrolní skupiny, která praktické cvičení neabsolvuje. Dalším předpokladem bylo, že vliv 
na motivaci ke studiu biologie bude mít pohlaví a věk žáků spolu s počtem praktických cvičení, která 
absolvují v běžné výuce biologie. 

Výzkumná otázka 4 
Liší se obecně míra motivace ke studiu biologie u českých a novozélandských žáků středních škol? 
Předpoklad byl, že žáci z Nového Zélandu budou více motivováni ke studiu biologie, protože jejich 
kurikulum standardně obsahuje prvky BOV a praktická cvičení. Zároveň je v rámci biologického 
kurikula kladen důraz na integrující obory biologie, jako je ekologie, genetika a molekulární biologie 
spolu s evolucí (Biozone, 2014). Tyto obory jsou přitom pro pochopení biologie a jejích principů 
zásadní (Giordan, 2000; Wake, 2008), na rozdíl od poznatků, které jsou často pouze memorovány. 
Podle výzkumu PISA se navíc postoj novozélandských žáků k biologii mezi roky 2003 a 2012 nezměnil, 
zatímco u českých žáků došlo ke zhoršení („PISA", 2012). 

Výzkumná otázka 5 
Co přivedlo středoškolské žáky se zájmem o biologii k tomuto oboru a v jakém věku se tak stalo? 
Ve kterých postojích a sledovaných proměnných se od sebe odlišují řešitelé Biologické olympiády 
a jiní žáci se zájmem o biologii? 
Tato otázka se týká pouze žáků, kteří nějakým způsobem projevili zájem o přírodní vědy a biologii. 
Předpoklad byl, že většinu žáků přivedl k zájmu o biologii vliv rodiny již v raném věku a že učitelé měli 
menší vliv. 

Cíle 
Cílem práce bylo na základě provedených analýz a získaných údajů zodpovědět na základní otázku, 

zda mohou krátkodobá laboratorní cvičení z biologie ovlivnit motivaci středoškolských žáků ke studiu 

biologie. Tento cíl byl plněn v několika navazujících krocích, pro které byly z praktického hlediska 

formulovány následující dílčí cíle (číslování odpovídá výzkumným otázkám): 

Dílčí cíl 1 
Zjistit zastoupení jednotlivých oblastí biologie v praktické výuce na vybraných gymnáziích v České 
republice a zjistit, které oblasti biologie (podle RVP-G) jsou v praktické výuce na školách méně 
zastoupeny. 

Dílčí cíl 2 
Pro vybranou oblast, ve které nejsou praktická cvičení (téměř) zastoupena, navrhnout praktické 
úlohy a ty poté otestovat ve výuce. Vyhodnotit zpětnou vazbu žáků i učitelů. 

Dílčí cíl 3 
Otestovat případný vliv těchto praktických cvičení na motivaci žáků ke studiu biologie. Společně s ním 
otestovat i případný vliv dalších nezávisle proměnných (věk, pohlaví, počet praktických cvičení 
absolvovaných během výuky biologie na střední škole) na motivaci žáků ke studiu biologie. 
Vyhodnotit vliv místa provedení (v kmenové střední škole vs. v laboratoři Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze), typu cvičení a osoby vyučujícího (proškolený středoškolský učitel vs. 
lektor z vysoké školy) na srozumitelnost a atraktivitu cvičení. 
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Dílčí cíl 4 
Porovnat motivační skóre žáků z České republiky a z Nového Zélandu, kde jsou BOV a praktická výuka 
nedílnou součástí kurikula. 

Dílčí cíl 5 
Popsat faktory, které přivedly motivované žáky (řešitele Biologické olympiády, Středoškolské 
odborné činnosti - SOČ, účastníky odborného biologického soustředění a volitelných gymnaziálních 
seminářů) k zájmu o přírodní vědy. Charakterizovat tyto jednotlivé skupiny žáků se zájmem o biologii. 

Metodika 
Ke statistickému zpracování byl využit program Statistica 12 (StatSoft). Zjištěné rozdíly byly v celé 

práci považovány za statisticky významné, jestliže dosažená p hodnota byla menší nebo rovna 

zvolené 5% hladině významnosti (p ≤ 5 %). 

Pro splnění cíle č. 1 bylo provedeno dotazníkové šetření. Respondenty byli učitelé vyššího stupně 

gymnázia (ISCED 3, dostupný výběr, n = 62), kteří vyplnili pilotně otestovaný dotazník vlastní 

konstrukce zaměřený na témata vyučovaných praktických cvičení z biologie, hlavní činnosti a časovou 

dotaci cvičení. Data byla převedena do tabulek četností a vyhodnocena. Počet praktických cvičení byl 

vždy vztažen k počtu „klasických“ vyučovacích hodin věnovaných danému tématu. Byl testován 

případný vliv délky praxe, věku, absolvované fakulty a pohlaví na typy vyučovaných praktických 

cvičení a důvody pro jejich nevyučování (Kruskal – Wallis ANOVA s následným vícenásobným 

porovnáním p – hodnot). 

V rámci plnění dílčího cíle č. 2 byla připravena a otestována praktická cvičení s využitím modelů na 

téma virologie (Janštová & Jáč, 2014) a dále praktická laboratorní cvičení z molekulární biologie pro 

žáky středních škol, zejména gymnázií, která využívala přístupů potvrzujícího bádání (Falteisek, Černý, 

& Janštová, 2013; Imperial & Boronat, 2005; Janštová, Pavlasová, & Černý, 2014; R. Moravcová 

& Janštová, 2014; S. Moravcová & Janštová, 2014). Cvičení využívající restrikčního štěpení DNA 

(Falteisek a Janštová – nepubl.) vyžadovalo ze strany studentů více vlastního vkladu a konkrétní 

návrhy řešení, šlo tedy o strukturované bádání. Byl zjišťován případný vliv místa provedení cvičení 

(střední vs. vysoká škola), vyučujícího (vysokoškolský lektor/odborník vs. proškolený středoškolský 

pedagog) a typ absolvovaného cvičení na hodnocení žáků, které proběhlo bezprostředně po 

praktickém cvičení (vícefaktorová analýzu rozptylu bez opakování (ANOVA hlavních efektů) 

s následným Tukeyovým post-hoc testem). 

Případný vliv těchto cvičení a dalších proměnných na motivaci žáků (cíle 3 a 4) byl testován pomocí 

převzatého a pilotně ověřeného motivačního dotazníku (Glynn, Taasoobshirazi, & Brickman, 2009) na 

žácích, kteří praktická cvičení absolvovali (n = 452), a na kontrolní skupině (žáci pod vedením stejných 

učitelů, kteří praktická cvičení neabsolvovali, n = 171). V České republice (n = 623) i na Novém 

Zélandu (n = 709) byl použit dostupný výběr (tedy učitelé a jejich žáci, kteří souhlasili s účastí ve 

výzkumu). Motivační dotazník doplněný o demografické proměnné žáci vyplnili vždy před praktickým 

cvičením (pokud ho absolvovali) a šest týdnů po něm. Žáci kontrolní skupiny v průběhu těchto šesti 

týdnů neabsolvovali při výuce biologie žádné mimořádné aktivity ani praktická cvičení. Žáci z Nového 

Zélandu vyplňovali dotazník pouze v jednom časovém bodě. Od vyučujících v ČR byl dále zjištěn počet 

praktických cvičení absolvovaných během výuky v jednotlivých ročnících (na Novém Zélandu jsou 

praktické aktivity nedílnou součástí vyučovacích hodin, tento údaj je tedy irelevantní). Bylo spočítáno 

(MS Excel, 2010) celkové motivační skóre, i skóre jednotlivých dimenzí motivace (vnitřní, vnější, 

osobní význam, zodpovědnost, sebevědomí a úzkost), Cronbachovo α pro českou a anglickou verzi 

a byla otestována normalita dat. Závislost motivačního skóre na nezávisle proměnných, tj. příslušnost 

ke skupině (ČR vs. Nový Zéland, v rámci ČR „cvičení“ vs. „kontrola“), pohlaví (n dívky = 843; n 
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chlapci = 488), ročník, počet praktických cvičení vyučovaných v rámci běžné výuky (pouze 

u respondentů z ČR) a typ školy (pouze u respondentů z Nového Zélandu – dívčí, chlapecká 

a koedukovaná škola), byly testovány analýzou rozptylu ANOVA s následným Tukeyovým post-hoc 

testem. Stejně byl zjišťován případný vliv místa provedení cvičení (střední vs. vysoká škola), 

vyučujícího (vysokoškolský lektor/odborník vs. proškolený středoškolský pedagog) a typu 

absolvovaného cvičení na motivaci žáků. Případné rozdíly v motivační skóre „před“ a „po šesti 

týdnech“ byly testovány párovým t-testem. Rozdíl motivačních skóre mezi skupinami byl testován 

nepárovým t-testem. Případná korelace mezi výší motivačního skóre před a po cvičení, resp. počtem 

praktických cvičení v rámci běžné výuky a výší motivačního skóre před cvičením byla zjištěna pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu. 

Dále byli v rámci plnění cíle č. 5 osloveni žáci se zájmem o biologii (n = 154, z toho 144 žáků 

navštěvovalo gymnázium a 8 žáků střední odbornou školu, 2 žáci typ školy nevyplnili), aby bylo 

možné popsat faktory, které je k tomuto zájmu přivedly. Tito respondenti byli rozděleni do 

následujících kategorií: 1) řešitelé Ústředního kola Biologické olympiády (BiO) v roce 2014 (n = 34); 

2) účastníci celostátní přehlídky SOČ biologicky zaměřených oborů (dále jen „SOČ“) v roce 2014

(n = 19); 3) účastníci letního biologického soustředění středoškoláků Arachne v roce 2014 (n = 24); 

4) žáci gymnázií z Prahy, Olomouce a Rožnova pod Radhoštěm přihlášení do volitelných seminářů

s biologickým zaměřením (n = 73). Dotazníky byly vytvořeny na základě rozhovorů s 11 bývalými 

řešiteli Ústředního kola BiO na téma „co vás přivedlo k biologii a k řešení BiO“. Součástí dotazníků 

byly i postojové otázky, hodnocení jednotlivých biologických oborů, školních předmětů a činností 

v rámci výuky biologie. Obsahová a konstruktová validita byla ověřena konzultací se třemi odborníky, 

reliabilita metodou test-retest (shoda 75% po šesti týdnech). Návratnost dotazníků činila 80%. Data 

byla statisticky zpracována pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti a neparametrického Kruskal-Wallis 

testu. 

Výsledky a diskuze 

V průběhu řešení cíle č. 1 byla hledána odpověď na výzkumnou otázku „Existují některá 

biologická témata, která nejsou na gymnáziích v ČR vyučována v rámci praktických cvičení?“ 

a následně „Pokud ano, proč jsou tato témata opomíjena?“ Dotazníkové šetření mezi učiteli gymnázií 

ukázalo, že nejméně praktických cvičení vyučují oslovení respondenti z oborů virologie, molekulární 

biologie a genetika a ekologie. Výsledky pilotní studie byly publikovány (Janštová, 2013), výsledky 

šetření publikovány budou (Janštová, 2015b). Tento stav není překvapivý vzhledem k proveditelnosti 

a náročnosti cvičení z daných oborů. Pro další práci byly vybrány obory molekulární biologie 

a genetika. Rozšířenou a vhodnou alternativou k  molekulárně biologickým laboratorním cvičením 

mohou být i cvičení s využitím počítačů (Wood & Gebhardt, 2013). I když pro tyto obory existuje řada 

často cizojazyčných námětů, právě nedostatek snadno dostupných (tj. také česky psaných) 

metodických materiálů k výuce bioinformatiky uváděli učitelé jako jednu z příčin, proč nevyučují 

takto zaměřená praktická cvičení (Janštová & Jáč, 2015). Další často uváděný důvod pro nevyučování 

konkrétních praktických cvičení bylo chybějící vybavení. 

V rámci řešení cíle č. 2 byla připravena a ve výuce otestována praktická laboratorní cvičení 

z molekulární biologie. Aby bylo možné zodpovědět na výzkumnou otázku „Které faktory mají vliv na 

hodnocení praktických cvičení středoškolskými žáky?“ byla získána a vyhodnocena zpětná vazba od 

žáků. Ukázalo se, že na hodnocení žáků mělo vliv prostředí, ve kterém cvičení proběhlo (lépe byla 

hodnocena cvičení provedená na akademické půdě než cvičení na středních školách), stejně jako 

osoba vyučujícího (lépe hodnocená atraktivita v případě vysokoškolského lektora, lépe hodnocená 
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srozumitelnost v případě středoškolského učitele). Také typ praktického cvičení ovlivnil hodnocení 

žáků. U cvičení, které vyžadovalo vlastní návrhy žáků na řešení, byla hůře hodnocena atraktivita 

a pochopení. Na podobný paradox poukázali i další autoři (Areepattamannil et al., 2011; Gormally, 

Brickman, Hallar, & Armstrong, 2009; Lavonen & Laaksonen, 2009). Nejvíce žáků uvedlo, že pro ně 

bylo nejpřínosnější „vyzkoušet si něco nového, moci pracovat s vybavením, které je používané ve 

výzkumných laboratořích, dozvědět se něco nového, případně zjištění výsledků“ (Janštová & Jáč, 

2015). Byla připravena i metodika pro učitele a materiály pro žáky na téma bioinformatika (Janštová, 

2015a). 

Cíl č. 3 vycházel z hledání odpovědi na následující výzkumné otázky: „Jsou pokročilá praktická 

cvičení z molekulární biologie motivující pro studium biologie?“ a „Které další faktory tuto motivaci 

případně ovlivňují?“ Žáci, kteří absolvovali praktické laboratorní cvičení, měli po šesti týdnech 

signifikantně vyšší motivační skóre v porovnání s žáky kontrolní skupiny (t = 2,82; p = 0.005), Graf 1. 

Obdobně jako jednodenní exkurze měly měřitelný vliv na postoje žáků k biologii (Prokop, Tuncer, 

& Kvasnicak, 2007; Sellmann & Bogner, 2012), mohou i několika hodinová praktická cvičení kladně 

ovlivnit motivaci žáků ke studiu biologie. 

Porovnání rozdílů motivačních skóre mezi skupinami praktická cvičení a kontrola

t = 2,82; p = 0,005
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Graf 1 

Změna motivačního skóre českých žáků po šesti týdnech. Motivační skóre žáků, kteří absolvovali praktická cvičení se 
zvýšilo, u žáků kontrolní skupiny zůstalo nezměněné. 

Testování vlivu dalších faktorů na motivační skóre (cíl č. 3) ukázalo, že chlapci byli motivováni 

více než dívky (F = 11,24; p < 0,001), Graf 2. Ke stejnému závěru, tedy že chlapci jsou motivovanější 

ke studiu přírodních věd i konkrétních přírodovědných oborů než dívky, dospěla např. Weinburghová 

(1995). To je v kontrastu s výsledky dalších autorů, že dívky mají vyšší motivaci k biologii, než chlapci 

(Vlčková & Kubiatko, 2014; Zeidan, 2010), případně že mezi motivací či postoji žáků obou pohlaví 

není rozdíl (Prokop, Prokop, et al., 2007). Dívky mohou důležitost přírodních věd vnímat stejně jako 

chlapci. Jako školní předměty je však mohou hodnotit negativněji (Francis & Greer, 1999). Je tedy 

zřejmé, že bude záležet na okolnostech, jako je kurikulum, osobnost učitele (Chetty, Friedman, 

& Rockoff, 2012) a s nimi související převládající metody a formy výuky a pravděpodobně i postoj 

společnosti. 
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Výše dosaženého motivačního skóre českých a novozélandských žáků podle pohlaví

Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Graf 2 

Motivační skóre žáků v závislosti na pohlaví a státu (Česká republika a Nový Zéland). 

Motivace českých žáků klesala se zvyšujícím se věkem, resp. ročníkem studia (F = 3,61; p = 0,01), 

Graf 3, což je v souladu s výsledky jiných autorů (Prokop, Prokop, et al., 2007). V českých podmínkách 

byly studovány postoje žáků druhého stupně základních škol (Kubiatko, 2011; Vlčková & Kubiatko, 

2014). Zajímavý je nárůst motivace chlapců druhých ročníků, kdy byla nejčastěji probíraným oborem 

na daných školách zoologie (n = 10), popř. biologie člověka (n = 2). Nárůst zájmu chlapců o biologii 

v ročníku, kdy byla probírána zoologie, popsal v českém prostředí i Kubiatko (2014). I když se data o 

oblíbenosti týkají žáků základních škol, není důvod se domnívat, že by podobná závislost nemohla 

platit i pro motivaci žáků středních škol. Pokles motivace ve vyšších ročnících nelze zdůvodnit pouze 

zařazením neoblíbené geologie, jako je to možné v případě zájmu žáků na základních školách 

(Prokop, Prokop, et al., 2007). Geologie totiž nebyla na daných školách v posledních ročnících vyššího 

gymnázia vyučována a obecně jí bylo věnováno málo prostoru. 

Výše motivačního skóre v závislosti na ročníku studia a pohlaví
Současný efekt: F(3, 615)=3,8334, p=,0097
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Graf 3 

Motivační skóre českých žáků v závislosti na ročníku studia 

Čím více praktických cvičení žáci absolvovali v průběhu běžné výuky na střední škole se svým 

učitelem, tím bylo vyšší jejich motivační skóre. I když korelace byla slabá (r = 3,0), vyšla signifikantní. 
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Zde by bylo zajímavé zjistit, jaké typy a témata praktický cvičení jsou na středních školách vyučována. 

Je alarmující, že některé školy nemají žádná rozvrhovaná praktická cvičení z biologie.  

Další testované faktory konkrétně místo, typ absolvovaného cvičení a vyučující neměly 

signifikantní vliv na míru změny motivace žáků. 

V rámci řešení cíle č. 4 jsem hledala odpověď na výzkumnou otázku: „Liší se obecně míra 

motivace ke studiu biologie u českých a novozélandských středoškolských žáků?“ Porovnání 

motivačních skóre středoškolských žáků České republiky a Nového Zélandu ukázalo, že novozélandští 

respondenti byli více motivováni ke studiu biologie než čeští, což platilo pro chlapce i dívky 

(F = 1349,93; p < 10-17), Graf 2. To může být dáno i zmíněným faktem, že praktické aktivity, cvičení 

a bádání jsou nedílnou součástí většiny vyučovacích hodin biologie. Zároveň jsou na Novém Zélandu 

každoročně aktualizovány učebnice. Za zásadní považuji i to, že jednotlivé biologické obory jsou 

v kurikulu propojeny buněčnou a molekulární biologií, ekologií a evoluční biologií, jak doporučuje 

Wake (2008) a při testování žáků je kladen důraz na kompetence (Ministry of Education, 2007). Také 

je kladen velký důraz na vzdělávání učitelů a využití tzv. „badatelského přístupu k výuce“ („Teaching 

as Inquiry“) (Ministry of Education, a, b). 

Motivační skóre novozélandských žáků byla porovnána i podle typu škol. Žákyně dívčích škol 

měly signifikantně nižší motivační skóre, než žáci chlapeckých a smíšených škol (F = 15,96; p < 0,001), 

což odpovídá výše zmíněným rozdílům mezi motivací chlapců a dívek (Graf 2). 

Výzkumné otázky „Co přivedlo středoškolské žáky se zájmem o biologii k tomuto oboru a v jakém 

věku se tak stalo?“ a „Ve kterých postojích a sledovaných proměnných se od sebe odlišují řešitelé 

Biologické olympiády a jiní žáci se zájmem o biologii?“ byly řešeny v rámci cíle č. 5. Při jeho řešení (ve 

spolupráci s RNDr. Martinem Jáčem, Ph.D. a Mgr. Radkou Dvořákovou) se ukázalo, že žáci, kteří se ve 

svém volném čase zajímají o biologii v rámci řešení BiO, SOČ, účastí na seminářích s biologickou 

tematikou (v rámci výuky) a na odborných soustředěních, tvoří svébytné skupiny. Například řešitelé 

BiO signifikantně dříve rozpoznali zájem o přírodu (většinou již v předškolním věku). I když žáky 

k zájmu o přírodu často přivedli rodiče, to, zda jejich zaměstnání souviselo s biologií, nemělo na tuto 

skutečnost vliv. Zajímavé je, že řešitelé BiO signifikantně lépe hodnotili některé obory biologie, které 

nebyly mezi ostatními žáky tak oblíbené, jako molekulární biologii a genetiku, ekologii (tedy obory, 

které se na střední škole pravděpodobně nepojí s praktickou výukou, Janštová, 2015b), nebo 

botaniku. Molekulární biologie a genetika je často žáky nepochopena (Lewis & Wood-Robinson, 

2000), botanika je také vnímána jako obtížná (Prokop, Prokop, et al., 2007). Je možné, že informace 

z dalších zdrojů (např. přípravné texty BiO) řešitelům BiO pomohou nahlédnout do podstaty těchto 

oborů, které ve škole mohou být přehlíženy, nebo mohou být redukovány na výčet pojmů. Také 

Philpot (2007) poukázala na to, že řešitelé přírodovědných olympiád komplexněji chápou 

přírodovědné zákonitosti. Žáci ze seminářů hodnotili lépe biologii člověka a o biologii jako takovou se 

často začali zajímat až na druhém stupni základní školy nebo na škole střední. Řešitelé BiO také lépe 

hodnotili školní předměty fyzika a chemie (Graf 4). Spolu s řešiteli SOČ více než žáci ostatních skupin 

souhlasili s tím, že rádi přichází věcem tzv. „na kloub“. Účastníci národní přehlídky SOČ se spíše než 

ostatní více připravovali na hodiny biologie a do školy chodili raději. To je možné vysvětlit tím, že 

vedoucím nebo konzultantem jejich práce v rámci středoškolské odborné činnosti byl často jejich 

středoškolský učitel (Janštová, Jáč, & Dvořáková, 2015). 

9



Průměrné hodnocení vyučovaích předmětů v závislosti na (ne)řešení Biologické olympiády

Wilksovo lambda=,64372, F(17, 134)=4,3627, p=,0000005
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Graf 4 

Průměrné hodnocení vyučovacích předmětů žáky, kteří řešili BiO a ostatními žáky se zájmem o biologii. Signifikantní 

rozdíly byly v hodnocení všech zobrazených předmětů. Hodnoceno bylo celkem 14 vyučovacích předmětů. ZSV – základy 

společenských věd, TV – tělesná výchova. Čím nižší je hodnota, tím kladnější je hodnocení. 

Závěr 
Zastoupení různých biologických témat v praktické výuce na gymnáziích není rovnoměrné (nejméně 

byly v praktické výuce zastoupeny oblasti virologie, molekulární biologie a genetika a ekologie). Proto 

byla navržena praktická cvičení z molekulární biologie. Ta byla žáky hodnocena jako srozumitelná 

a atraktivní, mohou tedy pomoci rozšířit povědomí o možnostech praktické výuky molekulární 

biologie a genetiky. Bylo ukázáno, že po absolvování navržených praktických laboratorních cvičení 

z molekulární biologie došlo ke zvýšení motivačního skóre žáků. U žáků kontrolní skupiny se 

v průběhu šesti týdnů motivační skóre nezměnilo. Motivace chlapců ke studiu biologie byla vyšší než 

motivace dívek, u žáků obou pohlaví klesala se zvyšujícím se věkem (s výjimkou chlapců ve druhém 

ročníku). Čím více praktických cvičení žáci absolvovali v rámci běžné výuky na střední škole, tím vyšší 

byla jejich motivace ke studiu biologie. Jako vhodná forma výuky, která může napomoci přivést žáky 

k zájmu o přírodní vědy, se tedy ukázala i jednodenní praktická cvičení, která nenaruší chod školy. 

Novozélandští žáci obou pohlaví byli motivovanější ke studiu biologie než žáci z České republiky. 

Protože kromě snahy o zvýšení motivace všech žáků ke studiu přírodních věd bychom neměli 

zapomínat na péči o talentované žáky, jejichž zájem o přírodní vědy je hlubší, byly popsány některé 

faktory, které je k tomuto zájmu přivedly. K dalšímu rozvoji motivace ke studiu biologie se jeví jako 

vhodná např. Biologická olympiáda. Účastníci jejího Ústředního kola do jednoho plánují přírodovědné 

obory studovat i na vysoké škole.  
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