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Kam kráčí výuka na gymnáziích? 
A kráčí vůbec někam?

Během 44 let se v pojetí výuky biologie a 
genetiky (i výuky vůbec) nic podstatného 
nezměnilo. Včetně obsahové náplně.

To je ztráta minimálně půl století!



Proč je v názvu právě „44 let“?
Je to „mých 44 let“:

1975 – 1979 – student na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14
1987 – dosud (32 let) – učitel biologie na Gymnáziu Brno, třída

Kapitána Jaroše 14



Jaký je „úhel mého pohledu“?

Kromě studia učitelství M – Bi, tři roky studia odborné matematiky 
(matematická analýza, diskrétní matematika, teorie grafů)
a čtyři semestry studia molekulární biologie u profesora RNDr. 
Stanislava Rosypala, DrSc.
Další soustavné studium biologie, genetiky a molekulární biologie formou 
kurzů pro středoškolské učitele pořádaných Př. F. MU (a jiné kurzy)

Po celou dobu učitelské praxe aktivní snaha o modernizaci obsahové
náplně gymnaziální biologie



Všeobecnost gymnázia spočívá v tom, 
že poskytuje speciální (odborné) 
vzdělání ve všech předmětech.

(doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.)



Češtinář učí tak, jako by učil samé budoucí
literární vědce nebo literáty, dějepisec 
budoucí historiky, občankář budoucí filozofy, 
biolog (ten to má dost těžké!) budoucí
botaniky, zoology, mykology, lékaře. Atd. Atd.

Kdo víc, ten víc. A je toho hodně. Důsledek: 



Tzv. „průtoková pedagogika“
neboli

metoda „tří Z“:
1. zapsat,                                                      
2. zapamatovat,                                             
3. zapomenout                               Důsledek:



Původně talentovaní, přemýšliví a zvídaví studenti 
po pár měsících (do vánoc) od nástupu do 
gymnázia přejdou na metodu „3 Z“ a už pokud 
možno nepřemýšlejí a o nic se nezajímají (není čas 
při tolika učení). Právě toto je pro výuku genetiky 
dost špatná zpráva. 

Hloubka vzdělání se nahrazuje šířkou, logické
vztahy mezi poznatky (informacemi) jejich 
neúměrným kvantem. 



Žijeme v 21. století.
Učíme biologii 19. století.

Biologie (věda) se za posledních 60 let 
proměnila zcela od základů, myšlenkový 
koncept tohoto oboru se naprosto změnil, 
zatímco biologie ve škole na to reagovala 
jen minimálně. Lpí na myšlenkovém 
konceptu z konce 19. století.



Žijeme v 21. století.
Učíme biologii 19. století.

Biologie = botanika + zoologie + tělověda 
(+ pár dalších „drobností“)

A co třeba takto:
Biologie = buněčná biologie + genetika + 

molekulární biologie + tělověda + mikrobiologie 
+ evoluční biologie (+ trochu to ostatní)



Žijeme v 21. století.
Učíme biologii 19. století.

Biologie = morfologie + anatomie + 
systematika + názvosloví (+ trochu něco) 

A co třeba takto:
Biologie = buněčné a molekulární procesy, 

dědičnost a rozmanitost, fyziologie, vzájemná
podmíněnost a souvislost procesů



Problém učitelů:
Takto jsem se to přece učil já (třeba i před 30, 
40 lety (na G, na VŠ); tak to tak budu učit i já.

Vždyť to po mně jinak ani nikdo nechce – ani 
osnovy, ani RVP, ani ŠVP, ani rodiče …
(Vlastně to ani moc nepožadují VŠ)



Problém fakult připravujících učitele:
Takto jsme se to přece učili vždycky a takto 
jsme to i vždycky učili budoucí učitele. To je 
přece ta pravá biologie.

Hlavními předměty jsou stále botanika, 
zoologie, tělověda … na těch to celé stojí.



Problém RVP/ŠVP:
RVP je „forma bez obsahu“.

ŠVP tvořili sami učitelé (zatíženi „svým 
problémem“; do vymezených kolonek vepsali 
původní osnovy.



Problém RVP/ŠVP:
RVP/ŠVP se dotvářelo zhruba v letech 2005 
– 2007. Byla promarněna jedinečná šance 
říci učitelům: „Biologie se za posledních 50 
let změnila od základů. Musí se změnit       
i obsah její výuky na gymnáziích.“
Neřekl to nikdo a učitelé to ani nechtěli slyšet. 



Problém RVP/ŠVP:
Při diskusích nad přípravou RVP/ŠVP se mj. 
projevila tendence biologie (jako vyučovacího 
předmětu) žít svým vlastním životem uvnitř
gymnaziálního vnitrosvěta, zcela bez 
ohledu na změny biologie jako vědy, a bez 
ohledu na požadavky VŠ biologických směrů. 



Problém RVP/ŠVP:

„Rámcový vzdělávací program je forma 
bez obsahu“

(prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, DrSc.)



RVP biologie pro gymnázia stanovuje 
učivo botaniky takto:
– anatomie rostlin                                         
– fyziologie rostlin                                        
– systém rostlin                                            
– ekologie rostlin



RVP biologie pro gymnázia stanovuje 
učivo zoologie takto:
– anatomie živočichů
– fyziologie živočichů
– systém živočichů
– ekologie živočichů
– etologie živočichů



RVP biologie pro gymnázia stejným 
způsobem vymezuje učivo o houbách 
či bakteriích.

Pokud jde o genetiku, drží se obsahu 
zavedeného v 70. letech 20. století.



Další problém učitelů:
Hodin výuky biologie (i F a Ch) v souvislosti  
s RVP ubylo – obvykle ze 4 ročníků výuky na 
3 ročníky.

Co zkrátit? Botaniku a zoologii učitelé
omezovat nechtějí, když je sami tak dobře 
umí.



Další problém učitelů:
Nových poznatků přibývá. Kam je zařadit a 
místo čeho? V zaběhané botanice a zoologii 
se jim těžko škrtá. Tak to nové (genetika, 
molekulární biologie) se strčí do volitelných 
seminářů. A je to!

(Je to opravdu smysluplné řešení?)



Jeden z problémů našeho školství:
Je to, co učíme naše žáky (gymnazisty) 
vůbec smysluplné? Bude jim to 
k něčemu? Nebo jen 4 roky (de)formujeme 
osobnost budoucího daňového poplatníka 
a poslušného voliče? 



Zásadní otázka:
Neměli by se sejít přední odborníci 
(buněčná biologie, genetika, molekulární
biologie, mikrobiologie, evoluční biologie, 
biologie člověka a medicína) a stanovit 
novou normu pro výuku biologie na G, 
podle současného stavu vědy a podle 
očekávaných potřeb vzdělávanců?





Několik myšlenek závěrem:
Biologie je natolik zajímavá, že její výuka 
většinou nepotřebuje superatraktivní metody. 
Bude lepší takové metody vůbec nehledat a 
místo toho najít to zajímavé a to učit.



Několik myšlenek závěrem:
Biologie je tak rozsáhlý obor, že své žáky 
stejně všemu nenaučíme. Seznámíme je jen 
s nepatrným zlomkem.

Vyberme proto to nejzajímavější a 
prostřednictvím toho seznamme žáky s 
podstatou života a přírody a s tím, co pro ně
bude v životě skutečně důležité.



Několik myšlenek závěrem:
Neučme pojmy, učme vztahy.

Učme, jak co funguje a proč (fyziologii) a 
spolu s tím naučíme i to podstatné z 
anatomie.

Nejprve proberme tělovědu (biologii člověka), 
člověka jako modelový příklad živočicha, 
teprve potom zoologii.



Několik myšlenek závěrem:
Základem poznatků o všem živém, o 
veškerém fungování živého světa je buněčná
biologie a molekulární biologie.

Pro život každého člověka jsou klíčové
zejména poznatky z genetiky, mikrobiologie a 
tělovědy.





„Adéla ještě nevečeřela“:
Tvůrci filmu si právem vzali na paškál a 
zesměšňovali „chudáka“ profesora biologie 
(nezapomenutelný Ladislav Pešek), který 
svými otázkami typu: „Kde je blizna? Kde je 
blizna?“ vytrvale deptal své studenty, až
jednoho z nich přivedl na dráhu zločince, 
který v zájmu pomsty vytvořil rostliny 
úžasných vlastností (např. onu Adélu).



„Adéla ještě nevečeřela“:
Pomineme-li negativní motivaci a cíle onoho 
nešťastníka, můžeme z dnešního pohledu 
konstatovat, že šlo nepochybně o schopného 
genetického inženýra a že se úspěšně
zabýval tvorbou GMR.



„Adéla ještě nevečeřela“:
Dnešnímu studentovi může výuka biologie      
a genetiky jistě poskytnou nesrovnatelně
užitečnější informace než je lokalizace blizny 
nějaké velmi prapodivné rostliny nebo třeba 
znalost květních vzorců a květních diagramů. 
Ani znalost anatomie 14-ti typů bezobratlých 
ze studentů neudělá vědce světového formátu 
ani lidi chápající podstatu a smysl života.





Genetika v gymnaziální biologii
Genetika se do našich škol vrátila na přelomu 
60. a 70. let. Byla to doba opojného nástupu 
„nové biologie“ – molekulární biologie. 
Genetika tedy vstoupila do škol i se svými 
molekulárními základy (DNA, RNA, replikace, 
ústřední dogma, genetický kód, 
proteosyntéza). 



Genetika v gymnaziální biologii
A to ve velmi kvalitní podobě, např. zásluhou  
prof. MUDr. Jana Šmardy, DrSc., který je 
autorem rozsáhlé kapitoly „Dědičnost a 
proměnlivost“ v Učebnici „Obecná biologie 
pro IV. ročník gymnázia“ (1. vydání SPN 
Praha 1976). Byla to vlastně výborná
učebnice genetiky v rámci souhrnné knihy. 



Genetika v gymnaziální biologii
Později se objevily již samostatné učebnice 
„Genetika“: 1993 prof. Jan Nečásek
(nakladatelství Scientia), 2003 opět prof.      
J. Šmarda st. (nakladatelství Fortuna), 2004 
dr. Eduard Kočárek (nakladatelství Scientia). 
Každá z nich má svůj osobitý ráz a všechny 
jsou vynikající.



Genetika v gymnaziální biologii
Učitelům biologie a studentům se zájmem o 
biologii dobře slouží publikace Přehled 
biologie (S. Rosypal a kol., 1987, 1994, 
1998) a Nový přehled biologie (S. Rosypal
a kol. 2003), v nichž kapitolu o dědičnosti      
a proměnlivosti zpracoval doc. Petr Pikálek.



Genetika v gymnaziální biologii
Výuka genetiky a základů molekulární
biologie je tedy dobře podpořena kvalitními   
a dostupnými učebnicemi. Vlastní realizace  
je pak závislá na začlenění do výuky 
biologie a na osobnostních předpokladech 
vyučujícího.



Genetika v gymnaziální biologii
Výuka genetiky bývá začleněna do vyšších 
ročníků, původně tedy do 3. nebo 4. ročníku, 
v posledních letech po zkrácení výuky 
biologie je zpravidla zařazena do 3. ročníku. 
Je vážná otázka, není-li to pozdě. 



Genetika v gymnaziální biologii
Vzhledem k tomu, že dnešní biologie stojí na 
molekulárně biologických a genetických 
základech, považuji za nezbytné, aby se se 
základy těchto oborů studenti seznámili už
v 1. ročníku (později se v rámci opakování
a rozšíření k těmto tématům mohou vrátit). 



Genetika v gymnaziální biologii
Časnější seznámení s těmito obory otevírá
studentům možnosti věnovat se genetické
problematice v rámci svých seminárních prací
a studentské odborné činnosti a také jim 
odkrývá nové možnosti při volbě svého 
budoucího studia a profesní orientace. 



Genetika v gymnaziální biologii
Pokud jde o osobnostní předpoklady učitele 
genetiky, je třeba mít na paměti, že genetika 
a z velké části i molekulární biologie je logika 
a kombinatorika. Jak genetika tak 
molekulární biologie vyžaduje specifický 
způsob uvažování – molekulárně biologické
myšlení. Bez něj učitel těchto oborů není pro 
žáky prospěšný. 



Genetika v gymnaziální biologii
Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že 
v příštích letech snad přece jen výuka 
genetiky a molekulární biologie se bude 
muset posílit a zkvalitnit, je nutné zvážit 
otázku, jak lépe připravit učitele: rozšiřující
studium? povinné dlouhodobé kurzy? tvrdé
atestace?



Genetika v gymnaziální biologii
Známé kurzy z genetiky a molekulární
biologie pro učitele SŠ probíhající
každoročně na Př. F. MU (bude zde o nich 
přednáška – dr. P. Lízal) jsou v tomto směru 
skvělá věc. Otázkou je, zda blízká
budoucnost si od učitelů biologie nevyžádá
soustavnější studium genetiky                   
a molekulární biologie. 



Genetika v gymnaziální biologii
Výuka genetiky, moderně koncipovaná
zhruba před 50 lety, se do dnešních dnů
posunula dopředu jen dílčím způsobem. I zde 
by bylo potřeba dát moudré hlavy dohromady 
a stanovit koncepci zcela novou, odpovídající
dnešnímu stavu vědy – genetiky a 
molekulární biologie. 



Genetika v gymnaziální biologii
Jaký časový prostor pro moderní výuku 
genetiky a molekulární biologie žádat (dnes je 
to asi 3 měsíce)? Je reálné získat víc?

Bude škola místem, které pro genetiku          
a molekulární biologii nadchne? 



Genetika v gymnaziální biologii
Žáky obvykle zaujmou konkrétní případy: 
syndromy, případy z genetické poradny, 
úspěchy forenzní genetiky, užití genetiky       
v historii a archeologii, úspěchy a problémy 
ve šlechtitelství, příklady práce genetichých
inženýrů, postupy při tvorbě GMO, historie    
a souvislosti objevů atd. atd.



Genetika v gymnaziální biologii
Po vzoru příběhů typu „Dobrodružství
kriminalistiky“ by bylo možné sepsat knihy 
„Dobrodružství genetiky“ nebo 
„Dobrodružství molekulární biologie“, 
jejichž smyslem by bylo nadchnout žáky 
raného gymnaziálního věku (nebo i mladší) 
pro tyto obory.



Genetika v gymnaziální biologii
Spolu s moderními učebnicemi dvou typů:

1. Kočárkova „Genetika“ – učebnice působící
jako dobrodružná kniha lidského poznání

2. Šmardova „Genetika“ – souhrnná klasická
učebnice, která uceleně utřídí a završí dříve 
získané poznatky („opakování ke zkoušce“)



Genetika v gymnaziální biologii
Spolu s takovými učebnicemi by se staly 
materiálem, který by motivoval studenty ke 
zvídavému samostudiu. A pokud by to škola 
svou výukou genetiky „nekazila“, ani bychom 
od školy nepotřebovali víc časového prostoru.

Ale to platí i pro biologii jako celek i pro 
ostatní školní i neškolní předměty.



„Aby se Adéla navečeřela a škola 
zůstala celá“

Kdyby filmová Adéla sežrala všechny ty, 
co našemu školství svou omezeností
škodí, to by to ve školách sice hodně
prořídlo, ale smysluplné znalosti studentů
by se značně zahustily.





RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.
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RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

„Molekulární biologie je rychle se rozvíjející
vědní obor a s jejími metodami se setkáváme 
i v každodenním životě. Proto je důležité, aby 
byla zastoupena ve výuce biologie na 
gymnáziích.“

„Jedním z cílů studie bylo analyzovat 
rozložení vzdělávacího obsahu molekulární
biologie na úrovni gymnaziálních školních 
vzdělávacích programů (ŠVP) do jednotlivých 
ročníků a zjistit, která molekulárně biologická
témata jsou v ŠVP zastoupena a jak často.“



RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

„ŠVP celkem 160 gymnázií ze všech krajů ČR 
byly hodnoceny z hlediska zařazení deseti 
tematických kategorií výukového obsahu 
molekulární biologie ve vyučovacích předmětech 
biologie, chemie a volitelný biologických a 
chemických seminářích.“

„Celkem se nám podařilo shromáždit 160 ŠVP
(42 % gymnázií v České republice), přičemž
u 106 škol (27,8 % gymnázií v České republice) 
z tohoto souboru jsme měli k dispozici osnovy 
ŠVP pro volitelný předmět seminář z biologie.“



RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

Nukleové kyseliny a bílkoviny
Molekulární biologie virů a bakterií
Ústřední dogma molekulární biologie, genová exprese
Regulace genové exprese
Mutace
Metody molekulární biologie
Genové inženýrství
Genomika, bioinformatika
Molekulární podstata nádorových onemocnění, onkogenetika
Etické aspekty mol.  biologie, legislativa a mol. biologie

Deset tematických kategorií výukového obsahu 
molekulární biologie ve výuce biologie a chemie:



RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

„Vzhledem ke značnému významu molekulární
biologie, která zasahuje do všech oblastí
biologického výzkumu a tvoří jeden ze základních 
konceptů současné biologie považujeme za nutné, 
aby byla tato disciplína zastoupena ve výuce na 
gymnáziích.“

„Skutečnost, že … školy nejsou schopny zařadit do 
běžné výuky celý rozsah učiva molekulární biologie, 
který považují pro rozvoj žákovských znalostí a 
dovedností v biologii za důležitý, může opět 
poukazovat na nedostatečnou ontodidaktickou
transformaci obsahu biologie do kurikulárních
dokumentů.“



RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

„Je tedy otázkou, zda současná podoba 
biologického kurikula na gymnáziích, 
např. právě ve vztahu k molekulární
biologii, plně reflektuje aktuální stav 
poznání v biologii jako vědním oboru      
a zda by nebylo vhodné ji revidovat.“



RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

„Na základě zjištěných skutečností se domníváme, že 
by bylo vhodné zahájit odbornou diskuzi o současné
podobě vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 
biologie na gymnáziích na úrovni státních kurikulárních
dokumentů (Rámcového vzdělávacího programu pro 
gymnázia). Jsme přesvědčeni, že současná obsahová
podoba biologického kurikula na gymnáziu (například 
vzhledem k postavení molekulární biologie v kurikulu) 
plně neodráží současný stav poznání v biologii jako 
vědním oboru a neodpovídá v některých aspektech 
potřebám společenské praxe.“

Závěr studie:



RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

„Za zajímavé zjištění také považujeme, že na 
jednom z gymnázií (Gymnázium, třída 
Kapitána Jaroše 14, Brno) je volitelný seminář
„Molekulární biologie“ víceletý (od 2. do 4. 
ročníku). Výuka semináře má dlouhou tradici (od 
školního roku 2000/2001), přičemž od školního 
roku 2009/2010 je z předmětu „Molekulární
biologie“ možné maturovat. Sylabus předmětu 
a maturitní témata zcela pokrývají současnou 
molekulární biologii, zastoupeno je všech deset 
analyzovaných tematických kategorií.“


