
Pokud máte zkušenost s přírodními věda-
mi na univerzitní úrovni a poštěstilo se
vám, že jste se z nejrůznějších důvodů do -
stali znovu do kontaktu s výukou na střed-
ních nebo základních školách, třeba skrze
vaše děti, jistě dáte za pravdu, že vědecké
obory vypadají z lavice střední školy jinak.
Vyučování nemůže obsáhnout takovou šíři
informací, s jakými se setkáváme v dalších
úrovních vzdělávání. Jenže problém nebý-
vá pouze v hloubce; občas to vypadá, jako
by školní předměty představovaly samo-
statné obory a žádné spojení s obory vě -
deckými neexistovalo. Spíše než proč
tomu tak je, což je záležitost, jejímž řeše -
ním se zabývají jiné instituce, jsme se
v projektu Otevřená věda věnovali otázce,
jak školám pomoci toto spojení navázat.

Náplní výše zmíněného projektu Akade -
mie věd ČR Otevřená věda, který vznikl
v r. 2005, je propojení světa vědy a výzku-
mu se školní výukou (viz také Živa 2007,
1: XI–XII). Organizujeme proto stáže na
výzkumných pracovištích, na nichž se stu-
denti seznamují s vědeckou prací a za -
pojují se přímo do výzkumné činnosti.
Zájem o stáže tradičně výrazně převyšuje
počet míst, která můžeme nabídnout. Be -
reme to jako signál, že o přírodovědné
a technické obory, navzdory mnohým me -
diálním proklamacím, studenti zájem mají.
Stáže jsou tedy prvním krokem k přiblížení
vědecké a školní sféry.

Na středních i základních školách je bez-
pochyby důležitá osobnost pedagoga, který
ovlivňuje, zda se student bude, či nebude
zajímat o vědní obory. Pedagogové jsou
přitom často zcela vytíženi svou prací. Jak
jim tedy pomoci rozvíjet odbornou složku
učitelství a nepřidělávat spoustu práce?
Přizveme na pomoc vědce, s nimiž spolu-

pracujeme a kteří jsou v neustálém kon-
taktu s novými poznatky ve svých oborech.
Tak se zrodila myšlenka, jež následně dala
vzniknout sérii vzdělávacích kurzů pro
pedagogy středních škol.

Dříve jsme na kurzech pořádali pro peda-
gogy odborné přednášky, které je sezna-
movaly s novinkami v oboru a byly jim
inspirací pro vlastní vyučování. V minulém
roce jsme se ale rozhodli kurzy posunout
dál. Chtěli jsme, aby využitelnost získaných
informací byla pro učitele co největší, po -
žádali jsme proto odborníky – vědce, aby
pro učitele na kurzech vypracovali metodi -
ky laboratorních cvičení. Vznikla tak nejen
ukázková hodina, ale i kompletní podklady
pro výuku. V pracovním sešitě k laborator -
nímu cvičení pedagogové našli teoretický
úvod k hodině, pracovní list pro studenta,
cvičné úlohy i opakování. Hodiny zároveň
tematicky odpovídaly rámcovým vzděláva -
cím programům. Všechno tak, aby se učite -
lům nedostalo pouze inspirace a nových
informací, ale také konkrétní pomoci v pří-
pravě na hodinu.

Na podzim r. 2014 se 30 učitelů biologie
ze škol po celé republice sjelo do brněn-
ského Centra výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i. V průběhu jednoho týdne si
vyzkoušeli 10 hodin laboratorních cvičení,
která jim předvedli přímo autoři metodic-
kých hodin. Protože biologie je věda velmi
různorodá a obsáhlá, dostalo se na mnohá
vzájemně vzdálená témata. Ekotoxikolo-
gie, evoluce, mikrobiologie, vodní režim
rostlin či lidské smysly. Některé metodické
hodiny byly koncipovány jako „tradiční“
laboratorní cvičení, jiné používaly nezvyk -
lé prostředky, jak studenty s látkou sezná-
mit. Např. Radka Dvořáková z Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

připravila deskovou hru, kterou nazvala
Sága rodu Homo. Studenti jsou při jejím
hraní v roli paleoantropologů a pátrají po
kosterních nálezech. Jak se různily pohle-
dy na evoluci v různých historických epo-
chách, si učitelé vyzkoušeli v jiné, tento-
krát interpretační hře Martina Hůly (PřF
UK v Praze) Fosilie v průběhu věků. Kaž-
dý účastník si vylosoval roli – konkrét-
ního filozofa nebo vědce – a obhajoval
před ostatními svůj pohled na vývoj člově -
ka. Ke klasické laboratorní práci se peda-
gogové vrátili např. při hodině Radky Polá-
kové (Centrum excelence IT4Innovations
Ostravské univerzity) věnované vodním
ekosystémům s názvem Co žije ve vodě
a je nám skryto.
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1 Ukázka opakování z jedné metodické
hodiny. Zvládnete vyluštit křížovku 
pro středoškoláky? 
� vodorovně 
4. vnitřní mitochondriální membrány
5. obaluje buňku
7. optická pomůcka mikrobiologa
8. virus napadající bakterie
10. holandský objevitel bakterií
12. základní jednotka života
16. organely obsahující chlorofyl
18. rozklad organických látek
19. přepis genetické informace
20. tvor žijící na úkor jiného
21. sekundární struktura DNA
� svisle
1. biogenní prvek
2. řídící organela eukaryotické buňky
3. strukturně menší typ buňky
4. uskupení bakterií na kultivační misce
6. vnitřní obsah buňky
8. druhová rozmanitost života
9. dusíkatá báze párující s cytozinem
11. tvorba organických sloučenin 
za pomoci světla
13. rodový název bakterie E. coli
14. nemoc vyvolaná bakterií Corynebac-
terium diphtheriae
15. nukleotidový triplet
17. jednobuněčná eukaryota
22. organely buněčného pohybu

Pozn.: „ch“ vyplňujte jako dvě písmena;
tajenku čtěte vodorovně shora dolů
v pořadí stupňů šedé barvy od nejsvětlej-
ší k nejtmavší (původní verze je barevná).
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Metodické hodiny měly u pedagogů
úspěch, velmi oceňovali práci lektorů. Ne
všechny ale byly jen zábavné. Bezpochy-
by nejnáročnější připravili Vanda a Petr
Janštovi (PřF UK v Praze) – týkala se vy -
užití bioinformatiky při výuce a pracova-
la s volně dostupným freewarem Cn3D od
amerického National Center for Biotech-
nology Information (NCBI). Učitelé si vy -
zkoušeli používání databází sekvencí DNA
na webu NCBI a zobrazování jednotlivých
trojrozměrných struktur právě pomocí toho-
to programu. Ačkoli hodina vyžadovala
spoustu úsilí, určitě se bude hodit, že si
studenti mohou bezprostředně prohléd-

nout následky způsobené změnami DNA
ve struktuře molekul.

Z 10 metodických hodin, které pedago-
gové v Brně absolvovali, si na konci kurzu
vybrali dvě. Ty pak vyzkoušeli v praxi na
svých školách a poslali nám připomínky,
včetně názorů studentů. Na základě vypra-
covaných cvičení a připomínek učitelů
jsme vytvořili pracovní sešity ke všem me -
todickým hodinám. Sešity se brzy objeví
volně ke stažení na webových stránkách
www.otevrenaveda.cz, odkud mohou čer-
pat inspiraci i další pedagogové, kteří se
našich kurzů nezúčastnili. Aby byly hodi-
ny naprosto srozumitelné, natočili jsme
s lektory také výuková videa, která metodi -
ky doprovázejí. Stejným způsobem proběh-
ly kurzy pro předměty chemie a fyzika.
Učitelům tak budou k dispozici tři kom-
pletní sady metodických hodin. Budeme
velmi rádi, pokud je co nejvíce využijí.
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2 a 3 Učitelé během laboratorních 
cvičení organizovaných v rámci projektu
AV ČR Otevřená věda. Foto P. Jirásková
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