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JAK TO VŮBEC ZAČALO?

 Poznávání přírody provází člověka od samého úsvitu jeho 

existence.

 Počínaje klasickým antickým starověkem hledají filozofové i 

přírodovědci smysl přírodních věd. 

 Přírodovědné vzdělávání je oproti tomu velmi mladé. Jeho 

počátky tonou v mlze přibližně 350 let vzdálené… 



NA SAMÉM POČÁTKU

 Prvopočátky přírodovědného vzdělávání jsou spojeny s vývojem 

vědeckých metod v přírodních vědách.

Galileo Galilei Sir Francis Bacon



NA SAMÉM POČÁTKU

Ve svém díle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

formuloval Isaac Newton tzv. čtyři pravidla usuzování, která se stala 

základem pro 

systematický rozvoj 

přírodovědného poznání 

a postupné konstituování 

jednotlivých přírodovědných

disciplín. 

Sir Isaac Newton



PRAKTICISTNÍ PARADIGMA Př. Vz.

Systematické počátky přírodovědného

vzdělávání přinesl roku 1774 Felbigerův

Všeobecný školní řád. 

Vyučovala se matematika, geometrie 

a přírodopis. 

Předmět měl ale výrazně praktické 

zaměření, především ve vztahu 

k zemědělským pracím, řemeslům a 

vojenským aplikacím. Žáci nebyli dosud 

vedeni ke zkoumání přírodních jevů a 

jejich souvislostí s využitím různých 

empirických metod poznávání.



PRAKTICISTNÍ PARADIGMA Př. Vz.

Ve 30. letech 19. století vznikají tzv. univerzální průmyslové školy 

(reálky).

Přírodovědné předměty se vyučovaly pouze popisným způsobem, 

získané poznatky sloužily žákům především pro praxi budoucích 

obchodníků či řemeslníků. 

Přírodovědné vzdělávání bylo tedy redukováno na jakési 

zbožíznalství. 

Ani na reálkách se dosud nerozvíjí zkoumání přírodních dějů a 

jevů a chybí propojení s rozvojem přírodovědné teorie. 



PRAKTICISTNÍ PARADIGMA Př. Vz.

V roce 1849 přichází tzv. Exner-Bönitzova reforma.

Výrazně posiluje výuku přírodních věd, zejména na reálkách.

Objevují se první česky psané učebnice.

Jednalo se však o díla obvykle pouze popisná, nesystematická, 

v nichž bylo jen velmi málo pozornosti věnováno teoretickým 

poznatkům. 

Ve 2. polovině 19. století nastal bouřlivý rozvoj přírodních věd, 

který si postupně vynucoval i změny v přírodovědném vzdělávání. 



PRAKTICISTNÍ PARADIGMA Př. Vz.

V roce 1869 vstupuje v platnost Říšský (Hasnerův) Základní 

školský zákon.

Tento zákon umožnil vedle škol obecných také vznik měšťanských 

škol, kde bylo mj. vyučováno aritmetice, geometrii, 

přírodopisu a 4 hodiny týdně bylo věnováno rovněž 

přírodozpytu, jehož součástí byla výuka poznatků z oblasti 

fyziky i chemie, ale i technické výchovy, mineralogie, geologie 

apod.

Na úrovni středních škol se však již v mnohem větší míře 

objevovaly teoretické poznatky a snaha po systematizaci. 

Poměrně vysoká byla v této době již i metodická úroveň 

zpracování učebnic.



PRAKTICISTNÍ PARADIGMA Př. Vz.

Na přelomu 19. a 20. století prakticistní paradigma zjevně dosluhuje. 

Zasloužily se o to tyto vlivy:

- Rozvoj vědecko technické revoluce.

- Razantní změna teoretických paradigmat přírodních věd v 

souvislosti s teorií relativity a vznikem kvantové teorie.

- Vznik hnutí pedagogického reformismu, který vychází z Tolstého 

volné školy, Rousseauova pojetí přirozené výchovy a především 

z Deweyových a Spencerových názorů na nutnost pragmatického 

přístupu ke vzdělávání. 



PARADIGMA PŘÍRODOVĚDNÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO STUDIA PŘÍRODY

Paidotropicky orientované paradigma.

Cílem je především vytvářet u žáků pozitivní vztah k přírodě. 

Studium přírody mělo výrazně interdisciplinární charakter a bylo 

založeno především na individuální zkušenosti žáků.

Teoretické poznatky byly předávány v redukované a velmi 

zjednodušené podobě.

Toto paradigma dominovalo před 1. světovou válkou, určitou 

renesanci prodělalo v 60. letech a částečně přervává dodnes v rámci 

přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ. 



PARADIGMA PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚL. 

JAKO ELEMENTÁRNÍ PŘÍRODOVĚDY

Opírá se především o rozvoj přírodních věd, zejména jejich 

teoretických poznatků.

Zaměřeno na vývoj porozumění významným myšlenkám a teoriím 

přírodních věd. 

Vlastní zkušenost a vlastní aktivita žáků potlačována ve 

prospěch pochopení již objeveného a přijetí určených generalizací.

To vedlo postupně k tomu, že žáci přestávali chápat přírodovědné 

poznatky jako užitečné pro praktický život.

Souběžně s pragmatickým paradigmatem přetrvávalo do 50. let 

minulého století. 



PRAGMATICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Svůj boom prodělává ve 20. a 30 letech minulého století. 

Souvisí s rozvojem pragmatismu, jehož jedno z epicenter bylo i v 

českých zemích. 

Spojeno se jmény E. Štorch, V. Příhoda, O. Chlup, J. Uher, M. Disman,  

S.  Vrána, A. Bartoš apod. 

Přírodovědné vzdělávání je chápáno jako příležitost vytvořit u žáků 

praktické zkušenosti s přírodními jevy. 

Zavádění projektové výuky do škol.  Řešen projektů vede (někdy) 

k používání metod vědecké práce. 



POLYTECHNICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dominuje od konce 2. světové války do poloviny 70. let. 

Souvisí s enormním technologickým rozkvětem, který je znám 

jako sputnikovský efekt nebo sputnikovský šok. 

Polytechnické paradigma je výrazně logotropické, opírá se především 

o experimentální poznatky tradičních vědních disciplín. 

U nás bylo i legislativně podpořeno zákonem č. 98/1948 Sb., o 

základní úpravě jednotného školství.

Vzdělávací obsah v rámci přírodovědného vzdělávání byl generován 

přímo jednotlivými vědeckými disciplínami. 



POLYTECHNICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Experimentování, pozorování, komparace, odvozování a další postupy 

vědecké práce byly prezentovány jako jediná cesta k poznání vůbec.

Vůbec však nebyla věnována pozornost způsobům, jakými si žáci 

budou poznatky osvojovat. Učitel vystupoval jako mentor, který 

předává a zprostředkovává vědecké poznání žákům, aniž by se 

zajímal o způsob vytváření individuálního poznání u žáků a facilitaci 

tohoto procesu. 

V 70. letech se toto paradigma postupně vyčerpalo – i v souvislosti s 

uvolňováním mezinárodního napětí. 

V západních zemích bylo vystřídáno paradigmatem humanistickým, v 

sovětském bloku paradigmatem scientistickým. 



HUMANISTICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Spojeno s rozvojem humanistické psychologie (Rogers, Maslow).

Objevuje se kritika Darwinovy evoluční teorie, vytváří se tzv. 

vědecký kreacionismus. 

Došlo k poměrně radikálnímu snižování rozsahu přírodovědně 

orientovaného učiva.

Přírodovědné vzdělávání pod vlivem humanistického paradigmatu 

trpí nesystematičností, útržkovitostí, nízkou mírou zobecnění a 

nízkou úrovní abstrakce. 

S přelomem tisíciletí v souvislosti s bouřlivým rozvojem ICT je 

toto paradigma (stejně jako scientistické) překonané. 



SCIENTISTICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ideově vychází ze Zankovovy koncepce rozvíjejícího vyučování.

Tu rozpracovali jeho spolupracovníci a následovníci. 

Л. В. Занков В. В. Давыдов Д. Б. Эльконин Ш. А. Амонашвили



SCIENTISTICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 Řídí se striktními osnovami. 

 Je hromadná, za použití převážně transmisivně instruktivních 

vzdělávacích postupů. 

 Je orientována téměř výhradně na dosahování kognitivních cílů. 

 Orientace na dosažení akceptovatelných známek, nikoliv na 

pochopení problémů, 

 Pojetí učení žáků je chápáno v podstatě jako uniformní. 

Individuální diferenciace je velmi hrubá. Na individuální 

charakteristiky a potřeby žáků není brán zřetel.

 Převažujícími prameny poznání (zdroje informací) jsou především 

mluvené slovo učitele a nestrukturované učební texty.



SCIENTISTICKÉ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Typická je vysoká míra abstrakce, matematizace, a vysoká míra 

obtížnosti učiva. 

Pro žáky se přírodovědné učivo stává příliš obtížné a zejména zcela 

odtržené od reálného života. 

Důsledkem je dodnes přetrvávající neobliba přírodovědných 

předmětů a malý zájem o studium přírodních věd. 

Vytvořilo u žáků dodnes přetrvávající mechanické učení se 

faktům bez pochopení souvislostí. 



MULTIDISCIPLINÁRNÍ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 Po rozpadu sovětského bloku nastal pozvolný soumrak 

scientistického paradigmatu. 

 Ze základních škol toto paradigma již vymizelo, na gymnáziích 

ještě v určité rudimentární podobě přežívá. 

 Téměř neomezený přístup žáků k informacím a všeobecná 

globalizace generuje nutnost multidisciplinárních přístupů ke 

vzdělávání. 

 Multidisciplinarita je v současnosti i paradigmatem samotných 

vědních disciplín. 

 Renesance integrace vzdělávacích obsahů – vznik „science“. 



MULTIDISCIPLINÁRNÍ PARADIGMA 

PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Multidisciplinární paradigma se teprve profiluje a možná bude jen 

paradigmatem přechodným. 

Klade důraz na rozvoj dovedností používání metod vědeckého 

zkoumání přírodních fenoménů (jevů, faktů, zákonitostí, vlastností, 

objektů, procesů atd.). 

Oživení „dinosaurů minulosti“ – projektové vyučování, problémové 

vyučování, badatelsky orientované vyučování. 



Jak si stojíme v porovnání se světem?



Jak si stojíme v porovnání s Evropou?



Co o nás říkají výsledky PISA 2015?

Výsledky českých žáků v přírodovědné gramotnosti jsou na průměrné úrovni zemí 

OECD.

Ve vzdělávacích oblastech živé systémy, fyzikální systémy a systémy Země a 

vesmíru dosáhli čeští žáci oproti roku 2006 nižších výsledků.

Dovednost vysvětlovat jevy vědecky zvládli čeští žáci lépe, ovšem hůře 

vyhodnocovali a navrhovali přírodovědný výzkum. 

Vědecky interpretovat data a důkazy zvládali průměrně.

V pouze omezené míře se čeští žáci při výuce setkávají s badatelskou činností a 

experimentováním. 

Pod úrovní, kterou PISA považuje za základní, je 1/5 podílu českých žáků.



Co o nás říkají výsledky PISA 2015?



Co o nás říkají výsledky PISA 2015?



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Víme, že…

… naše výsledky týkající se přírodovědné gramotnosti nejsou tak 

špatné… ale nejsou ani dobré. 

… chemie patří dlouhodobě mezi nejméně oblíbené předměty.

… chemii studuje přibližně 2,4 % studentů vysokých škol. 

… jen 1 žák ze 68 dětí na ZŠ půjde studovat chemii.  

… pravděpodobně nemáte ve třídě nikoho, kdo by se chemií v 

budoucnu živil. 

… obsah chemického vzdělávání ani samotná výuka chemie nejsou 

optimální. 



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

Nejlepších výsledků v přírodovědné gramotnosti dosahuje 

Singapur. Jak vypadá jeho Národní kurikulum pro nižší sekundární 

stupeň vzdělávání?

- Přírodovědné vzdělávání je integrované,  neučí se samostatné 

předměty. Integrovaný vzdělávací obsah zahrnuje fyziku, chemii, 

„živé soustavy“ a environmentalistiku. 

- National curriculum předepisuje 85 % učebního plánu. Zbylých    

15 % je realizováno podle vůle učitele, např. formou školních 

projektů.



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

- Časová dotace pro vzdělávací obsah předepsaný Národním 

kurikulem činí 5 period týdně, přičemž perioda obnáší 35 – 40 

minut. 

- Vzdělávací obsah je koncentrován do čtyřech tematických celků: 

Diverzita, Modely, Systémy, Interakce.

- Přírodovědné vzdělávání je na Singapuru založené na badatelském 

principu.



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit 

od nejlepších!

- Hlavní principy 

vyjadřuje toto schéma:



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

Přírodovědné vzdělávací obsahy v Singapurském kurikulu



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

Chemické vzdělávací obsahy v Singapurském kurikulu



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

Chemické vzdělávací obsahy v Singapurském kurikulu



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

Chemické vzdělávací obsahy v Singapurském kurikulu



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pojďme se učit od nejlepších!

Chemické vzdělávací obsahy v Singapurském kurikulu



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Pod vlivem různých tlaků se objevují požadavky učit 

přírodní vědy JINAK.

Ovšem otázka zní: JAK?

Za tímto účelem se ze skříní vytahují různí „kostlivci“ a 

resuscitují se všelijaké „mrtvoly“. 

… např. konstruktivistické vyučování, projektové 

vyučování, problémové vyučování, heuristické vyučování, 

badatelsky orientované vyučování, individualizované 

vyučování, skupinové vyučování, kooperativní vyučování 

apod. 



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Objevují se dokonce i nové, tzv. moderní vyučovací 

metody, které inspiračně vycházejí spíše z 

manažerských než didaktických postupů a uplatňují se 

zejména v andragogice.

Patří mezi ně např. brainstorming, brainwritting, 

myšlenkové mapy, komunitní kruh, výuka podporovaná 

počítačem, metoda lodní porady, Gordonova metoda, 

metoda Philips 66, hobo metoda, synektika, TRIZ, ARIZ, 

5E Instructional model atd. 



JAK DÁL ANEB CHMATÁNÍ PO NOVOTÁCH…

Co mají tyto moderní metody společného?

• Vyžadují žáka, který bude pro učení hluboce vnitřně 

motivovaný. A takového mi ukažte. 

• Jsou většinou založené na diskusi, ergo vyžadují 

poměrně rozsáhlé předchozí znalosti.

• Hodí se spíše pro řešení problémů (což je typické 

pro management), ale ne pro výuku základních 

poznatků.

• Hodí se spíše pro menší skupiny žáků. 

• Jsou dosti časově náročné.



JAK DÁL?

VLASTNĚ POŘÁDNĚ NEVÍME!

Badatelsky orientované vyučování? ANO… ALE nesmí to být 

příliš časově náročné na přípravu a realizaci a nesmí to vyžadovat 

žádné další pomůcky. 

Redukovat předimenzovaný vzdělávací obsah? ANO… ALE

žáci přece nemohou žít bez meiózy, heterocyklických sloučenin, 

infinitezimálního počtu, Hertzsprung-Russelova diagramu, průmyslové 

infrastruktury Severního Porýnní-Falcka… 



JAK DÁL?

Integrovat přírodovědné obsahy? ANO… ALE kdo to bude 

učit? Kde na to vezmeme učebnice? 

Používat při výuce moderní technologie? ANO… ALE to si 

jako žáci budou v hodinách hrát s mobilem? 

Více se zaměřit na používání experimentů? ANO… ALE

nemáme na to vhodné laboratoře, chemikálie a vybavení… a vůbec, 

brání tomu legislativa.



JAK DÁL?

Využívat dostupnost informací? ANO… ALE to pak budou 

všechno tahat jen z Wikipedie? 

Rozvíjet pozitivní postoje k přírodním vědám? ANO… ALE

kdy to mám asi tak dělat, když už teď nestíhám odučit to, co mám? 

Individualizovat výuku přírodovědných předmětů? ANO… 

ALE jak to mám udělat ve třídě se 30 žáky? 



JAK DÁL?

HLEDÁME…

CO UČIT? – diskuse o vzdělávacím obsahu. Čeho méně, čeho více, 

co vůbec? 

JAK UČIT? – výběr vhodných strategií řízení učební činnosti 

(nikoliv tedy pouze jednotlivých metod). Maximální flexibilita.

S JAKÝM CÍLEM UČIT? – znalost chemie není cíl, ale pouze 

prostředek k rozvoji přírodovědné gramotnosti. 

PRO CO UČIT? – pro přijímací zkoušky? Pro gymnázium? Pro 

budoucí profesi? Pro běžný život? Pro způsob myšlení?                                



JAK DÁL?

Otázek zůstává celá řada… 

Nové paradigma přírodovědného vzdělávání..

… vytváříte právě VY a právě TEĎ.


