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14 Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu1

 Martin Jáč

V tomto příspěvku představíme výukovou situaci z hodiny přírodopisu na základní 

škole (ZŠ). Daná situace je tematicky zaměřena na stavbu kostry obratlovců a člo-

věka s využitím pozorování a porovnávání koster vybraných zástupců. Výuková si-

tuace bude zhodnocena s využitím metodiky 3A: anotace–analýza–alterace (Janík 

et al., 2013). Protože považujeme biologické pozorování a porovnávání za klíčové do-

vednosti, které by si žáci měli ve výuce přírodopisu osvojit, zaměříme se především 

na možnosti, jak je ve výuce smysluplně rozvíjet. Pokusíme se navrhnout alteraci 

prezentované výukové situace se snahou o komplexnější využití jejího potenciálu 

v kontextu produktivní kultury vyučování a učení (srov. Janík et al., 2013).

Teoretické uvedení: význam pozorování a porovnávání ve výuce  
přírodopisu a možnosti rozvíjení těchto dovedností

Jedním z významných cílů současného přírodovědného vzdělávání je naučit žáky 

samostatně a smysluplně používat základní výzkumné metody, které se uplatňují 

při poznávání přírody (viz např. Škoda & Doulík, 2009; Papáček, 2010; RVP ZV, 

2013, s. 52).

Mezi tyto metody patří v biologii zcela jistě pozorování. Z historického úhlu pohle-

du mělo pozorování v biologii zásadní význam, neboť stálo v pozadí průlomových 

objevů, které tvoří sjednocující rámec současné biologie (Kohlhauf et al., 2011). 

Detailní mikroskopické pozorování různých typů rostlinných a  živočišných bu-

něk vedlo v první polovině 19. století k formulování buněčné teorie. Evoluční te-

orie, kterou Charles Darwin představil v roce 1859 ve svém díle O vzniku druhů 

přírodním výběrem, vychází z precizního pozorování, popisu a porovnávání mnoha 

druhů organismů. Také současná genetika má své základy v pozorování: jen pečlivý 

výběr vhodných znaků u hrachu setého umožnil Gregoru Mendelovi realizovat po-

kusy, které mířily k odhalení hlavních zákonitostí dědičnosti (Nurse, 2003).

Pozorování biologických objektů či fenoménů, které často může mít zprvu náhodný 

charakter (srov. Bateson, 2006, s. 129–163), stojí na počátku tvůrčího procesu, jenž 

postupně vede k „vyformování“ nového oborového „obsahu“ na úrovni jednotlivých 

1 Tato kazuistika je rozpracovanou verzí textu publikovaného v časopise Komenský (Jáč, 2016).
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odborných pojmů (např. identifikace a pojmenování nové morfologické či anato-

mické struktury) či na úrovni nových oborových konceptů (např. mechanismus pří-

rodního výběru, Mendelovy zákony dědičnosti), což může vést ke změně paradig-

matu daného vědního oboru (srov. Slavík et al., 2013, s. 45–47). 

Neméně důležitou úlohu má pozorování ve školní výuce přírodopisu, respek-

tive biologie
2
 (viz  např. Altmann, 1975; Eberbach & Crowley, 2009). V  soula-

du s  modelem psychodidaktické transformace obsahu (viz Slavík & Janík, 2012, 

s. 272–276) umožňuje zařazení pozorování živých organismů a přírodnin do výuky 

přírodopisu transformaci reálného (objektivního) obsahu (pozorovaný biologický 

objekt, např. kostra kura domácího) do subjektivního obsahu v mysli žáků a jeho 

používání na intersubjektivní úrovni mezi učitelem a žáky, respektive mezi žáky 

navzájem (srov. Janík & Slavík, 2009; Slavík & Janík, 2012, s. 8–11). Pozorování tak 

má velký význam pro rozvoj správného používání odborné terminologie při popisu 

pozorovaných struktur či procesů (Johnston, 2009; Kohlhauf et al., 2011). Během 

vyučování a učení se žáků s využitím pozorování probíhá mentální proces, který 

Hejný a Kuřina (2009, s. 95) označují jako abstrakční zdvih. Během tohoto procesu 

dochází k přeměně „kvantity“ vlastní „zkušenosti“ žáků v „novou kvalitu“, již může 

představovat např. nově vytvořený pojem v  mysli žáka (Hejný & Kuřina, 2009, 

s. 95; Slavík & Janík, 2012, s. 279). Významné je také začlenění nově vytvořeného 

pojmu v mysli žáků do stávající pojmové struktury (srov. s charakteristikou výra-

zové struktury in Slavík & Janík, 2012, s. 275–276). Díky tomu pak mohou žáci 

na základě výsledků pozorování biologické objekty a jevy porovnávat, klasifikovat, 

snažit se o vysvětlení pozorovaného jevu a zároveň formulovat výzkumné otázky 

a hypotézy, které lze ověřit pomocí experimentu. Důkladné osvojení si pozorování 

je tedy výchozím předpokladem pro úspěšné využívání kognitivně náročnějších 

metod ve výuce (Johnston, 2009; Kohlhauf et al., 2011).

Na první pohled by se mohlo zdát, že je pozorování velice jednoduchou dovedností, 

které se není ve výuce potřeba příliš věnovat: vždyť každý z nás již od narození po-

zoruje své bezprostřední okolí. Tento přístup však může být jednou z příčin nedo-

statečného rozvíjení pozorovacích dovedností žáků ve škole. Existuje totiž podstat-

ný rozdíl mezi každodenním pozorováním, jež nám přináší informace o prostředí, 

ve kterém se pohybujeme, a pozorováním využívaným v přírodních vědách (včetně 

biologie) k  charakterizaci pozorovaných objektů a jevů (Eberbach & Crowley, 

2009). Vědecké pozorování je oborově specifické, což by se mělo patřičně zohlednit 

2 Protože výuková situace byla vybrána z hodiny přírodopisu na základní škole, uvádíme v dalším textu příspěvku pouze vyučovací před-
mět přírodopis, nicméně zmiňované poznatky týkající se pozorování a porovnávání platí po zohlednění věku žáků i pro středoškolskou 
výuku biologie.
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ve výuce. Aby bylo žákovské pozorování v rámci přírodopisu dostatečně efektivní 

a přispívalo k získávání nových poznatků a k utváření nových biologických koncep-

tů, musí být dostatečně provázané s prekoncepty a dosavadními oborovými znalost-

mi žáků. Velice výstižně vyjádřili tuto skutečnost ve své přehledové studii Eber-

bach a Crowley (2009, s. 41): „Jestliže pozorování probíhá odděleně od oborového 

kontextu, pak sice vidíme, ale nepozorujeme.“ Pouhá vazba na oborový obsah však 

není pro komplexní rozvoj pozorovacích dovedností žáků v přírodopisu dostatečná. 

Významnou roli má také strukturovanost pozorování, např. pomocí doplňujících 

otázek ze strany učitele, či zaměření pozornosti žáků na určité části pozorovaného 

biologického objektu nebo jevu. Díky tomu může učitel žákům zprostředkovat spe-

cifické odborné aspekty pozorování v dílčích oblastech přírodopisu. Další možnosti 

vedení výuky, které rozvíjí u žáků dovednost pozorování, představují porovnávání 

výsledků pozorování mezi skupinami žáků a jejich odborné zhodnocení učitelem 

nebo systematické vedení žáků k vytváření strukturovaných záznamů z pozorování 

(Eberbach & Crowley, 2009; Johnston, 2009). 

Během procesu pozorování mohou žáci začít biologické objekty a jevy vzájemně 

porovnávat s využitím jejich přesného a odborně správného popisu. Při porovnává-

ní je důležitý výběr vhodných znaků (kritérií), které je možné používat například 

při určování a klasifikaci živých organismů (Altmann, 1975; Gropengieβer et al., 

2013). Pozorování a  porovnávání jsou vzájemně velice úzce provázány. Pokud 

u žáků ve výuce systematicky rozvíjíme dovednost pozorování, naučí se poměrně 

rychle biologické objekty a jevy také porovnávat. Při porovnávání si žáci zároveň 

upevňují dovednost přesného a oborově specifického pozorování (Gropengieβer 

et al., 2013). Přestože jsou pozorování a porovnávání obecně považovány za čistě 

popisné metody, můžeme v  biologii v  mnoha případech využít poznatky o  mor-

fologických a anatomických strukturách k  určení jejich funkce nebo odvození 

vývojových vztahů mezi organismy (Coates, 1994; Eberbach & Crowley, 2009). 

Při výběru vhodných biologických objektů a dostatečné zkušenosti žáků s biologic-

kým pozorováním a porovnáváním lze v rámci přírodopisu zařadit výukové aktivity 

zaměřené právě tímto směrem.
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14.1 Anotace

14.1.1  Kontext výukové situace

Výuková situace (stopáž 15:38–25:20)
3
 byla vybrána z hodiny přírodopisu v 8. roč-

níku ZŠ. Její videozáznam byl pořízen v roce 1999 v rámci mezinárodní videostu-

die matematiky a přírodovědných předmětů TIMSS
4
 (Roth et al., 2006). 

Tématem vyučovací hodiny je opěrná soustava obratlovců a člověka. Žáci jsou již 

na počátku vyučovací hodiny rozděleni do čtyř pracovních skupin (každou skupinu 

tvoří čtyři žáci). Dva žáci se nezapojují do práce ve skupinách, ale pomáhají učitel-

ce s koordinací učebních činností ve třídě (mají funkci porotců v rámci vědomostní 

soutěže v  úvodu hodiny a podílejí se na rozdávání pomůcek do skupin během 

zbývajících částí vyučovací hodiny). Hodina je strukturovaná do tří částí. Úvodní 

část (stopáž 1:30–15:37) se zaměřuje na opakování vybraných biologických poj-

mů z předchozího učiva formou soutěže mezi skupinami žáků. Během soutěže žáci 

také pracují s mikroskopem, přičemž mají za úkol zpracovat v rámci skupiny co nej-

přesnější nákres biologického objektu v trvalém preparátu. Ve druhé části (stopáž 

15:38–25:20), která představuje dále analyzovanou výukovou situaci, žáci ve sku-

pinách pozorují a porovnávají stavbu kostry vybraných zástupců obratlovců a stav-

bu kostry člověka s využitím kosterních preparátů, modelů a obrázků v učebnici (viz 

níže). Cílem této výukové situace je, aby žáci identifikovali hlavní rozdíly ve stavbě 

kostry vybraných obratlovců a aby zhodnotili, jak je kostra přední končetiny živoči-

chů přizpůsobena prostředí, ve kterém žijí. Třetí část vyučovací hodiny je věnována 

expozici (stopáž 25:21–44:11) a závěrečnému shrnutí (stopáž 44:12–46:18) nové-

ho učiva tematicky zaměřeného převážně na stavbu kostry člověka.

14.1.2 Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Na začátku popisované výukové situace učitelka žákům sděluje, že budou pracovat 

ve skupinách s kostrami nebo modely koster obratlovců a člověka. Předem připra-

vené pomůcky na skříňce v zadní části učebny rozdělují do skupin dva žáci, kteří 

pomáhají učitelce s organizací výuky (tito žáci však nejsou přímo zapojeni do práce 

ve skupinách a výuku sledují zpovzdálí). Učitelka žákům vysvětluje, jak mají po-

stupovat. Zároveň dohlíží na to, aby každá skupina žáků měla alespoň dvě různé 

kostry nebo jejich modely. Žáci měli k  dispozici následující kostry nebo  modely 

koster, označené rodovým, případně i druhovým názvem živočicha:

3 Stopáž videozáznamu je v příspěvku uváděna ve formátu minuty:sekundy.
4 Trends in Mathematics and Science Study. V roce 1999 se do videostudie přírodovědných předmětů zapojilo pět států včetně České repub-

liky. V každém ze zúčastněných států bylo pořízeno a analyzováno zhruba sto videozáznamů výuky přírodovědných předmětů.
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Skupina 1: kostra kura domácího, kostra skokana, část kostry člověka (žáci ji ve vý-

ukové situaci nepopisují a z videozáznamu ji není možné blíže určit);

Skupina 2: zmenšený plastový model kostry člověka, lebka psa domácího;

Skupina 3: dolní končetina člověka (volná končetina bez pletence), kostra koroptve;

Skupina 4: kostra kočky domácí, kostra končetiny koně (dolní část od záprstní/nárt-

ní kosti po kopyto – z videozáznamu nelze určit, zda se jedná o přední, či zadní 

končetinu), plastový model lidské lebky.  

Poté, co mají žáci potřebné pomůcky, popisují a případně porovnávají před třídou 

jednotlivé kostry. Učitelka dává žákům doplňující otázky a snaží se je upozorňovat 

na případné chyby v popisu kostry. Jádro prezentované výukové situace je zachy-

cené v následujícím přepisu.

Pohled do výuky 14.15

Stopáž 15:38–21:00

U: A dostáváme se k tomu, co je náplní dnešní hodiny, a to je kostra. Takže teď vám porotci [žáci, 
kteří učitelce pomáhají s organizací výuky] rozdají támhlety modely nebo části koster…
ŽŽ: [šum ve třídě]
U: … a pokusíte se, protože jsme ještě neprobírali kostru, vypíchnout takový ty základní rozdíly 
na těch kostřičkách, jo? Dostanete třeba [kostru] ptáka, dostanete [model kostry] člověka, tak 
alespoň dva nebo tři rozdíly na těch kostrách. Rozumíme si?
ŽŽ: [šum ve třídě; dva žáci začínají v zadní části třídy roznášet kostry a jejich modely do skupin]
U: Jo? Tak, snažte se jim dát… aby neměli dvakrát lidský tělo, jo, dvakrát člověka, aby měli vždycky 
něco rozdílného. Tady to není.
ŽŽ: [s údivem] … co to je? [žáci spontánně reagují na kosterní preparát, který dostali na lavici]
U: Martine, pojď, to tady vám seberu. Vendy, na, dej to někomu jinému a sem dejte ještě jednu 
[kostru], jo?
ŽŽ: [šum ve třídě; dva žáci dokončují rozdávání pomůcek, učitelka prochází třídou a kontroluje, zda 
má každá skupina potřebné pomůcky]
U: Tak na to mrkněte, prosím vás, a kdo bude povídat, tak si stoupne, tu kostru zvedne, abychom 
všichni viděli, o čem povídáte, jo?
[učitelka ještě jednou kontroluje, zda má každá skupina alespoň dvě kostry; žáci si mezitím kostry 
prohlížejí]
U: Tam vyšly tři? [obrací se směrem k jedné ze skupin]
Ž: No, tak někdo má… [konec věty není srozumitelný]
U: Tak, hotovo? Co vy? Máte, máte dvě? Jo tys to schoval! [smích] Tak na to mrkněte – a kde začneme? 
Ž: [jeden z žáků se hlásí]
U: Tak, Davide. [učitelka se obrací ke třídě, ve které je šum] Tak prosím vás, šešulky sem, otočit… a už 
sledujte, co nám povídá David.
Ž: Kur domácí. Kur domácí má čtyři prsty, přední končetiny přeměněné v křídla… [šum ve třídě]
U: Pšt! Co tady bručíte? Už máte koukat na kura domácího.
Ž: Má dlouhý krk a z hlavy mu ční zobák.

5 [ ] – poznámky autora kazuistiky; […] – výpustka části transkriptu, která přímo nesouvisí s popisem modelů koster.
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U: Co to je ten zobák? [čeká na žákovu odpověď] To jsou změněné čelisti, jo?
Ž: Ano.
U: Tak to je ptačí říše a ještě máte?
Ž: Skokana.
U: Honzíku, tak ho zvedni, pěkně, ať všichni vidí. Tak se k nim otoč… otoč se k nim, tak.
ŽŽ: Musíš všem, objeď kolečko.
Ž: Zadní i přední končetiny má přizpůsobeny ke skákání, na rozdíl od člověka nemá žebra… 
U: Tak, slyšíte všichni, nemá… co nemá?
ŽŽ: Žebra.
Ž: … a zadní prsty má dlouhé.
U: Tak, kolik prstů má na přední končetině?
Ž: Pět.
U: Jo?
ŽŽ: [napovídají] Jsou tam vidět čtyři.
Ž: Čtyři.
U: Já tam vidím čtyři teda. A na zadních?
Ž: Pět.
U: Pět, tak… tak další prosím vás… nebo ještě máte jednu? [skupina má ještě jednu kostru, kterou 
nepopisovala] Ještě zvládnete jednu? Už ne. [učitelka se obrací na ostatní žáky] Tak kdo? Vlastíku? 
[mezitím vstává žákyně z jiné skupiny] Jo, Jana, tak.
Ž: Tak já popisuju kostru člověka, nejzřetelnější u člověka je páteř, která je dvojesovitě prohnutá. 
Člověk má horní a dolní končetiny. Horní končetiny jsou přizpůsobeny k uchopování různých věcí 
a dolní končetiny jsou přizpůsobeny k chůzi.
U: Tak a ještě ten druhý model. Tak kdo? Adélka?
Ž: Tohle je pes domácí. Má protáhlou lebku na rozdíl od člověka. Má špičáky.
U: Tak… no, to je asi ten… to je tak nejvíc, co se dá vidět. Tak další. [učitelka se obrací k další skupině] 
Vlastíku, teď ty.
Ž: To je dolní končetina člověka. Tady je noha, lýtková kost, holenní kost, čéška…
U: Tak.
Ž: … koleno a stehenní kost.
U: Správně.
[…]
U: Tak, Martine.
Ž: Já mám koroptev. Ta má dlouhý krk. Přední končetiny má přeměněné na křídla a hlavu má 
zakončenou zobákem.
U: Tak. Zase jsou tam čelisti změněné v zobák. Poslední [skupina], hošani… Péťa.
Ž: Já mám kočku domácí, oproti člověku má delší páteř. Nemá ji dvojesovitě prohnutou. Má čtyři 
páry končetin. Nemá ruce, má…
ŽŽ: Čtyři páry? [udiveně]
U: No, dva páry končetin. [s úsměvem]
Ž: Dva páry končetin. Přední má přeměněné na běhání, jako… skákání ze schodů.
U: Skákání, no.
Ž: Lebku má protáhlou a má dva… čtyři špičáky.
U: Špičáky, no. Tak a ještě máte? [učitelka se ptá dalšího žáka ve skupině]
Ž: Tohle je kostra nohy koně, má kopyto…
U: Kostra nohy, jo?
Ž: No. Co? [udiveně]
U: Nic, nic, dobrý. [učitelka chvíli čeká, až žák bude pokračovat v popisu] Zakončená kopytem, to 
znamená jedním prstem, tak se jim říká…
Ž: Lichokopytníci.
U: Lichokopytníci, no, správně. No, to je asi tak, co k tomu můžeš říct všechno.
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V  další části prezentované výukové situace pracují učitelka a žáci s  učebnicí 

Ekologického přírodopisu pro 8. ročník ZŠ (Kvasničková et al., 1997). Učitelka nej-

prve žákům s pomocí obrázků v učebnici vysvětluje rozdíl mezi strunou hřbetní 

a páteří a stručně charakterizuje pojivové tkáně opěrné soustavy, přičemž žáci uvá-

dějí jejich konkrétní příklady (stopáž 21:01–23:46). Na konci sledované výukové 

situace (stopáž 23:47–25:20) učitelka a žáci využívají obr. 7 na str. 12 zmiňované 

učebnice. Na tomto obrázku je zachycena stavba přední končetiny různých druhů 

obratlovců (mlok, ještěrka, pták, tur, kůň, člověk, netopýr, krtek a kytovec). Učitel-

ka spolu s žáky prochází obrázky kostry přední končetiny jednotlivých živočichů 

a hodnotí, jak je kostra končetiny přizpůsobena prostředí, ve kterém tito živočicho-

vé žijí. Učitelka dává žákům stručné návodné otázky, na které žáci většinou reagují 

ve formě jednoslovných odpovědí (ukázka – viz následující přepis).

Pohled do výuky 14.2 

Stopáž 25:04–25:20

U: Krtek. Ten má končetiny přizpůsobené k čemu?
T: K hrabání.
U: K hrabání. A poslední je?
T: Kytovec.
U: Kytovec. To znamená?
T: Velryba.
U: Velryba, delfíni. Zase končetiny přizpůsobené tentokrát…?
T: K plavání.
U: K plavání, ano.

14.2  Analýza

Ve sledované výukové situaci mají žáci za úkol najít hlavní rozdíly ve stavbě kostry 

vybraných zástupců obratlovců. Na začátku učitelka uvádí, že žáci v přírodopisu 

dosud opěrnou soustavu (kostru) neprobírali. Pro úspěšné zvládnutí zadaného úko-

lu je tak klíčové pečlivé pozorování a porovnávání kosterního materiálu, který žáci 

dostali k dispozici. Práci žáků s kosterním materiálem považujeme za významný 

aspekt hodnocené výuky, protože zvyšuje její názornost, napomáhá rozvoji pozoro-

vacích dovedností žáků a zároveň plní motivační funkci. Při popisu pozorovaných 

anatomických struktur mohou žáci využívat pouze své dosavadní znalosti a zku-

šenosti, ať již osvojené v předchozí školní výuce nebo v běžném životě. Z tohoto 

hlediska je tedy důležitá práce ve skupinách. Díky tomu lze při hledání a popiso-

vání rozdílů mezi kostrami spolupracovat a vzájemně si tak předávat své dosavadní 

znalosti a zkušenosti.
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Obrázek 14.1. Konceptový diagram – Pozorování a porovnávání koster obratlovců.
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Způsob práce s přírodopisným učivem v  této výukové situaci ve vztahu k  rozvo-

ji žákovských kompetencí přehledně zachycuje konceptový diagram (obr. 14.1). 

Na základě pozorování a porovnávání konkrétních částí koster různých druhů ob-

ratlovců (např. hrudní kost, přední a zadní končetina kura domácího a skokana) žáci 

s využitím abstrakce identifikovali a charakterizovali specifické kosterní znaky dané 

skupiny organismů (např. hrudní kost s mohutným hřebenem či přední končetina 

přeměněná v křídlo u ptáků) ve spojitosti se způsobem pohybu dané skupiny živo-

čichů (svaly upínající se na specifické kosterní struktury umožňují let). Žáci si tak 

díky pozorování a porovnávání na první úrovni abstrakčního zdvihu (první úroveň 

dekontextualizace, tedy abstrakce – konceptualizace) osvojují klíčový konceptuální 

pojem specifický kosterní znak, který jim zpětně v rámci procesu operacionalizace 

napomáhá při identifikaci konkrétní skupiny živočichů podle kosterních preparátů 

(srov. Janík et al., 2013, s. 231–232 a 360–361). Podstatné je, že zvolené učeb-

ní činnosti žáků spolu se zařazením skupinové práce efektivně umožňují druhou 

úroveň dekontextualizace, tedy generalizaci (proceduralizaci), a díky tomu i rozvoj 

klíčových kompetencí nad rámec oborově specifické výuky přírodopisu – viz kom-

petenční vrstva na obr. 14.1 (srov. Janík et al., 2013, s. 231–232 a 362–369).

14.3  Alterace

14.3.1  Posouzení kvality výukové situace

Hodnocená výuková situace má značný didaktický potenciál. Pozitivně hodnotíme 

zařazení práce s kosterním materiálem do výuky. To zvyšuje významným způso-

bem názornost výuky a motivaci žáků. Zároveň oceňujeme snahu přiblížit žákům 

dvě základní metody práce v biologii – pozorování a porovnávání – přičemž tyto 

metody měly v rámci srovnávací anatomie velký historický význam při objasňování 

vývojových vztahů mezi obratlovci (Coates, 1994; Shubin, 2009). Jako vhodné se 

nám také jeví zařazení skupinové práce, neboť ta umožňuje v tomto případě časově 

a obsahově efektivní vedení výuky a zároveň může směřovat k rozvoji komunika-

tivní kompetence žáků. V některých aspektech však nebyl didaktický potenciál vý-

ukové situace plně využit, v realizaci výuky spatřujeme několik nedostatků. 

Z průběhu popisované výukové situace se zdá, že vyučující považuje pozorování 

a následný popis anatomických struktur na kostře obratlovců za jednoduchou do-

vednost, která nebude žákům činit obtíže. Přestože je pečlivé pozorování naprosto 

zásadní pro smysluplné a odborně správné porovnání stavby kostry dvou obratlov-

ců, mají žáci na vlastní pozorování kosterního materiálu velmi málo času (přibliž-

ně jednu minutu). V tak krátkém čase si mohou povšimnout jen nejnápadnějších 
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znaků na kostře živočicha, jež prvotně upoutají jejich pozornost, přičemž další cha-

rakteristické znaky jim mohou uniknout. Nedostatek času na práci s kosterním ma-

teriálem se negativně promítá do popisu a porovnávání koster, které žáci následně 

prezentují před třídou. Popis pozorovaných struktur je často velmi povrchní a žáci 

se spíše věnují izolovanému popisu jednotlivých koster „vedle sebe“ než vzájemné-

mu porovnávání zvolených znaků mezi nimi. Výběr znaků, jež jsou patrné „na prv-

ní pohled“, je typický pro každodenní pozorování bez bližší vazby na oborový kon-

text (Eberbach & Crowley, 2009). Pokud však chceme žáky vést k biologickému 

pozorování, je třeba blíže zaměřit jejich pozornost (v tomto případě např. na jed-

notlivé části kostry) a vlastní pozorování strukturovat (Eberbach & Crowley, 2009; 

Slavík & Janík, 2012, s. 281–282).

Učitelka během výukové situace kontroluje, zda je žákovský popis koster správný, 

a snaží se žáky upozorňovat na chyby, kterých se při popisu dopouští (např. v přípa-

dě počtu prstů na přední končetině skokana). Přesto některé chyby či nepřesnosti 

ve vyjadřování ponechává bez korekce (viz např. porovnání „délky“ páteře kočky 

a  člověka
6
). Také při porovnávání koster považujeme za vhodné žáky průběžně 

upozorňovat na nutnost přesného vystižení popisovaných rozdílů (např. při popisu 

psí lebky žákyně neuvedla, v čem spočívá rozdíl mezi špičáky psa a člověka
7
). Přes-

né a odborně správné vyjadřování je při popisu přírodnin důležité, a proto bychom 

mu měli ve výuce věnovat patřičnou pozornost, aby u žáků nedocházelo k chybné-

mu porozumění učivu. 

Značné rezervy spatřujeme také v nedostatečném rozvíjení znalostí žáků o stavbě 

kostry obratlovů nad rámec jejich pozorovacích schopností a dosavadních znalostí. 

Žáci si proto z výuky odnesli jen izolované, nesystematizované poznatky o vybra-

ných částech kostry některých zástupců obratlovců (např. skokan nemá vyvinutá 

žebra). V  tomto ohledu by bylo vhodné upozorňovat žáky na další znaky, které 

ve svém popisu neuvedli. Je možné, že si žáci daného znaku nevšimli (např. posta-

vení prstů u hrabavé končetiny kura domácího, zploštělá lebka u skokana), ale stej-

ně tak je v některých případech pravděpodobné, že neumějí danou strukturu po-

jmenovat odborným termínem (např. nápadně zvětšenou hrudní kost s mohutným 

hřebenem u ptačích koster). Za důležité též považujeme, aby žáci uměli vysvětlit, 

jak je daná anatomická kosterní struktura přizpůsobena své funkci, např. pohybu 

živočicha. Jestliže žák uvádí, že končetiny skokana jsou uzpůsobené ke skákání, měl 

by se za pomoci doplňujících otázek vyučující pokusit také vysvětlit, v čem toto 

přizpůsobení spočívá a jak se na skákání podílejí zadní a přední končetiny.

6 Žák měl pravděpodobně na mysli, že páteř kočky je tvořena větším počtem obratlů než páteř člověka. To však z jeho vyjádření není zřejmé 
a tvrzení jako takové je zavádějící.

7 V daném kontextu by žáci případně mohli mylně vyvodit, že lidské čelisti špičáky vůbec neobsahují.
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Sledovaná výuková situace nabízí dostatek příležitostí ke zobecňování získávaných 

poznatků, tedy k přechodu od „reálné, aktivně získávané zkušenosti žáků prostřed-

nictví činností ve výuce“ k „obsahu oboru abstrahovaného v pojmech, resp. koncep-

tech“ (viz Janík et al., 2013, s. 361). Jednu rovinu možného zobecnění (první úro-

veň dekontextualizace, tedy abstrakce – konceptualizace) představuje schopnost 

žáků charakterizovat a porovnat typické kosterní znaky hlavních systematických 

skupin obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci). Druhou rovinu pro zo-

becňování poznatků tvoří kontext vývojových vztahů mezi hlavními skupinami ob-

ratlovců (např. vývoj pětiprsté končetiny obojživelníků z ploutvovité končetiny ryb 

při přechodu obratlovců na souš). V rámci sledované výuky však nebyla příležitost 

ke zobecňování poznatků dostatečně zužitkována. Ačkoliv například žáci ze dvou 

různých skupin popisovali ptačí kostru (kur domácí, koroptev) a uváděli shodné 

kosterní znaky, nebyla tato situace využita k tomu, aby si žáci uvědomili, že tyto 

znaky jsou typické pro všechny zástupce ptáků. 

Pro úspěšnou systematizaci a zobecňování poznatků je důležitý také promyšlený 

výběr kosterního materiálu. Za vhodné považujeme, aby v rámci výukové aktivity 

byly zastoupeny hlavní skupiny obratlovců (tedy i ryby a plazi), ačkoliv je výběr 

kosterních preparátů samozřejmě limitován možnostmi školních přírodopisných 

sbírek. Dvě skupiny žáků porovnávaly kostry dvou různých obratlovců, další dvě 

skupiny žáků kostru člověka s kostrou jiného obratlovce. Tato skutečnost pak mohla 

ve výsledku ovlivnit možnost zobecňování (abstrakce) získaných poznatků.

V úplném závěru výukové aktivity učitelka s žáky za pomoci obrázku v učebnici 

charakterizují stavbu přední končetiny různých obratlovců a přizpůsobení konče-

tiny prostředí, ve kterém živočichové žijí. Za problematické považujeme, že žáci 

neměli dostatečný prostor, aby s využitím obrázku samostatně vysvětlili, jaký po-

hyb daný typ končetiny umožňuje a jakým způsobem je stavba končetiny prostředí 

přizpůsobena.

Z  těchto důvodů hodnotíme sledovanou výukovou situaci jako nerozvinutou, 

přičemž její závěrečný úsek (přizpůsobení přední končetiny obratlovců prostře-

dí  –  způsob práce učitelky a  žáků s  obrázkem v  učebnici) vykazuje rysy odcize-

ného poznávání (viz Janík et al., 2013, s. 236–237). Na základě tohoto hodnocení 

bychom se chtěli pokusit navrhnout alteraci, která by mohla přispět k efektivnější 

práci žáků s kosterním materiálem a komplexnějšímu rozvoji jejich znalostí o stav-

bě kostry obratlovců. Zároveň v navrhované alteraci zohledníme poznatky zmíněné 

v teoretickém uvedení.
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14.3.2  Návrh alterace a její přezkoumání

Možnosti alterace sledované výukové situace spatřujeme v  několika oblastech. 

První oblast představuje výběr kosterního materiálu, s nímž budou žáci ve výuce 

pracovat. Považujeme za důležité, aby ve výběru byly zastoupeny hlavní skupiny 

obratlovců, čímž žáci mohou o stavbě jejich kostry získat systematické poznatky 

(např. v rámci vývojové linie od ryb k savcům). Počet kosterních preparátů a je-

jich rozdělení do skupin žáků je třeba předem pečlivě promyslet. Jeví se nám jako 

přínosné, aby žáci porovnávali kostry zástupců systematických skupin, mezi kte-

rými jsou vývojové vztahy (např. ryby x obojživelníci, plazi x ptáci). Stejně tak 

přínosné bude pro žáky porovnávání vývojově původních a odvozených tělních 

typů v rámci jedné systematické skupiny (např. kostra mloka a skokana, kostra ješ-

těrky a užovky). Díky tomu získají žáci lepší představu o pestrosti stavby kostry 

obratlovců, zároveň ale budou schopni uvést typické znaky na kostře dané skupiny 

živočichů a nastínit vzájemné vývojové vztahy, např. jaké změny prodělala kostra 

v souvislosti s přechodem obratlovců z vodního prostředí na souš. Zároveň bude 

možné navázat na osvojené poznatky o kostře obratlovců v rámci následného vý-

kladu o kostře člověka.

Další oblasti, na které se zaměříme v navrhované alteraci, jsou vazba na oborový 

kontext a strukturování pozorování kosterního materiálu. Jedno z východisek k ab-

strakčnímu zdvihu, jenž představuje předpoklad efektivní realizace popisované 

výukové situace, tvoří právě třídění a strukturace výukového obsahu (viz Slavík 

& Janík, 2012, s. 281). Jak Slavík s Janíkem uvádějí s odkazem na práce Peregrina 

(1999, s. 72–98) a Batesona (2006, s. 20), strukturace výukového obsahu je nezbyt-

ná na třech klíčových úrovních srovnávání:

a) „srovnávání částí uvnitř celku“ – v našem případě tedy například vzájem-

né porovnání jednotlivých částí těla (lebka, osová kostra, kostra předních 

a zadních končetin) u konkrétního druhu organismu s využitím kosterního 

preparátu či modelu;

b) „srovnávání celků podle jejich vnitřních částí“ – v případě popisované vý-

ukové situace se tedy jedná o vzájemné srovnávání téže anatomické struk-

tury (např. přední končetina, hrudní kost) mezi jednotlivými organismy 

(tedy např. kur domácí a kapr);

c) „srovnávání porovnaných celků prostřednictvím obecného pravidla či mě-

řítka“ –v kontextu analyzované výukové situace se jedná o schopnost žáků 

identifikovat specifické kosterní znaky charakterizující danou skupinu or-

ganismů – např. ptáci mají přední končetinu přeměněnou v křídlo, hrud-

ní kost je opatřena mohutným hřebenem, na který se upínají létací svaly, 
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zatímco ryby mají ploutvovité končetiny sloužící k plavání a hrudní kost 

není vyvinuta (zpracováno podle Slavík & Janík, 2012, s. 281, doplněno 

autorem ve vztahu k popisované výukové situaci).

Před zahájením pozorování by měl tedy učitel seznámit žáky na obecné úrovni 

s hlavními částmi kostry obratlovců (základní popis osové kostry a kostry končetin, 

definování hlavních pojmů). Pomocí vhodného strukturování zadaného úkolu pak 

můžeme následně žáky nasměrovat, jak mají při pozorování a následném porovná-

vání postupovat a na které části kostry mají zaměřit svou pozornost. Proto navrhu-

jeme, aby žáci zapisovali své poznatky o kostrách jednotlivých živočichů získané 

pozorováním do strukturované tabulky (viz náš návrh tabulky – tab. 14.1). 

Tabulka 14.1

Návrh tabulky pro strukturování práce žáků při porovnávání koster obratlovců

Část kostry Kostra ještěrky Kostra holuba

Lebka

Páteř, žebra, hrudní kost

Kostra přední končetiny

Kostra zadní končetiny

Využití jednoduché tabulky umožní postupně zaměřit pozornost žáků jak na oso-

vou kostru, tak na kostru končetin. Díky tomu bude pozorování žáků systematic-

ké a popis stavby kostry nebude povrchní, s uvedením jednoho či dvou na první 

pohled nápadných znaků. Slavík a Janík (2012, s. 282) uvádějí i další skutečnosti 

podporující práci se strukturací výukového obsahu s využitím jednoduché tabulky: 

práce s tabulkou vede žáky k „učení se řešit problémy, zejména rozpoznat problém 

a objasnit jej“, ale také ji lze pojmout jako „podporu kvality učení, kupř. při hledání 

a rozvíjení účinných postupů“ v procesu učení. Zadání jednoduché tabulky jako 

učebního úkolu může zároveň sloužit „jako podnět k objevování“ a podporovat ko-

munikaci mezi učitelem a žáky, respektive mezi žáky navzájem na intersubjektiv-

ní úrovni (srov. Janík & Slavík, 2009, s. 123–124; viz též model psychodidaktické 

transformace obsahu, Slavík & Janík, 2012, s. 272–276 a s. 281–282).

Žáci by také měli mít představu, jak by měl požadovaný popis vypadat. Učitel 

by proto žákům mohl konkrétní příklad přesného a správného popisu uvést před 

zahájením pozorování. Práce s tabulkou nám dává i další možnosti systematizace 

poznatků. Poté, co žáci před třídou představí výsledky svého pozorování a učitel 

opraví případné nedostatky, mohou žáci údaje zapisovat na tabuli a dále s  nimi 

ve výuce pracovat. Údaje na tabuli mohou také sloužit žákům jako podklad pro zá-

pis do sešitu.
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Předpokladem úspěšné realizace navržené alterace je dostatečné množství času 

na úvodní pozorování koster živočichů. Během doby, kdy žáci budou ve skupinách 

pozorovat kosterní preparáty, může vyučující průběžně kontrolovat jejich práci, 

diskutovat s  nimi průběžné výsledky pozorování a napomáhat jim s  pojmenová-

ním některých částí kostry. Mohl by tímto způsobem do práce žáků vnášet expert-

ní vhled ještě před prezentací výsledného popisu koster před spolužáky ve třídě. 

V tomto kontextu je také třeba si uvědomit, že efektivní realizace analyzované vý-

ukové situace klade ze strany učitele značné nároky na didaktickou znalost obsahu 

(souhrnně v českém jazyce viz např. Janík et al., 2007; Janík et al., 2009). 

V porovnání s výukovou situací, kterou jsme měli možnost sledovat v této kazuis-

tice, je navržená alterace časově náročnější a pravděpodobně by zabrala značnou 

část vyučovací hodiny. Z tohoto důvodu by bylo nutné přesunout navazující učivo 

o kostře člověka do další vyučovací hodiny. Jinou možnost úspory času představuje 

výraznější zkrácení opakovací fáze v úvodu hodiny. Problémem navržené alterace 

může být také zajištění kosterních preparátů, neboť přírodopisné sbírky ve školách 

nemusejí vždy disponovat kostrami zástupců všech hlavních skupin obratlovců. 

V tomto případě by bylo možné použít kvalitní a dostatečně velkou fotografii chy-

bějící kostry z odborné zoologické literatury nebo webových stránek.

Závěrem

Popisovaná výuková situace vypadá na první pohled velmi jednoduše a elegantně: 

žáci ve skupinách pozorují a porovnávají reálné kostry živočichů, následně prezen-

tují jejich popis a hlavní rozdíly nalezené mezi nimi. Přestože biologické pozorová-

ní vypadá jako triviální metoda práce, kterou není třeba ve výuce zásadním způso-

bem rozvíjet, opak je pravdou. Z podrobné analýzy výukové situace je zřejmé, že 

žákům činí pozorování biologických objektů potíže, často se zaměřují na nejvíce 

nápadné znaky a výsledný popis pozorovaných struktur je povrchní. Proto v rámci 

alterace navrhujeme pečlivý výběr objektů, jež budou žáci pozorovat, ponechání 

dostatečného množství času na vlastní pozorování žáků a  strukturaci pozorování 

s  využitím jednoduché tabulky. Je také důležité, aby pozorování a  porovnávání 

biologických objektů rozvíjelo u žáků určitý biologický koncept, jinak budou žáci 

místo zasvěceného pozorování dané objekty pouze sledovat.

Poděkování: 

Děkuji doc. PaedDr. Janu Slavíkovi, CSc. a doc. Mgr. Petru Knechtovi, Ph.D. za velmi 

podnětné a konstruktivní připomínky při zpracování této kazuistiky.
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