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15  Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti 
pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům 
ve výuce biologie

 Martin Jáč

V následující didaktické kazuistice se seznámíme s výukovou situací z hodiny bio-

logie na gymnáziu, která proběhla ve volitelném semináři v maturitním ročníku. 

Tématem analyzované výukové situace je proteosyntéza eukaryot
1
, tedy moleku-

lární proces, kterým v  eukaryotických buňkách vznikají bílkoviny. Problemati-

ka buněčné a molekulární biologie, do níž toto téma spadá, je pro žáky z obsahové-

ho hlediska velmi složitá (souhrnně viz Koba & Tweed, 2014). Proto se s využitím 

metodiky 3A (Janík et al., 2013) zaměříme pohledem ontodidaktické a psychodi-

daktické transformace vzdělávacího obsahu na možnosti jeho strukturace v rámci 

hodnocené výukové situace. Zároveň se pokusíme navrhnout vhodnou alteraci této 

výukové situace, která by s využitím prvků aktivního učení (srov. Knight & Wood, 

2005; Freeman et al., 2014) žákům usnadnila hlubší a trvalejší porozumění proce-

su proteosyntézy. 

Teoretické uvedení: od genu ke znaku pohledem ontodidaktické  
a psychodidaktické transformace obsahu

Molekulární biologie je dnes běžnou součástí středoškolského biologického kuriku-

la na státní úrovni v ČR (viz Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP G, 

2007, s. 34) i v zahraničí (viz např. National Science Education Standards v USA, 

s.  181–187, National Research Council, 1996). Nedávno provedená obsahová 

analýza gymnaziálních školních vzdělávacích programů (ŠVP) ukázala, že výuková 

témata nukleové kyseliny a bílkoviny a genová exprese (tedy přenos genetické infor-

mace z DNA do struktury proteinů) jsou v rámci vyučovacího předmětu biologie 

zařazena v ŠVP naprosté většiny českých gymnázií (Janštová & Jáč, 2015, s. 26). 

Můžeme tedy předpokládat, že také v  rovině realizovaného kurikula (srov. Janík 

et al., 2010, s. 33–34) je proteosyntéza v gymnaziálních hodinách biologie poměr-

ně běžné výukové téma.

1 S ohledem na obsahovou srozumitelnost didaktické kazuistiky pro čtenáře, kteří nemají hlubší vhled do buněčné a molekulární biologie, 
budou ve formě poznámek pod čarou vysvětlovány vybrané biologické pojmy. Termín eukaryotický se vztahuje ke všem organismům, 
jejichž tělo tvoří eukaryotická buňka s pravým jádrem a která v cytoplazmě obsahuje různé typy buněčných organel ohraničených mem-
bránou. Mezi eukaryotické organismy patří prvoci, rostliny, houby a živočichové.
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Vzhledem k narůstajícímu množství vědeckých poznatků v molekulární biologii, 

komplexitě molekulárních procesů, vysokým nárokům na abstrakci a znalost od-

borné terminologie (Duncan & Reiser, 2007; Southard et al., 2016) klade výukové 

téma proteosyntéza eukaryot značné nároky na ontodidaktickou a psychodidaktic-

kou transformaci obsahu (Knippels, Waarlo, & Boersma, 2005; Koba &  Tweed, 

2014). Nejprve se zaměříme na ontodidaktickou rovinu transformace obsahu a po-

kusíme se poukázat na klíčové aspekty molekulárního procesu proteosyntézy euka-

ryot, které považujeme za důležité pro výuku tohoto tématu v rámci středoškolské 

(gymnaziální) biologie. 

Přenos genetické informace z  molekuly DNA do primární struktury bílkovin
2 

je považován za jeden ze základních konceptů současné biologie (Nurse, 2003; 

Shapiro, 2009). Vzájemné funkční vztahy mezi nukleovými kyselinami a bílko-

vinami popisuje centrální (ústřední) dogma molekulární biologie (Crick, 1958; 

Crick, 1970; Shapiro, 2009), které bylo prvně formulováno krátce po objevu 

struktury DNA (Watson & Crick, 1953). Jak je zřejmé ze schématu centrálního 

dogmatu (viz obr. 15.1), genetická informace obsažená v DNA je nejprve v pro-

cesu transkripce (přepisu) přenesena do molekuly RNA a následně je v procesu 

translace (překladu) vytvořena bílkovina (protein), čímž dochází k expresi (vyjá-

dření) genetické informace v  podobě konkrétního znaku organismu (např. typ 

krevní skupiny). 

Obrázek 15.1. Centrální dogma molekulární biologie (grafické zpracování dle Rosypala, 2006, 
s. 93, a Watsona et al., 2008, s. 32).

Kromě jednosměrného toku genetické informace ve směru od DNA k proteinům 

zachycuje centrální dogma také proces replikace (zdvojování) DNA (resp. RNA 

v případě RNA-virů) a proces reverzní transkripce (zpětného přepisu), tedy přenos 

genetické informace z RNA do DNA popsaný u retrovirů (např. virus HIV). Zpětný 

přenos informace z proteinu do nukleové kyseliny (DNA nebo RNA) dle centrální-

ho dogmatu není možný (viz Crick, 1970; Watson et al., 2008; Shapiro, 2009).

2 Zkratka DNA označuje deoxyribonukleovou kyselinu (z angl. deoxyribonucleic acid), zkratka RNA označuje ribonukleovou kyselinu 
(z angl. ribonucleic acid). Primární strukturu bílkovin tvoří lineární pořadí základních stavebních jednotek, tedy aminokyselin, v bílkovin-
ném řetězci.
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Důležitou roli v  procesu proteosyntézy mají také posttranskripční úpravy RNA 

(např. její sestřih, tedy vystřižení úseků RNA, které nekódují aminokyseliny bílko-

vinného řetězce) a posttranslační úpravy vytvořených proteinů, které jsou důleži-

té pro jejich správnou biologickou funkci (viz Shapiro, 2009, s. 7–8). Celý proces 

genové exprese podléhá komplexní regulaci, přičemž jednotlivé regulační mecha-

nismy ovlivňují, které bílkoviny jsou v  různých typech tělních buněk vytvářeny 

(souhrnně viz např. Clark & Pazdernik, 2013, s. 309–416).

Vzhledem k odlišné biochemické struktuře nukleových kyselin (DNA, RNA) a bíl-

kovin
3
 je při přenosu genetické informace z DNA do primární struktury bílkovin 

klíčové, jakým způsobem je přenos této informace kódován (srov. Barbieri, 2006, 

s. 82–102). Během transkripce dochází k  přepisu informace obsažené v určitém 

strukturním genu
4
 z pořadí dusíkatých bází molekuly DNA do pořadí dusíkatých 

bází molekuly RNA
5
. Nová molekula RNA tedy vzniká procesem „katalyzované-

ho sestavování“ (Barbieri, 2006, s. 84–87), při kterém enzym RNA polymeráza ka-

talyzuje tvorbu řetězce RNA na podkladě rozpoznání dusíkaté báze v řetězci DNA 

a zařazení komplementární
6
 dusíkaté báze (nukleotidu) do řetězce RNA (Barbieri, 

2006, s. 84–87; Snustad & Simmons, 2009, s. 290–293). Pokud bychom použili 

lingvistickou analogii, je transkripce „pouze přepisem jedné abecedy (v podobě in-

ventáře bází) do abecedy jiné“ (Faltýnek, 2011, s. 36) a nejedná se tedy o „interpre-

tativní proces“, který by měl charakter znakového procesu (Faltýnek, 2011, s. 36). 

Během translace je informace obsažená v pořadí dusíkatých bází molekuly mRNA 

překládána v ribozomu
7
 do pořadí aminokyselin bílkovinného řetězce. Významnou 

úlohu v tomto procesu mají molekuly transferové RNA (tRNA), které slouží jako 

adaptory (Crick, 1957), neboť zajišťují dva nezávislé rozpoznávací kroky (Crick, 

1957; Barbieri, 2006, s. 85). První rozpoznávací krok, ke kterému dochází v cyto-

plazmě buňky, spočívá v  enzymatickém  připojení aminokyseliny na  molekulu 

3 Základní stavební jednotkou nukleových kyselin je nukleotid. Nukleotid tvoří tři složky: cukr (2-deoxy-D-ribóza v DNA, D-ribóza v RNA), 
fosfátová skupina (zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné, PO4

3-) a dusíkatá báze. V molekule DNA jsou zastoupeny 4 typy bází: adenin 
(A), guanin (G), cytosin (C) a tymin (T), v molekule RNA je místo tyminu uracil (U). Nukleotidy jsou v jednom řetězci DNA či RNA spojeny 
fosfodiesterovou vazbou. Molekulu DNA tvoří dva vzájemně se obtáčející řetězce (má tvar dvoušroubovice), přičemž tyto řetězce jsou 
spojeny vodíkovými můstky mezi bázemi (vždy se páruje A-T nebo G-C). Molekula RNA je jednořetězcová, v určitých úsecích řetězce RNA 
(smyčky řetězce) také dochází k párování bází (A-U; G-C). Základní stavební jednotkou bílkovin jsou aminokyseliny (celkem 20 různých 
aminokyselin), které jsou peptidovou vazbou spojeny do bílkovinného řetězce. Pro podrobnější informace o struktuře nukleových kyselin 
a bílkovin odkazujeme čtenáře na příslušné kapitoly učebnic genetiky (viz např. Snustad & Simmons, 2009, s. 220–226 a 317–319).

4 Strukturní gen obsahuje informaci o primární struktuře bílkoviny. Některé geny nekódují bílkoviny, ale pouze funkční molekuly RNA, jako 
např. transferovou RNA (tRNA) nebo ribozomální RNA (rRNA).

5 Vytvořená molekula RNA se označuje jako heterogenní RNA (hnRNA). Tato molekula obsahuje úseky přepsané z DNA (tzv. introny), které 
nekódují aminokyseliny v bílkovinném řetězci. Vystřižením intronů z molekuly hnRNA vzniká molekula mediátorové RNA (mRNA), podle 
které v procesu translace vznikají bílkoviny.

6 Jako komplementární (doplňkové) označujeme dusíkaté báze, které se spolu vzájemně párují.
7 Ribozom je buněčná struktura tvořená bílkovinami a ribozomální RNA, kde proces translace probíhá.
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tRNA. Druhý rozpoznávací krok, který probíhá při syntéze bílkovin v  ribozo-

mech, spočívá v navázání molekuly tRNA na molekulu mRNA. Toto spojení 

umožňuje trojice bází molekuly tRNA, označovaná jako antikodon, která se při-

pojuje ke kodonu, tedy komplementární trojici bází molekuly mRNA (Barbieri, 

2006, s. 84–87; Snustad & Simmons, 2009, s. 320–343). Z tohoto pohledu mů-

žeme na translaci nahlížet jako na proces „kodifikovaného sestavování“ (Barbie-

ri, 2006, s. 84–87), při kterém na základě arbitrárních vztahových pravidel gene-

tického kódu (tedy zařazení aminokyseliny do bílkovinného řetězce podle pořadí 

dusíkatých bází v  sekvenci DNA, resp. v  kodonu mRNA) dochází k  propoje-

ní dvou „nezávislých světů“ (Barbieri, 2006, s. 82) nukleových kyselin (DNA, 

resp. RNA) a bílkovin. Rozluštění univerzálního genetického kódu (Nirenberg 

& Matthaei, 1961; Khorana et al., 1966) bezesporu patří k největším průlomo-

vým objevům v  genetice a molekulární biologii (Watson et al., 2008; Snustad 

& Simmons, 2009). Z   ontodidaktického pohledu považujeme pojetí translace 

(resp. proteosyntézy) jako molekulárního procesu „kodifikovaného sestavování“ 

(Barbieri, 2006, s. 84–87) za významný a unikátní biologický fenomén (jedná 

se o univerzální organický kód společný všem živým organismům na Zemi –

viz např. Watson et al., 2008), který je třeba při výuce procesu proteosyntézy 

patřičně zohlednit. Dále bychom chtěli v rámci ontodidaktické roviny obsahové 

transformace upozornit na argumentaci Shapira, který ve své studii (2009, s. 6–7, 

14–15) uvádí, že molekulární procesy jsou v porovnání s původními, do určité 

míry „mechanistickými“, představami Cricka (1958, 1970) a jeho následovníků 

výrazně komplexnější, a systematicky shrnuje jednotlivé objevy molekulárních 

procesů (viz Shapiro, 2009, s. 7–14), které v posledních dekádách let doplnily 

naše poznání o neuvěřitelné komplexitě genové exprese. Jak však zmiňují Wat-

son et al. (2008, s. 32) v šestém vydání celosvětově respektované vysokoškolské 

učebnice Molekulární biologie genu, „centrální dogma, tak jak bylo původně na-

vrženo před více než padesáti lety, stále zůstává v základních obrysech platné“ 

(Watson et al., 2008, s. 32; překlad autor).

Koncept centrálního dogmatu molekulární biologie a mnohdy detailní popis 

průběhu procesu transkripce a translace je obsažen ve všech současných českých 

gymnaziálních učebnicích genetiky či buněčné biologie (viz Nečásek, 1993; Ku-

bišta, 1998; Rosypal et al., 2003; Šmarda, 2003; Kočárek, 2004). Učivo o pře-

nosu genetické informace prezentované v českých učebnicích genetiky je tudíž 

v  souladu s  aktuálními poznatky (koncepty) oboru. Z  pohledu ontodidaktické 

transformace obsahu tedy můžeme konstatovat, že výukové téma proteosyntéza 

eukaryot je relevantní součástí biologického kurikula na všech úrovních (srov. Ja-

ník et al., 2010, s. 33–34). 
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V  rovině psychodidaktické transformace obsahu shrneme hlavní výsledky vý-

zkumných studií, které se u žáků zaměřovaly na problematiku molekulární biologie 

a genetiky ve vztahu ke genové expresi a procesu proteosyntézy. Z realizovaných 

empirických šetření vyplývá, že většina žáků sice má základní představu o úloze 

genů při určování podoby vnějších znaků, nicméně nejsou schopni blíže popsat 

a vysvětlit molekulární mechanismy, kterými je genová exprese realizována (Lewis, 

Leach, & Wood-Robinson, 2000a; Marbach-Ad & Stavy, 2000; Lewis & Kattmann, 

2004). Za důležité zjištění považujeme skutečnost, že si žáci nespojují geny (resp. 

genetickou informaci) s konkrétním bílkovinným produktem, který je genem kódo-

ván (Lewis, Leach, & Wood-Robinson, 2000a). Oproti tomu velmi častá je před-

stava žáků, že geny mají stejné vlastnosti, jako pozorovatelné znaky, které geny kó-

dují. Žáci tedy dostatečně nerozlišují mezi geny (genotypem) a znaky (fenotypem) 

a kladou je mnohdy na stejnou úroveň (Lewis & Kattmann, 2004; Kattmann, 2015, 

s.  158–160). Žáci též mají značně neujasněné představy o spojitostech mezi chro-

mozomy, geny a DNA, přičemž tyto biologické entity mezi sebou často zaměňují 

(Wood-Robinson, Lewis, & Leach, 2000). Kromě toho se žáci domnívají, že různé 

typy tělních buněk mají odlišnou genetickou informaci, což podmiňuje jejich 

odlišné funkce v organismu (Lewis, Leach, & Wood-Robinson, 2000b), a geny (ge-

netickou informaci) považují za stabilní entity nepodléhající změnám (mutacím) 

(Lewis & Kattmann, 2004; Kattmann, 2015, s. 160).

Pokud se na popsané žákovské představy podíváme detailněji, můžeme rozlišit růz-

ná žákovská pojetí genu, která se liší mírou komplexity a stupněm abstrakce (viz Ve-

nville & Treagust, 1998, s. 1040–1043). Nejméně sofistikovaný je žákovský kon-

cept genu jako pasivní částice (entity)
8
. V tomto pojetí žáci gen charakterizují jako 

částici, která je lokalizována na chromozomu nebo je předávaná z rodičů na potom-

ky, přičemž nemají gen spojený s  jeho biologickou funkcí v organismu (Venville 

& Treagust, 1998; Tsui & Treagust, 2004). Rozvinutější je pojetí genu jako aktivní 

částice, která (blíže nespecifikovaným způsobem) určuje podobu znaku. V obou po-

psaných případech tedy žáci vnímají geny pouze jako objekty a z ontologického 

hlediska tak spadají do kategorie hmota (Chi, Slotta, & de Leeuw, 1994; Venville 

& Treagust, 1998). Empirické výzkumy ukazují, že se jedná o nejčastěji zastoupe-

né představy žáků o genech (Venville & Treagust, 1998; Tsui & Treagust, 2004; 

Duncan & Reiser, 2007). Pokročilejší žákovské představy odpovídají chápání genu 

jako informace (souboru instrukcí), která kóduje konečnou podobu znaku, nejkom-

plexnější je pak žákovský koncept genu, který přímo propojuje geny ( genetickou 

8 V textu se držíme terminologie zavedené některými autory (viz Venville & Treagust, 1998; Lewis & Kattmann, 2004), kteří používají 
pro žákovské pojetí genu na úrovni objektu termín částice (angl. particle) ve významu biologické entity.
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informaci obsaženou v DNA) s  tvorbou bílkovin (Venville &  Treagust,  1998;  

Tsui & Treagust, 2004). Tyto žákovské koncepty genu již zahrnují také realizaci 

genové exprese a z  ontologické perspektivy tedy patří do kategorie proces (Chi, 

Slotta, & de Leeuw, 1994; Venville & Treagust, 1998). Z výzkumů výuky biologie 

na středních školách pak vyplývá, že hlavní konceptuální změna u žáků po realizaci 

výuky genetiky spočívá v  posunu od chápání genu jako pasivní částice k  jeho 

vnímání jako aktivní částice (Venville & Treagust, 1998; Tsui & Treagust, 2004). 

Jedná se tedy o konceptuální změnu v rámci jedné ontologické kategorie (hmota), 

přičemž pouze u některých žáků byla zjištěna zásadnější konceptuální změna mezi 

ontologickými kategoriemi. Komplexní pojetí genu ve vztahu k tvorbě bílkovin bylo 

zjištěno jen u malého procenta žáků ve výzkumném vzorku. Mnoho žáků tak ani 

po školní výuce genetiky nevnímá gen na úrovni procesu, tedy přenosu genetické 

informace z DNA do primární struktury bílkovin (Venville & Treagust, 1998; Tsui 

& Treagust, 2004; Duncan & Reiser, 2007).

V  závěru psychodidaktického pohledu na studovanou problematiku se zaměříme 

na žákovské představy týkající se proteosyntézy v kontextu centrálního dogmatu 

molekulární biologie. Výzkumy realizované u začínajících vysokoškoláků (frekven-

tanti základních kurzů biologie či molekulární biologie) poukazují na  mnohá 

úskalí při výuce procesů transkripce a  translace. Proces transkripce mnoho stu-

dentů chápe jako proces chemické přeměny molekuly DNA na molekulu RNA 

(např. tymin se přemění na uracil), část studentů se domnívá, že molekula mRNA 

je v buňce přítomna před transkripcí a podílí se na řízení tohoto procesu (Wright, 

Fisk, &  Newman, 2014). Analýza studentských konceptových map centrálního 

dogmatu dále odhalila, že mnozí studenti vnímají transkripci a translaci jako dva 

paralelní oddělené procesy (translace tedy nenavazovala na transkripci) a  tran-

skripcí vytvořená molekula mRNA nebyla studenty považována za nezbytnou pro 

realizaci translace v buňce (Wright, Fisk, & Newman, 2014). Autoři studie uvádí, 

že mnoho z  těchto miskoncepcí může souviset s  přílišnou schematizací nákresu 

centrálního dogmatu (srov. obr. 15.1), v němž jsou procesy transkripce a translace 

znázorněny šipkami. Bez důkladného vysvětlení molekulární podstaty obou proce-

sů tak může studentům zcela unikat skutečná podstata dějů, které šipky vyjadřují 

(Wright, Fisk, &  Newman, 2014). Nedávno publikované údaje také ukazují, že 

studenti mají značné obtíže zasadit molekulární procesy transkripce a  translace 

do širšího biologického kontextu nad rámec centrálního dogmatu jak na buněčné 

úrovni (kontextualizace konkrétního proteinu vytvořeného proteosyntézou a jeho 

funkce v buňce), tak na úrovni organismu (kontextualizace určitého fenotypové-

ho projevu u konkrétního druhu/rodu organismu) (Reinagel & Speth, 2016). Zdá 

se tedy, že žáci vnímají jednotlivé hierarchické úrovně živých soustav odděleně 
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(srov.  Marbach-Ad & Stavy, 2000; Duncan &  Reiser, 2007; Reinagel &  Speth, 

2016), což může ve výuce do určité míry bránit propojování poznatků klasické 

genetiky a molekulární biologie a integraci poznatků do komplexních mentálních 

modelů (srov. Southard et al., 2016).

Poznatky, které vyplývají z ontodidaktické a psychodidaktické analýzy výukového 

tématu proteosyntéza eukaryot, se v další části příspěvku pokusíme uplatnit při  od-

nocení kvality realizované výuky biologie na gymnáziu s  využitím metodiky 3A 

(viz Janík et al., 2013) a zejména pak při návrhu její alterace. 

15.1 Anotace

15.1.1 Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Výuková situace (stopáž 21:30–45:21)
9
 byla vybrána z hodiny povinně volitelného 

semináře z  biologie v  maturitním ročníku na gymnáziu. Seminář společně 

navštěvovali žáci 4. ročníku čtyřletého gymnázia a 8. ročníku vyššího stupně osmile-

tého gymnázia, výuky se účastnilo celkem 13 žáků. Videozáznam byl pořízen v roce 

2011 ve formě virtuální hospitace v rámci projektu Podpora učitelů gymnázií jako 

pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (zkráceně Kurikulum G, blíže viz Švecová, 

2011). Videozáznam vyučovací hodiny je volně dostupný na webových stránkách 

projektu (viz Jirátko, 2011b).

Tématem výuky je proteosyntéza eukaryot, vyučovací hodina je strukturova-

ná do dvou hlavních částí. První část vyučovací hodiny (stopáž videozáznamu 

 2:16–21:29) je zaměřena zejména na opakování znalostí žáků o struktuře a funk-

cích bílkovin (proteinů), které si osvojili v předcházejících hodinách. Ve druhé části 

vyučovací hodiny (stopáž 21:30–45:21), která tvoří obsahové jádro výuky (srov. Ja-

ník et al., 2013, s. 225–226) a představuje dále analyzovanou výukovou situaci, se 

žáci prostřednictvím výkladu učitele seznamují s novým učivem – proteosyntézou 

eukaryot. Součástí videozáznamu je také úvodní komentář vyučujícího před začát-

kem výuky (stopáž 00:30–02:15) a stručné zhodnocení průběhu vyučovací hodiny 

učitelem bezprostředně po jejím skončení (stopáž 45:22–47:13).

Stanovené cíle vyučovací hodiny ve vazbě na konkrétní oborový obsah učitel před-

stavil ve vstupním komentáři před vlastní výukou (viz pohled do výuky 15.1), ob-

dobně jsou cíle popsány v  autoevaluaci vyučovací hodiny (viz pohled do výuky 

15.1; Jirátko, 2011c). 

9 Stopáž videozáznamu je v příspěvku uváděna ve formátu minuty:sekundy.
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Pohled do výuky 15.1 – Formulace cílů před vyučovací hodinou a v rámci její autoevaluace10

Přepis části úvodního komentáře učitele (stopáž: 01:11–01:37). 

U: V této hodině půjde o to, seznámit žáky s proteosyntézou. Z minulých hodin mají základy v tom, 
že znají poměrně podrobně strukturu bílkovin, ví, k čemu slouží, znají tedy jejich funkci a teď 
by se měli dozvědět o tom, jak proteiny vznikají, podle jakého vzoru, v jakých fázích a co je tedy 
konečným výsledkem [myšleno proteosyntézy].

Formulace cílů vyučovací hodiny v autoevaluaci vyučujícího:
 
Cílem hodiny bylo seznámení s procesem proteosyntézy v eukaryotních buňkách, tedy tran skripce 
a translace, a s tím související pochopení úlohy druhů RNA v těchto dějích (Jirátko, 2011c, s. 1).

Ve vlastní výuce učitel na začátku hodiny žákům sdělil pouze téma (obsah) výuky, 

cíle výuky nebyly detailněji formulovány ani na úrovni očekávaných výstupů (tedy 

ve vazbě na oborový obsah), ani ve vztahu k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce 

(viz pohled do výuky 15.2; srov. Najvar, Minaříková, & Píšová, 2011, s. 127–128; 

Minaříková, 2013, s. 259–260). Zároveň učitel žáky upozornil, že se jedná o složité 

výukové téma, a požádal je, aby ho upozornili, pokud některé pasáži výkladu nebu-

dou rozumět (viz pohled do výuky 15.2).

Pohled do výuky 15.2 – Uvedení tématu (obsahu) výuky ve vyučovací hodině10 

Přepis části vyučovací hodiny 1 (stopáž: 04:53–05:10). 

U: No a tady se objevuje titul té naší hodiny [na interaktivní tabuli je zapsáno téma hodiny: 
Proteosyntéza], protože v podstatě bychom měli na to navázat [myšleno předcházející učivo] a po 
tom, co jsme povídali o struktuře a funkcích bílkovin, bychom se měli zabývat tím, jak vznikají. 
Rovnou řeknu, že ten proces je na jednu stranu dosti složitý, na druhou stranu velice zajímavý, 
na třetí stranu – máme-li tolik stran – by nám měl být blízký tím, že v podstatě neustále se v našich 
buňkách uskutečňuje, a to často značnou rychlostí. Protože je to téma, které není pro každého úplně 
jednoduché, zazní tam řada i odborných pojmů, tak vás prosím, pokud máte dojem, že něčemu 
hned neporozumíte, ozvěte se, řekněte, naznačte, že byste to ještě potřebovali blíže vysvětlit.

Z průběhu celé vyučovací hodiny vyplývá, že žáci mají z předchozí výuky také zna-

losti o centrálním dogmatu molekulární biologie, sktruktuře a typech nukleových 

kyselin a  rámcovou představu o průběhu proteosyntézy u prokaryotických orga-

nismů (tedy např. u bakterií). V závěru hodiny (stopáž 43:45–44:18) učitel žáky 

upozorňuje na navazující učivo, které se bude týkat dalších typů RNA a jejich 

významu při regulaci průběhu proteosyntézy. 

10 [ ] – poznámky autora kazuistiky.
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15.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

V úvodu hodiny (stopáž 02:54–04:48) se učitel snažil s využitím pomůcek (vajíčko, 

sýr Cottage, živí švábi), které prostřednictvím vizualizéru postupně promítal 

na  interaktivní tabuli, upoutat pozornost žáků a zároveň evokovat téma vyučo-

vací hodiny (všechny tři objekty mají vysoký obsah bílkovin, tématem výuky je 

proces tvorby bílkovin v  eukaryotických buňkách). Poté následovalo opakování 

učiva z  předcházejících vyučovacích hodin o struktuře a funkcích bílkovin v  ži-

vých organismech. Žáci ve dvojicích vypracovávali pracovní list s  názvem Sedm 

otázek o proteinech (stopáž 07:05–10:50; úplný pracovní list viz Jirátko, 2011a). 

Všechny otázky v pracovním listu byly uzavřené, žáci u každé otázky vybírali vždy 

jednu správnou (případně nejpřesnější) odpověď ze čtyř nabízených. Poté, co žáci 

po diskuzi ve dvojici vyznačili v pracovním listu své odpovědi, následovala kontrola 

správných odpovědí (stopáž 10:51–21:29). Učitel žáky postupně vyvolával, žáci 

na interaktivní tabuli zakroužkovali správnou odpověď, přičemž se v diskuzi s uči-

telem snažili odborně zdůvodnit správnost zvolené odpovědi, respektive vysvětlit, 

proč jsou zbývající nabídky odpovědí (distraktory) nesprávné. V případě, že žáci 

nebyli schopni volbu odpovědi zdůvodnit, doplnil vysvětlení vyučující. V úplném 

závěru první části hodiny učitel krátce zjišťoval úspěšnost žákovských dvojic při ře-

šení pracovního listu. 

Ve zbývající části vyučovací hodiny (stopáž 21:30–45:21) se učitel věnoval vý-

kladu nového učiva, tedy vysvětlení podstaty a průběhu molekulárního procesu, 

kterým v eukaryotických buňkách na základě genetické informace obsažené v mo-

lekule DNA vznikají funkční bílkoviny. Při výkladu učitel po celou dobu používal 

názorné schematické obrázky znázorňující různé fáze procesu proteosyntézy 

(transkripce, sestřihu a translace), tyto obrázky promítal na interaktivní tabuli 

a průběžně kladl žákům otázky, kterými zjišťoval úroveň porozumění výkladu 

o  proteosyntéze (viz  pohled do výuky 15.3). V  závěru výkladové části hodiny 

učitel žákům promítnul krátkou videoukázku v anglickém jazyce
11

, která shrnula 

celý průběh proteosyntézy (stopáž 36:49–40:20). V průběhu videoukázky učitel 

stručně komentoval některé záběry, po jejím zhlédnutí s žáky ještě rozebral některé 

poznatky o proteosyntéze (stopáž 40:21–43:37; viz pohled do výuky 15.3).

11 Jedná se o videoukázku DNA Transcription and Protein Assembly dostupnou na internetovém portálu YouTube (https://www.youtube.
com/watch?v=nHM4UUVHPQM). Původní odkaz uvedený na webové stránce s videozáznamem virtuální hospitace (viz Jirátko, 2011b) 
nebyl v době zpracování kazuistiky (listopad 2016) aktivní.

https://www.youtube.com/watch?v=nHM4UUVHPQM
https://www.youtube.com/watch?v=nHM4UUVHPQM
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Pohled do výuky 15.3 – Vybrané ukázky z výkladu průběhu proteosyntézy12

Přepis části vyučovací hodiny 2 (stopáž 33:52–43:35).  

U: Následující obrázek, který vám ukážu, má několik chyb [na interaktivní tabuli promítá nový 
obrázek zachycující počáteční fázi translace]. A zajímalo by mě, kdo tam ty chyby vidí a kdo 
na nějakou dokáže přijít? […] Tak kdo ji vidí?
Ž: Chybí tam ta hnRNA. [žák ve své odpovědi odkazuje na předcházející výklad učitele o sestřihu hnRNA]
U: Tak dobře, to by se asi dalo uvádět jako chyba, že tady máme rovnou mRNA. Neměl jsem to sice 
na mysli, ale uznávám, máte pravdu… co dále?
ŽŽ: [neodpovídají a sledují obrázek na interaktivní tabuli, dvě žákyně mezi sebou diskutují o zadané 
otázce]
U: Tady vám není nic nápadného? [ukazuje na kodony znázorněné na obrázku molekuly mRNA] 
Myslíte, že …
Ž: Ta tRNA nemá antikodon.   
U: Ten antikodon tu samozřejmě máme schematicky [ukazuje ho na obrázku molekuly tRNA], víte, 
co tRNA provádí, jaká je její úloha. Ale tady [opět ukazuje na kodony na obrázku molekuly mRNA], 
pořád nic?
ŽŽ: [neodpovídají]
U: No ty jednotlivé nukleotidy jsou řazeny za sebou kontinuálně. Není to tak, že by byly tři, mezera, 
tři, další mezera. Čili v tomto ohledu asi to chtěli vyjádřit co nejlépe schematicky, ale pravda to 
není. A druhá záležitost … [ukazuje na obrázku] … mRNA těžko se bude v jednom okamžiku tvořit 
a současně být přepisována [myšleno překládána; zde se jedná o přeřeknutí vyučujícího]. To by byla 
pravda u prokaryot, ale pokud by to byla prokaryota, tak samozřejmě tady [ukazuje na obrázek] 
zase nebudeme mít jadernou membránu. Čili vidíte, že i odborná ilustrace může vykazovat určité 
nedostatky. [na interaktivní tabuli se objevuje další obrázek zachycující průběh translace] A tohle 
je to místo, kde dochází k translaci. Ribozom, vidíte ho v celé kráse, mRNA též, tRNA také. Možná 
bychom si to mohli připomenout. Jako co slouží tRNA, jakou úlohu v té buňce má? [vyvolává žáka] 
Ž: K transkripci slouží…
U: No k transkripci ne, to slovo [myšleno písmeno] „t“ není od…
Ž: … transport [odpovídá jiná žákyně] 
U: … je od slova transport [přesněji transfer], čili oni jsou to vlastně takové náklaďáčky, si můžeme 
říct, které nám vozí… [vyvolává žákyni]
Ž: No… [neodpovídá]
U: No? Co je na ně připojeno? [ukazuje na obrázek na interaktivní tabuli]
Ž: [potichu] … aminokyseliny.
U: A už to slyším z jiné strany … aminokyseliny. Možná bude dobré v tuto chvíli, abychom oživili 
statické obrázky. [následuje promítnutí krátké videoukázky průběhu proteosyntézy, kterou učitel 
občasně doplňuje svým komentářem]
[…]
U: Myslím si, že to bylo velmi názorné [myšlena videoukázka], možná bychom si mohli upřesnit 
ještě některé věci, které se toho týkají, čili se vrátím tady k obrázku. [na interaktivní tabuli se 
zobrazuje obrázek průběhu proteosyntézy] […] Ptám se, z jakého materiálu, je vytvořen ribozom? 
Co to vlastně je strukturně? Co je tam smotáno, co tvoří ty dvě podjednotky, které, jak jste viděli, 
se posouvají po tom řetězci mRNA? … Tak názor? [vyvolává žáka]
Ž: Tuky? [váhavě]
U: Ne.
Ž: Sacharidy.
U: Ne. Něco ještě jiného. Říká vám něco zkratka rRNA?
Ž: Ribozomální RNA.

12 [ ] – poznámky autora kazuistiky; […] – výpustka části transkriptu, která přímo nesouvisí s proteosyntézou.
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U: Tak. A právě to je RNA, ze které je z velké většiny vytvořen ribozom. Ta rRNA patří mezi takzvané 
nekódující RNA, čili není v ní uložena nějaká informace přímo pro sekvenci aminokyselin, ale tvoří 
právě dvě podjednotky toho ribozomu. Viděli jste tam i ten konec, kdy byla vlastně vytvořena 
bílkovina, byly dohromady svázány aminokyseliny, máme to v tomto místě [ukazuje na obrázku 
místo, kde jsou aminokyseliny spojeny peptidovou vazbou], které tam byly přineseny tRNA. 
A teď budu ještě potřebovat vyřešit, jak to dopadne. Tak viděli jste, že hotová, nebo téměř hotová 
bílkovina se kamsi přesouvá v tom váčku. Tušíte, kam by to mohlo být? Kde dochází k dalším 
úpravám, ve které organele? Co myslíte? [vyvolává žákyni]
Ž: Golgiho aparát. [potichu]
U: Ještě jednou pro všechny, prosím Vás.
Ž: Golgiho aparát.
U: Golgiho aparát. Je to tak. Jak to dopadne s ribozomem, co myslíte?
ŽŽ: [neodpovídají]
U: Máme na výběr: zanikne, zůstane… [vyvolává žákyni]
Ž: [váhá s odpovědí]
U: Řekněte názor.
Ž: Zůstane.
U: Zůstane, on se jenom rozpojí, nakonec jste i viděli, že na to vlákno vlastně dosedala ta druhá část, 
ty [pod]jednotky nejsou stejně velké, čili dojde k rozpojení těch částí a potom k opětovné asociaci. 
No a co ta mRNA?
ŽŽ: [nereagují na otázku]
U: Vezměte si, ta bílkovina, kterou jsme chtěli vytvořit, už vznikla. 
Ž: Já nevím. [v pozadí]
U: Takže co bychom s ní mohli provést?
ŽŽ: Zanikne… zanikne?
U: Zanikne. Zanikne jako celek, a samozřejmě nukleotidy, které jsou poměrně vzácným zbožím 
v buňce, jsou recyklovány a můžou poté sloužit k tvorbě další [molekuly RNA].

Během výkladu žáci učitele pozorně poslouchali a snažili se odpovídat na jeho prů-

běžné otázky. Vyučující během výkladu (stopáž 25:36–25:55) žákům sdělil, že si 

nemusí dělat poznámky, protože jim e-mailem zaslal výukový materiál k probíra-

nému tématu včetně obrázků, které promítal na interaktivní tabuli. Někteří žáci 

měli vytištěné výukové materiály na lavici a následně si dělali občasné poznámky 

do sešitu či notebooku.

15.2 Analýza

15.2.1  Strukturace obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

Strukturaci oborového obsahu tématu proteosyntéza eukaryot v hodnocené výukové 

situaci přehledně zachycuje konceptový diagram (viz obr. 15.2). Při pohledu 

na tematickou vrstvu je zřejmé, že během výkladu učitel používal a průběžně 

vysvětloval velké množství odborných termínů (ostatně, žáci byli vyučujícím 

na začátku hodiny na tento aspekt výkladu upozorněni – viz též pohled do výuky 

15.2). Z pohledu ontodidaktické transformace (tedy ve vztahu k obsahu vzdělávání 

v biologii, resp. ve směru „od oboru k žákovi“; srov. Janík, Maňák, & Knecht, 2009; 

s. 38–40; Janík et al., 2013, s. 178) se jedná o základní odborné pojmy, které jsou 
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nezbytné pro popis průběhu proteosyntézy. S odbornými pojmy uvedenými v  te-

matické vrstvě se můžeme setkat ve všech současných středoškolských učebnicích 

genetiky či buněčné biologie (viz Nečásek, 1993; Kubišta, 1998; Rosypal et  al., 

2003; Šmarda, 2003; Kočárek, 2004). Neméně důležité jsou však tyto odborné 

termíny také z  pohledu psychodidaktické transformace (zpřístupnění oborového 

obsahu žákům během výuky, tedy ve směru „od žáka k oboru“; srov. Janík, Maňák, 

& Knecht, 2009, s. 41–42; Janík et al., 2013, s. 178), neboť pouze přesná znalost je-

jich významu umožnuje žákům smysluplně komunikovat o průběhu procesu pro-

teosyntézy na intersubjektivní úrovni (srov. Janík & Slavík, 2009; Gropengieβer, 

Kattmann, & Krüger, 2012, s. 106–107; Slavík & Janík, 2012, s. 271–276; Janík 

et al., 2013, s. 168–171). Z odpovědí žáků na otázky učitele v průběhu výkladu 

(viz pohled do výuky 15.3) je však patrné, že minimálně v případě některých poj-

mů není dotazovaným žákům jejich obsah příliš jasný (viz např. záměna procesu 

transkripce a molekuly transferové RNA či nedostatečná představa o stavbě ribo-

zomu). Tato skutečnost je v tematické vrstvě konceptového diagramu znázorněna 

použitím různého typu písma (blíže viz obr. 15.2). 

Znalost odborných pojmů v tematické vrstvě je předpokladem pro hlubší a trvalej-

ší porozumění prezentovanému oborovému konceptu (viz obr. 15.2 – konceptová 

vrstva), tedy způsobu přenosu genetické  informace z molekuly DNA (jako nosi-

telky genetické informace) do primární struktury bílkovin (tedy pořadí aminoky-

selin v molekule bílkovin). Jak již bylo zmíněno v  teoretickém uvedení, jedná se 

o základní biologický koncept, který je součástí centrálního dogmatu molekulární 

biologie (Crick, 1958; Crick, 1970; Nurse, 2003; Shapiro, 2009). Skutečné poro-

zumění tomuto konceptu (průběh transkripce a translace) vyžaduje poměrně vyso-

ký stupeň abstrakce (viz např. Duncan & Reiser, 2007; Wright, Fisk, & Newman, 

2014). Proto je ve výuce tohoto tématu mimořádně důležitá vzájemná prováza-

nost obsahu a žákovských činností, které by žákům umožnily aktivní konstruování 

znalostí na úrovni abstrakčního zdvihu a jejich zařazování do stávající struktury 

pojmů (Knight & Wood, 2005; Hejný & Kuřina, 2009, s. 95–97, Janík et al., 2013, 

s. 174–178). Při pohledu na konceptový diagram (viz obr. 15.2) je zřejmé, že žá-

kovské činnosti v analyzované výukové situaci spočívaly především ve sledování 

výkladu učitele s využitím názorných pomůcek (schematické obrázky promítané 

na interaktivní tabuli, videoukázka průběhu proteosyntézy), odpovědích na otázky 

učitele v průběhu výkladu a vyhledávání odborných chyb v jednom z obrázků prů-

běhu proteosyntézy (viz též pohled do výuky 15.3). Domníváme se proto, že takto 

koncipované žákovské činnosti umožňují žákům osvojit si na určité úrovni znalost 

jednotlivých biologických pojmů uvedených v tematické vrstvě a znalost konceptu 

proteosyntézy, avšak nejsou dostačující pro hlubší (úplné) porozumění skutečné-

mu průběhu transkripce a translace (tedy např. že by žáci samostatně podle zadané 

sekvence DNA určili pořadí aminokyselin v bílkovině).
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Obrázek 15.2. Konceptový diagram – Proteosyntéza eukaryot. Vysvětlivky: tučné zvětšené 
písmo v  tematické vrstvě označuje pojmy, u nichž žákovský koncept odpovídá oborové-
mu konceptu (např. DNA); kurzíva (menší velikost písma) označuje pojmy, u kterých byly 
identifikovány žákovské miskoncepce (např. tRNA); normální typ a velikost písma označuje 
nové odborné pojmy, které učitel použil ve výkladu při vysvětlování procesu proteosyntézy 
(např. sestřih).



296

Zvolené žákovské činnosti v  realizované výuce a jejich malá rozmanitost také 

souvisí s nedostatečnou provázaností obsahu výuky s rozvojem klíčových kompe-

tencí (viz obr. 15.2 – kompetenční vrstva). Ve výuce byla rozvíjena zejména kom-

petence k učení (viz např. vyhledávání chyb v obrázku počáteční fáze proteosyn-

tézy, které u žáků rozvíjí kritický pohled na obsah získaný z různých informačních 

zdrojů; srov. RVP G, 2007, s. 9), další kompetence nebyly, přes značný didaktický 

potenciál analyzované výukové situace, v hodině dostatečně rozvíjeny.

15.2.2 Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci

V této části příspěvku se zaměříme na analýzu výuky s využitím poznatků o ontodi-

daktické a psychodidaktické transformaci obsahu, které jsou shrnuty v teoretickém 

uvedení. Z pohledu ontodidaktické transformace obsahu je patrné, že jedním z klí-

čových aspektů proteosyntézy je kódování přenosu genetické informace zapsané 

v pořadí dusíkatých bází (nukleotidů) v molekule DNA do pořadí aminokyselin 

bílkovinného řetězce. Tento zásadní oborový koncept však není podle výsledků 

různých empirických šetření (blíže viz teoretické uvedení) v souladu s žákovskými 

představami, neboť mnoho žáků má mylné či jen velmi povrchní představy o mole-

kulárních mechanismech genové exprese. Proto se domníváme, že pro porozumění 

průběhu proteosyntézy je nezbytné zaměřit se ve výuce právě na tento aspekt pro-

teosyntézy, přičemž můžeme vycházet z oborově správné žákovské představy, že 

geny určují znaky organismu, a tuto představu ve výuce odpovídajícím způsobem 

rozvíjet na molekulární úrovni (srov. Kattmann, 2015, s. 157–168; viz též teoretic-

ké uvedení).

Při bližším pohledu na hodnocenou výuku zjistíme, že žáci neměli dostatek 

příležitostí aktivně si osvojit základní pravidla genetického kódu, jeho princip 

byl vyučujícím jen vysvětlen s využitím obrázků promítaných na interaktivní ta-

buli. Domníváme se, že samotné slovní vysvětlení genetického kódu není vzhle-

dem ke komplexnosti kódování a nárokům na abstrakci pro skutečné porozumění 

kódování postačující. Samotný průběh výuky nám k  tomu ostatně poskytuje 

určité indicie (viz pohled do výuky 15.3). Vyučující na základě předcházející 

výuky předpokládá, že žáci ovládají základní pojmy (viz pohled do výuky 15.3, 

replika učitele: „… víte, co tRNA provádí, jaká je její úloha“), nicméně další prů-

běh výuky odhaluje, že minimálně v případě některých žáků tomu tak není (žák 

v odpovědi chybně uvádí, že tRNA slouží k transkripci, a nespojuje si tuto mole-

kulu s její adaptorovou funkcí ve vztahu ke genetickému kódu a procesu translace; 

srov. též s obr. 15.2 – tematická vrstva konceptového diagramu). Za problematický 
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považujeme také výběr některých obrázků během výkladu učitele, které jsou příliš 

schematické, nukleotidy jsou znázorněné ve formě grafických symbolů (např. ob-

délník) a ve schématech chybí písmenné označení konkrétních dusíkatých bází  

(A, T/U, G, C). Párování dusíkatých bází mezi kodonem mRNA a antikodonem 

tRNA je však pro porozumění translaci zásadní. Také průběh výuky naznačuje, 

že používání schémat s písmennými zkratkami dusíkatých bází by bylo vhodnější. 

Při vyhledávání odborných chyb v obrázku zachycujícím počátek translace žáky-

ně jako možnou chybu uvádí, že „ta tRNA nemá antikodon“ (viz pohled do výu-

ky 15.3). Antikodon je totiž v obrázku (jak učitel posléze ukazuje) znázorněn jen 

schematicky bez použití písmenných zkratek názvů dusíkatých bází, což dostateč-

ně nepodporuje rozvíjení této oborové představy u žáků (tedy antikodon = troji-

ce nukleotidů, resp. dusíkatých bází v molekule tRNA, např. CGC). Zdá se tedy, 

že přílišná schematizace obrázků může být do určité míry na překážku osvojová-

ní přesných oborových představ. Také Kattmann (2015, s. 165) v této souvislosti 

upozorňuje, že je třeba při vysvětlování přenosu genetické informace a pravidel 

genetického kódu důsledně odkazovat na chemickou strukturu nukleových kyselin 

a bílkovin.

Poslední aspekt hodnocené výuky, na který bychom chtěli poukázat, se týká (ne)pro-

pojování různých hierarchických úrovní organizace živých organismů. Ve výuce se 

učitel zaměřil pouze na molekulární úroveň (DNA, RNA a bílkoviny) a molekulární 

poznatky dostatečně nepropojoval směrem k vyšším úrovním, tedy na úroveň znaků 

konkrétních organismů. Výzkumy výuky genetiky a žákovských představ ukazují, 

že se uvedený problém ve výuce genetiky a molekulární biologie objevuje poměrně 

často (viz Marbach-Ad & Stavy, 2000; Tsui & Treagust, 2004; Duncan & Reiser, 

2007), přičemž způsob vedení výuky (viz Tsui & Treagust, 2004) může u žáků od-

dělování poznatků z klasické genetiky (gen, genotyp, znak, fenotyp) a molekulární 

biologie (DNA, RNA, protein, transkripce, translace) podporovat.

Na základě popsané argumentace se v  návrhu alterace zaměříme především 

na didaktické možnosti směřující žáky k porozumění průběhu transkripce a transla-

ce s důrazem na aktivní osvojení principu kódování přenosu genetické informace 

z DNA do bílkovin.
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15.3  Alterace

15.3.1  Posouzení kvality výukové situace

Z průběhu celé vyučovací hodiny je zřejmé, že si učitel plně uvědomuje složitost 

výukového tématu (viz též pohled do výuky 15.2). Pozitivně hodnotíme úvodní 

část vyučovací hodiny, kdy se učitel snažil upoutat pozornost žáků prostřednictvím 

pomůcek promítaných vizualizérem na interaktivní tabuli, evokovat tak téma vy-

učovací hodiny a zároveň u žáků vyvolat situační zájem o probírané téma
13

 (Hidi 

& Renninger, 2006).

V průběhu analyzované výukové situace učitel uplatňoval didaktickou zásadu ná-

zornosti (viz např. Altmann, 1975, s. 209–217), což vzhledem k vysoké abstraktnos-

ti tématu považujeme za důležité. Během výkladu vyučující používal přehledné 

obrázky (často převzaté ze zahraničních učebnic biologie), promítal je na interak-

tivní tabuli a s jejich pomocí vysvětloval průběh transkripce, sestřihu a translace. 

Jako problematickou hodnotíme přílišnou schematičnost některých nákresů, zejmé-

na ve vztahu k absenci písmenného označení dusíkatých bází nukleových kyselin 

(viz  podkapitola 15.2.2). Pozitivně hodnotíme také zařazení krátké videoukázky 

průběhu proteosyntézy, neboť umožnila žákům vnímat transkripci a translaci jako 

dynamické procesy. Jednotlivé fáze proteosyntézy se snažil učitel co nejpřesněji vy-

světlit a průběžnými otázkami zjišťoval úroveň porozumění žáků. Z transkriptu části 

vyučovací hodiny (viz pohled do výuky 15.3) je patrné, že žáci s odpovědí často vá-

hali a měli nejasnosti v případě významu (obsahu) základních pojmů, přestože byly 

ve vyučovací hodině detailně vysvětleny (viz např. obsah pojmu transkripce). Bě-

hem hodnocené výukové situace používal učitel monologickou metodu vysvětlová-

ní (Maňák & Švec, 2003, s. 57–59; Skalková, 2007, s. s. 188–189), kterou v určitých 

fázích doplňoval dialogickou metodou řízeného rozhovoru (Maňák & Švec, 2003, 

s. 73; srov. pohled do výuky 15.3). Zvolené výukové metody pokládáme za vhodné 

pro jasné a srozumitelné vysvětlení odborných pojmů a popis průběhu buněčných 

procesů transkripce a translace. Za problematické však v kontextu hodnocené vý-

ukové situace považujeme, že vysvětlování učitele v zásadě nahradilo samostatné 

poznávací aktivity žáků (srov. Janík et al., 2013, s. 236), které by umožnily aktivní 

konstrukci a strukturalizaci pojmů v jejich mysli během procesu abstrakčního zdvi-

hu (srov. Hejný & Kuřina, 2009, s. 95–97), sledovaná výuka tak obsahuje prvky od-

cizeného poznávání (srov. Janík et al., 2013, s. 236). V zásadě je tedy možné konsta-

tovat, že vysvětlováním průběhu proteosyntézy učitelem bylo žákům ve výuce sice 

zprostředkováno obsahové jádro, avšak bez provázanosti s  odpovídající jádrovou 

13 V tomto případě se jedná o situační zájem spuštěný vnějším stimulem (triggered situational interest), který může následně přejít ve sta-
bilizovaný situační zájem (maintained situational interest) v průběhu navazujících učebních činností a mít tak pozitivní dopad na proces 
učení žáků (blíže viz Hidi & Renninger, 2006; česká terminologie použita dle Pavelkové & Dvořákové, 2015, s. 36).
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činností, která by žákům umožnila si danou problematiku osvojit a  porozumět jí 

více do hloubky (srov. Janík et al., 2013, s. 225–226), a to zejména ve vztahu ke způ-

sobu kódování přenosu genetické informace z DNA do struktury bílkovin.

Další problematický aspekt hodnocené výuky spatřujeme ve skutečnosti, že se 

ve výkladu učitele objevily miskoncepce a odborné chyby, které by v konečném 

důsledku mohly u žáků zapříčinit nižší míru porozumění či chybné porozumění 

konceptu proteosyntézy (respektive jiných biologických konceptů). Příklad jedné 

z takových miskoncepcí zachycuje pohled do výuky 15.4. Pro fenomén, kdy si žáci 

ve výuce v důsledku výkladu učitele či učebních činností (např. chybně konstru-

ovaných problémových úloh) připravených a řízených učitelem osvojují miskon-

cepce, navrhujeme používat označení zavádějící poznávání. Zavádějící poznávání 

vnímáme jako další z možných projevů selhávající výuky (srov. Janík et al., 2013, 

s. 236–237), neboť v konečném důsledku vede žáky k osvojování chybného kon-

ceptu, který není v souladu s aktuálními vědeckými poznatky (koncepty) oboru.

Pohled do výuky 15.4 – Miskoncepce ve výkladu učitele – signál pro ukončení transkripce je 
shodný se signálem pro ukončení translace14 

Přepis části vyučovací hodiny 3 (stopáž 27:49–28:00).  

U: Tento proces [učitel popisuje na obrázku ukončení transkripce] skončí tehdy, jestliže dojde 
RNA polymeráza na místo v tomto řetězci [DNA znázorněná na obrázku], které nekóduje žádnou 
aminokyselinu.

Komentář:
Učitel ve svém výkladu popisuje ukončení procesu transkripce, přičemž nepřesně uvádí, že 
transkripce končí v místě, kde je v DNA zakódovaná poslední aminokyselina bílkovinného řetězce. 
Ve skutečnosti je však do molekuly hnRNA přepisován delší úsek DNA, včetně oblastí, které již 
aminokyseliny proteinu nekódují. Proces transkripce eukaryotických genů je ukončen v místě 
krátké, vysoce specifické sekvence přepsané z DNA do vznikající molekuly hnRNA (jedná se 
o sekvenci AAUAAA). Translaci ukončují terminační kodony (trojice nukleotidů UAA, UAG nebo UGA 
v molekule mRNA). Signál pro ukončení transkripce je tak zcela odlišný od signálu pro ukončení 
translace (srov. Rosypal et al., 2003, s. 100–109; Šmarda, 2003, s. 83–87; Kočárek, 2004, s. 148–149). 
Učitel ve výkladu propojil zakončení transkripce a translace, dle jeho pojetí končí oba procesy 
topologicky ve stejném místě nukleové kyseliny. Tato miskoncepce by mohla žáky limitovat při 
řešení komplexních problémových úloh zaměřených na určení primární struktury bílkoviny podle 
sekvence nukleotidů DNA (viz též návrh alterace výukové situace).  

Na základě výše popsaných důvodů hodnotíme dle Janíka et al. (2013, s. 233–242) 

sledovanou výukovou situaci jako nerozvinutou (žáci si ve výuce osvojovali základní 

poznatky o proteosyntéze, avšak bez hlubšího porozumění), přičemž vykazuje ně-

které prvky selhávající výuky na úrovni odcizeného poznávání (nedostatečné za-

stoupení žákovských činností ve výuce) a zavádějícího poznávání (žáci si na základě 

výuky osvojují některé miskoncepce).

14 [ ] – poznámky autora kazuistiky.
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15.3.2  Návrh alterace a její přezkoumání

Při návrhu alterace hodnocené výuky zohledňujeme dva zásadní aspekty: (a) V ro-

vině ontodidaktické transformace obsahu považujeme za obsahové jádro výuky 

procesu proteosyntézy kódování přenosu genetické informace z  DNA do bílko-

vin, neboť se jedná o unikátní biologický fenomén společný všem živým organis-

mům na Zemi. Analýza výukové situace s využitím metodiky 3A pak ukázala, že 

ve sledované výuce nebyl na tento aspekt proteosyntézy kladen dostatečný důraz. 

(b) V popisované výukové situaci nebylo obsahové jádro (tedy vysvětlování průbě-

hu proteosyntézy) propojeno s jádrovou činností, při které by žáci mohli aktivně  

(re)konstruovat své koncepty o syntéze bílkovin.

Proto v  rámci alterace navrhujeme zařadit do výuky problémovou učební úlohu 

(souhrnně viz Knecht, 2014, s. 67–80), ve které by žáci měli za úkol na základě 

zadané sekvence bází DNA v jednotlivých krocích (transkripce, sestřih, translace) 

určit primární strukturu kódované bílkoviny (viz obr. 15.3). Při řešení úlohy budou 

žáci aktivně rozvíjet porozumění jednotlivým fázím proteosyntézy (srov. Knight 

& Wood, 2005; Freeman et al., 2014), navržená úloha by tak mohla ve výuce plnit 

funkci chybějící jádrové činnosti (viz Janík et al., 2013, s. 225–226).

Vzhledem ke komplexitě skutečného průběhu proteosyntézy (Shapiro, 2009; Clark 

& Pazdernik, 2013, s. 309–416) jsme při návrhu učební úlohy realizovali některá 

zjednodušení, aby úloha nebyla pro žáky střední školy (gymnázia) příliš složitá
15

. 

První zjednodušení se týká procesu transkripce. V zadání úlohy je uvedena úplná 

transkripční jednotka bez promotoru
16

, žáci tedy nemusí v sekvenci DNA vyhledá-

vat počátek ani konec transkripce. Kromě toho mají žáci označený pozitivní (kódu-

jící) a negativní (nekódující, matriční) řetězec DNA
17

, čímž je jednoznačně určeno, 

podle kterého řetězce DNA bude molekula RNA vznikat. Druhé zjednodušení se 

týká procesu sestřihu, neboť sekvence intronu je v zadání šedě podbarvena a žáci 

ji tak nemusí sami vyhledávat. Popsaná zjednodušení umožní žákům soustředit 

se při  řešení úlohy na klíčové aspekty průběhu proteosyntézy, aniž by měla vliv 

na porozumění podstatě celého procesu (posloupnost jednotlivých dějů i kódování 

přenosu genetické informace z DNA do bílkovin odpovídá skutečnosti).

15 V souladu se zavedenou terminologií používáme termín složitost úlohy jako objektivní kategorii podmíněnou strukturou/komplexitou 
úlohy (viz Skalková, 2007, s. 157–158; Janík et al., 2011, s. 93; Knecht, 2014, s. 110).

16 Promotor je regulační sekvence v DNA, na kterou se při zahájení transkripce váže enzym RNA-polymeráza, oblast promotoru není přepi-
sována do RNA.

17 Řetězce nukleových kyselin (DNA i RNA) jsou orientované, každý řetězec má 5‘-konec a 3‘-konec. Tvorba nového řetězce RNA probíhá vždy 
ve směru 5‘ → 3‘ podle tzv. negativního (matričního) vlákna DNA opačné orientace. Na jednom vlákně DNA dvoušroubovice se reálně 
mohou střídat pozitivní (kódující) a negativní (nekódující) úseky, proto je nutné pro výukové účely stanovit, který řetězec je kódující.
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Při řešení úlohy mohou žáci v sérii kroků plně využít teoretické znalosti o proteo-

syntéze. Aby dosáhli správného řešení, je třeba: (a) zvolit řetězec DNA (matrici), 

podle kterého bude transripce probíhat; (b) určit pořadí bází v molekule hnRNA 

podle sekvence bází v negativním řetězci DNA (využití principu komplementarity 

bází)
18

; (c) určit sekvenci mRNA, tedy vystřihnout z molekuly hnRNA sekvenci in-

tronu a spojit zbývající úseky RNA (tedy exony včetně úseků na 5’-konci a 3’-kon-

ci, které nepodléhají translaci); (d) vyhledat v sekvenci mRNA počátek translace 

(iniciační kodon); (e) určit pořadí aminokyselin v peptidickém řetězci s využitím 

tabulky genetického kódu. Navržená úloha má značný didaktický potenciál, vyu-

čující může tuto úlohu ve výuce dále rozvíjet a žákům postupně zadávat navazující 

úkoly různé složitosti, jako např.: (a) určete sekvenci dusíkatých bází antikodonů 

tRNA, které při translaci umožnily zařazení aminokyselin prolin, glycin a cystein 

do peptidového řetězce; (b) jaký vliv bude mít na primární strukturu peptidu muta-

ce, při které dojde v molekule DNA ke ztrátě (deleci) jedenáctého páru nukleotidů 

(C-G) ve směru transkripce.

Zároveň považujeme za důležité, aby byla výuka proteosyntézy zasazena do širší-

ho biologického (genetického) kontextu, který by žákům zprostředkoval propojení 

poznatků klasické genetiky a molekulární biologie. Ve shodě s  mnohými autory 

(srov. Marbach-Ad & Stavy, 2000; Lewis & Kattmann, 2004; Reinagel & Speth, 

2016) tedy v rámci alterace dále navrhujeme, aby byla proteosyntéza během vý-

kladu učitele i navazujících žákovských činností (viz též návrh učební úlohy
19

) kon-

textualizována ve vztahu ke konkrétním genům, které určují u konkrétního druhu 

organismu konkrétní znak. Lewis & Kattmann (2004, s. 203) v této souvislosti na-

vrhují jako vhodný příklad pro středoškolské studenty onemocnění srpkovitou ané-

mií u člověka, které je způsobeno bodovou mutací (záměna 1 nukleotidu) v genu 

kódujícím bílkovinu β-globin (součást hemoglobinu v červených krvinkách), vhod-

ných příkladů do výuky se však nabízí celá řada (srov. Reinagel & Speth, 2016)
20

. 

Tyto příklady by měly být ve výuce průběžně zařazovány, aby explicitně poukazo-

valy na vztah mezi proteosyntézou a znaky organismu, které můžeme pozorovat. 

Zmíněný aspekt navrhované alterace tak klade, s ohledem na výběr vhodných pří-

kladů, značné nároky na didaktickou znalost obsahu učitele (srov. Shulman, 1986; 

česky viz např. Janík, 2007).

18 Žáci mohou na základě teoretických znalostí zvolit v tomto kroku i jiný způsob řešení, konkrétně mohou stanovit sekvenci hnRNA na zá-
kladě prostého přepsání sekvence pozitivního (kódujícího) řetězce, přičemž v sekvenci nahradí tymin uracilem. Zde je pak nutné žáky 
upozornit, že enzym RNA-polymeráza v buňce vždy vytváří nové vlákno RNA zařazováním nukleotidů do vznikajícího řetězce na základě 
párování dusíkaté báze vřazovaného ribonukleotidu a dusíkaté báze deoxyribonukleotidu v negativním (matričním) řetězci DNA.   

19 Protože sekvence DNA v uvedené učební úloze neodpovídá sekvenci žádného skutečného genu (vzhledem k délce sekvence eukaryotic-
kých genů by to pro výukové účely nebylo smysluplné), kontextualizujeme DNA sekvenci v zadání alespoň jako gen hypotetického, nově 
objeveného druhu živočicha.

20 V této souvislosti bychom chtěli citovat Watsona et al. (1987): „Nemůžeme pochopit strukturu a funkci genů, jestliže nechápeme biologii 
organismů, ve kterých se geny nacházejí.“ (Watson et al., 1987, s. 1157; český překlad dle Rosypala, 2006, s. 3).
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Obrázek 15.3. Návrh zadání problémové učební úlohy v rámci alterace hodnocené výukové 
situace. Tabulka genetického kódu převzata ze Šmardy (2003, s. 86; upraveno). 
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Předpokládáme, že na řešení navržené úlohy a její vyhodnocení s vyučujícím bu-

dou žáci potřebovat přibližně 15 minut
21

. Pokud by tedy úloha měla být zařazena 

v rámci sledované výuky, bylo by třeba výrazně zkrátit úvodní část vyučovací hodi-

ny zaměřenou na opakování předchozího učiva (cca úvodních 20 minut vyučovací 

hodiny). Úvodní opakování bylo tematicky sice zaměřeno na bílkoviny, většina otá-

zek však přímo nesouvisela s navazujícím tématem proteosyntézy. Proto by zkráce-

ní úvodního opakování a zejména jeho výraznější zacílení směrem k proteosyntéze 

(např. opakování principu párování bází v nukleových kyselinách; vznik peptidové 

vazby mezi dvěma aminokyselinami) nemělo z hlediska návaznosti obsahu negativ-

ní vliv na průběh výkladu učitele a zároveň by umožnilo do výuky zařadit jádrovou 

činnost (tedy řešení navrhované úlohy) v přímé návaznosti na teoretický výklad. 

Zařazení navržené úlohy do výuky dále vyžaduje, aby byl výklad průběhu tran-

skripce doplněn (v porovnání s výkladem učitele ve sledované výuce) o přesnější 

vysvětlení, který řetězec slouží jako matrice (templát) pro transkripci (tedy vysvět-

lení pojmů pozitivní a negativní řetězec DNA), jak je uváděno v některých středo-

školských učebnicích genetiky a buněčné biologie (Kubišta, 1998, s. 86; Rosypal 

et al., 2003, s. 89–90 a 99–102; Kočárek, 2004, s. 140).

Při opakovaném sledování výukové situace nás překvapilo, že vyučující v  jejím 

průběhu obdobnou učební úlohu, kterou navrhujeme v rámci alterace, nezařadil. 

Jednou z možností je, že učitel byl přesvědčen, že detailní a odborně správný vý-

klad průběhu proteosyntézy je pro porozumění tomuto procesu postačující. Tento 

argument do určité míry podporuje i opakované odkazování se učitele na znalosti, 

které by žáci měli mít osvojené, přestože dialog s  žáky naznačuje mnohdy opak 

(viz výše, srov. pohled do výuky 15.3). Je samozřejmě možné, že učitel obdobný 

typ úlohy plánoval využít v některé z navazujících hodin, z dostupných materiálů 

(Jirátko, 2011c; autoevaluace hodiny ve videozáznamu, stopáž 45:22–47:13) však 

tuto možnost nejsme schopni relevantně posoudit (viz též podkapitola 15.1). V této 

souvislosti se nicméně domníváme, že vzhledem k oddělení obsahového jádra a já-

drové činnosti ve vyučovací hodině (viz výše – podkapitola 15.2) je využití diskuto-

vané učební úlohy v přímé návaznosti na výklad učitele (tedy v rámci analyzované 

výukové situace) žádoucí.  

Zařazení námi navržené (či analogické) problémové učební úlohy do výuky považu-

jeme za důležité pro hlubší porozumění průběhu proteosyntézy a způsobu kódová-

ní genetické informace. Jak uvádí Janík et al. (2013, s. 175), „abstrakční zdvih často 

21 Při stanovení času potřebného na řešení úlohy vycházíme z desetiletých zkušeností autora s výukou biologie na gymnáziu, kdy autor 
v rámci výuky semináře z biologie využíval analogické úlohy. Navržená úloha (formulace zadání, konstrukce úlohy, časová náročnost) 
byla v říjnu 2016 ověřena ve výuce didaktiky biologie se studenty magisterského studia oboru Učitelství přírodopisu a environmentální 
výchovy pro 2. stupeň ZŠ PdF UPOL v rámci rozboru výukové situace analyzované v tomto příspěvku. 
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probíhá v určitém odstupu od jazyka, ačkoliv v neustálé konfrontaci s ním“. Proto 

se domníváme, že řešení navrhované úlohy umožní v porovnání s pouhým výkla-

dem učitele žákům aktivní konstrukci a strukturaci poznatků o proteosyntéze, ne-

boť konfrontace s řešením konkrétního problému (určení primární struktury pepti-

du podle zadané sekvence DNA) umožní tyto procesy abstrahovat (např. na úrovni 

popisu centrálního dogmatu molekulární biologie, kde jsou tyto procesy znázor-

něny ve formě šipek – srov. Wright, Fisk, & Newman, 2014). Za podstatný aspekt 

navržené úlohy také považujeme skutečnost, že její řešení umožní žákům průběh 

proteosyntézy – metaforicky řečeno – „prožít“
22

 a osvojit si procesy transkripce 

a  translace nejen na úrovni obecného biologického konceptu, ale též proceptu 

(srov. Gray & Tall, 1994; Janík et al., 2013, s. 170–171). Díky tomu můžeme v tak-

to koncipované výuce podporovat rozvoj nejen deklarativních znalostí (znalosti 

typu „co“), ale také znalostí procedurálních (znalosti typu „jak“) a znalostí kontex-

tuálních (znalosti typu „proč“) (souhrnně viz de Jong & Ferguson-Hessler, 1996; 

Janík, Maňák, & Knecht, 2009, s. 138–151; Knecht, 2014, s. 80–82). V neposlední 

řadě by učební úloha navržená v alteraci mohla pomoci žákům v jejich představách 

překlenout různé ontologické úrovně (hmota x proces) při vysvětlování základních 

genetických konceptů (Chi, Slotta, & de Leeuw, 1994; Venville & Treagust, 1998; 

Tsui & Treagust, 2004). Zařazení popsané úlohy do výuky také vytváří příležitosti 

pro hlubší propojení výuky biologie a rozvoj nadoborových klíčových kompetencí 

žáků. V porovnání s analyzovanou výukou by řešení navržené úlohy vedlo k rozvoji 

kompetence k řešení problémů, pokud by žáci úlohu řešili např. na základě vzá-

jemné diskuze ve dvojicích, byla by zároveň rozvíjena kompetence komunikativní 

(srov. RVP G, 2007, s. 8–10).

Závěrem

V  rámci didaktické kazuistiky proteosyntéza eukaryot jsme se pokusili nastí-

nit s  využitím ontodidaktické a psychodidaktické transformace obsahu možný 

přístup k  výuce tohoto tématu na gymnáziu. V  rámci hodnocení kvality výuko-

vé situace a následného návrhu její alterace jsme se snažili, aby si žáci ve výuce 

molekulární biologie a genetiky neosvojovali pouze jednotlivé izolované odborné 

pojmy, ale aby skutečně porozuměli podstatě molekulárních procesů, které jsou 

společné všem živých organismům. Pouze takto koncipovaná výuka biologie může 

podporovat smysluplné učení a směřovat k (re)konstrukci představ v mysli žáků. 

Na základě argumentace nastíněné v didaktické kazuistice jsme přesvědčeni, že 

22 Zde odkazujeme na elementární prožitek charakterizovaný Carnapem jako „moment uvědomění si určitého obsahu v závislosti na pamě-
ti“ (viz Carnap in Quine, 2002, s. 31; citováno dle Janíka et al., 2013, s. 174–175). 
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navržená alterace výuky má potenciál podporovat u žáků prvky aktivního učení 

(srov. Knight & Wood, 2005; Freeman et al., 2014) a posunout její kvalitu smě-

rem k podnětné výukové situaci v kontextu produktivní kultury vyučování a učení 

(srov. Janík et al., 2013).

Poděkování:

Na tomto místě by autor rád poděkoval doc. PaedDr. Janu Slavíkovi, CSc., 

RNDr.  Vandě Janštové, Ph.D., a doc. PhDr. Tomáši Janíkovi, Ph.D., M.Ed., 

za podnětné připomínky, které výrazně napomohly zlepšit kvalitu výsledné podo-

by didaktické kazuistiky.
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