
Výuka genetiky pro 

budoucí učitele na PřF UK 

v Praze 
a další akce pro studenty středních 

škol a jejich pedagogy



Výuka genetiky, bakalářské studium

Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) – současný stav

Další obory – chemie, geografie, geologie, matematika

Povinné:

- Bakalářský projekt z biologie (zaměření na vzdělávání) I. 

- Bakalářský projekt z biologie (zaměření na vzdělávání) II.

Povinné předměty – Pedagogicko-psychologický blok

- Úvod do pedagogiky LS

- Úvod do psychologie LS 

- Pedagogika I 

- Psychologie pro učitele I

- Pedagogická praxe náslechová z biologie a její reflexe

Ostatní povinné předměty

- Tělesná výchova ZS, LS

Předměty druhého oboru



Výuka genetiky, bakalářské studium - současný stav

Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)

Modulový systém: Povinně volitelné předměty (B) - Modul Molekulární základy života

Základy molekulární biologie pro učitele LS 3/0 Zk 4 kr.

Cvičení z molekulární biologie pro učitele LS 0/2[D] Z 1 kr.

Genetika pro učitelské kombinace LS 3/0 Zk 4 kr.

Cvičení z genetiky pro učitelské kombinace LS 0/2[T] Z 1kr. 

Základy biochemie ZS 2/0 Zk 3 kr.

Praktikum z biochemie pro učitele ZS 0/1[T] Z 2 kr.

Histologie/Cytologie LS 3/0 Zk 4 kr.

Histologie - praktická cvičení LS 0/2[D] Z 1 kr.

Biologie buňky pro učitelské kombinace ZS 2/0 Zk 3 kr.

Biologie buňky - praktická cvičení (pro učitele) ZS 0/2[D] Z 1 kr.

Minimální počet kreditů: 15 (z 24 v nabídce)



Výuka genetiky, magisterské studium

Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) – současný stav

Další obory – chemie, geografie, geologie, matematika

Povinné:

Souvislá ped. praxe z biologie I

Souvislá ped. praxe z biologie II 

Repetitorium biologie pro učitele I

Repetitorium biologie pro učitele II.

Repetitorium biologie pro učitele III

Diplomový projekt I až IV

Povinné předměty – Pedagogicko-psychologický blok

- Pedagogika II 

- Psychologie pro učitele II

Ostatní povinné předměty

- Tělesná výchova ZS, LS

Předměty druhého oboru



Výuka genetiky, bakalářské studium - současný stav
Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)

Modulový systém: Povinně volitelné předměty - Pozorování a pokus

Pozorování a pokus organismální I 0/3 Z 2 kr. Z

Pozorování a pokus organismální II 0/3 Z 2kr. L

Pozorování a pokus suborganismální I 0/3 Z 2kr. Z

Pozorování a pokus suborganismální II 0/3 Z 2kr L

Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu 0/3 Z 2kr. L

Receptář praktické výuky biologie 0/3 Z 2kr. Z

Minimální počet kreditů: 6

- Izolace DNA z ovoce: Jednoduchá izolace DNA pomocí snadno dostupných chemikálií, 

studenti na konci praktika získají vysráženou DNA

- Bionformatika - k čemu jsou nám sekvence a jak je můžeme využít ve výuce (příklad)

- Příprava dočasného preparátu mitotických figur z kořínku cibule/česneku.

- Základy diagnostiky lidského genomu. Studenti si prakticky vyzkouší práci s on-line databázemi, 

které je možná zdarma využívat pro bioinformatická zpracování. 



Výuka genetiky, bakalářské studium – nová akreditace
Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)



Výuka genetiky, magisterské studium – nová akreditace

Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)



Kurzy celoživotního vzdělávání - AR 2018/19

Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ (2100 Kč/semestr)

Současné studium v magisterském nebo prezenčním doktorském studijním programu na PřF UK

- Repetitorium z biologie I

- Pozorování a pokus suborganismální

Výuka probíhá současně se studenty řádného učitelského studia

Doplňující pedagogické studium – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ (7000 Kč/semestr)

Pro absolventy magisterských a inženýrských studijních oborů biologických či oborů příbuzných (např. ekologie, 

životní  prostředí...), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou 

způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Výuka probíhá 1x za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu celý den:

- Repetitorium biologie podle RVP I – 36 hodin

- Pozorování a pokus suborganismální I - 24 hodin



Spolupráce se školami nižších stupňů
Fakultní školy PřF UK - titul na 5 let, kontaktní katedry - katedry učitelství a didaktiky

Přírodovědci cz.

73 škol, celá ČR

Podmínky pro udělení titulu fakultní školy:

- kvalitní výuka alespoň 2 přírodovědných předmětů, realizována kvalifikovanými a kreativními pedagogy příslušných aprobací

- výuka kvalitní po stránce obsahové, metodické i materiální

- úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích (olympiády, SOČ aj.)

- zájem školy na dobré komunikaci s fakultou a jejími pracovišti

- aktivní spolupráce školy na realizaci pedagogických praxí 

Závazky fakulty:

- fakulta poskytuje bezplatné konzultace pedagogům fakultní školy

- školy jsou informovány o akcích pořádaných fakultou (kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo 
o kurzech pro žáky základních a středních škol; jsou seznamováni také s novými poznatky v přírodovědných oborech i v jejich výuce -
např. formou seminářů nebo metodických materiálů

- fakulta se zavazuje poskytnout fakultní škole své výukové prostory nebo technické a materiální vybavení, a to na základě smlouvy 
mezi fakultní školou a fakultou

- fakultní školy získávají partnerstvím s fakultou volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a do Botanické zahrady

- 5 akcí Přírodovědců.cz zdarma



Spolupráce se školami nižších stupňů
Přírodovědci.cz – komunikační projekt PřF UK

- Za všechny obory na PřF UK

- Pro žáky a učitele od mateřských po střední školy

- www.prirodovedci.cz

- Populárně-vědecký magazín  (4x ročně)

- Organizace, medializace akcí fakulty

- Juniorská konference

- Zprostředkování kontaktů s učiteli nižších stupňů výuky

- Nabídky výukových materiálů

- E-shop

- …

http://www.prirodovedci.cz/


Spolupráce se školami nižších stupňů
Další aktivity:

Pokroky v biologii

- Přednáškový cyklus pro středoškolské studenty a pedagogy

- Téma každý rok jiné, podle tématu biologické olympiády kat. A,B

- Podílí se pedagogové všech kateder

- V sobotu 1x za 14 dní, LS

Biologie čtená podruhé

- Přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, ZS

Biologické čtvrtky ve Viničné 7



Spolupráce se školami nižších stupňů
Další aktivity:

Vedení prací SOČ a BOČ (Botičská odborná činnost)

Jednorázové přednášky na středních školách (dle osobní dohody, 1 genetická i v nabídce Přírodovědců.cz)

V příštím roce Seminář z Genetiky pro Gymnázium Nad Kavalírkou

Účast pedagogů i studentů fakulty při organizaci BiO

Dny otevřených dveří – návštěva laboratoří, informace o katedrách



Spolupráce se školami nižších stupňů
Sdružení Arachne z.s. - pod záštitou Biologické sekce PřF UK

- biologická soustředění pro středoškoláky

- Biologický kroužek pro středoškoláky

- odborní lektoři z řad pedagogů a studentů PřF UK

- Biozvěst – biologický korespondenční seminář

Biomach, výpisky z biologie

- web



Děkuji za pozornost


