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V rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v 
přírodních vědách a informatice byly za obor Biologie pořádány jednodenní, dvoudenní a 
čtyřdenní kurzy, během nichž učitelé v rámci přednášek, exkurzí a terénních a praktických 
cvičení získali řadu teoretických vědomostí a osvojili si praktické dovednosti využitelné ve 
výuce biologie. 
 
 

Pod pokličku odborníkům 
 
Nové poznatky přibývají v biologii raketovým tempem. Aktuální středoškolské učebnice je 
nemohou postihnout. Nedílnou součástí práce dobrého učitele biologie je neustále se 
vzdělávat. Blok odborných přednášek pořádaný v rámci projektu Modulární systém dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice umožnil 
středoškolským učitelům seznámit se s aktuálními poznatky jednotlivých oborů biologie. 
Učitelé poznali, jak se nové poznatky promítají do systematické biologie (přednášky Nové 
pohledy na systém bezobratlých, Nové pohledy na systém obratlovců, Nové pohledy na 
systém vyšších rostlin, Aktuální pohled na systém řas, Systematické pojetím sinic a řas, 
Aktuální pohled na systémy hub a lišejníků, Naši příbuzní - aktuální poznatky z 
primatologie a Současný pohled na evoluci člověka), zjistili, jaké je praktické využití 
nových poznatků například v lékařství (přednášky Co víme o dědičnosti rakoviny?, Kdo 
navštěvuje a kdo by měl navštívit genetickou poradnu?, Co lze vyčíst ze zkoumání 
chromozomů?), v kriminalistice (přednáška Biologie a antropologie ve forenzní praxi), v 
dalších oborech (Jak se šlechtí hospodářská zvířata?, Co nového v genovém inženýrství?) 
i v praktickém životě (Co nabízí supermarkety: méně známé užitkové rostliny?). 
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Jak fungují vědecké laboratoře? 
 
Řada biologických oborů využívá v dnešní době poznatky ze studia makromolekul, 
zejména DNA. V rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice navštívili učitelé nově zbudovanou 
Laboratoř nádorové biologie a genetiky Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu 
experimentální biologie v Univerzitním kampusu Bohunice, kde se seznámili se způsobem 
práce v molekulární laboratoři. Dozvěděli se, jak získat výsledky ze studia makromolekul, 
a také s tím, jak tyto výsledky interperetovat. 
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Veřejné instituce ve školné praxi 
 
Stálé a dočasné výstavy, které připravují veřejné instituce, jsou vítaným zpestřením výuky 
biologie. V rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
JmK v přírodních vědách a informatice učitelé navštívili muzeum v Dolních Věstonicích, 
kde si prohlédli expozici Věk lovců mamutů. V rámci exkurze do Botanické zahrady 
Masarykovy se učitelé seznámili s možností organizovat do botanické zahrady školní 
exkurze, pro které jsou připraveny pracovní listy pro základní a střední školy, s nimiž je 
možné pracovat při návštěvě skleníků i venkovních expozic botanické zahrady. 
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Terénní cvičení 
 

Znalost rostlin a živočichů patří k základním dovednostem dobrého učitele biologie. 
Atraktivním způsobem získávání nových floristických a faunistických poznatků jsou terénní 
cvičení, na nichž je možné pozorovat rostliny, houby a živočichy v jejich přirozeném 
prostředí. V rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice byly uskutečněny mykologická a 
botanická exkurze exkurze do okolí Javorníku u Velké nad Veličkou v Bílých Karpatech a 
botanická a zoologická exkurze na Květnici u Tišnova. 
Po krátkém úvodním seznámení s přírodními, faunistickými a floristickými poměry 
navštívených lokalit následoval výklad o způsobu ochrany těchto přírodních rezervací. 
Determinační znaky, systematické zařazení, ekologie druhů, jejich biologické vlastnosti a 
praktický význam byly prezentovány s ohledem na jejich využití při výuce středoškolských 
studentů. 
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Návody k praktickým cvičením 
 
Pozorování a pokus jsou standardní metody vědecké práce v biologii, s nimiž mají studenti 
možnost seznámit se již na střední škole. Praktická cvičení jsou nedílnou součástí výuky 
biologie. V rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
JmK v přírodních vědách a informatice se učitelé seznámili s možnostmi výběru, sběru a 
preparace biologického materiálu vhodného k využití v rámci praktických cvičení (praktické 
ukázky Odběr materiálu pro algologická pozorování na střední škole, Mikroskop a 
mikroskopování - historie a současnost, Pitva ryby na střední škole, Typy a příprava 
mikroskopických preparátů, Pozorování trepky a Zásady sběru a preparace rostlin). 
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Jak to dělají jinde? 
 

Na kurzech pořádaných v rámci projektu Modulární systém dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice byl velký prostor 
věnován vzájemné výměně zkušeností ze školní praxe. Učitelé se navzájem seznámili se 
školními vzdělávacími programy z biologie realizovanými na jejich středních školách. 
Navzájem se seznámili s organizací výuky, laboratorních i terénních cvičení a prezentovali 
vlastní výukové materiály (Soubor praktických cvičení z botaniky, materiály používané při 
výuce látky z biologie člověka včetně návodů k praktickým cvičením, prezentace a učební 
texty pro předmět Molekulární biologie, Použití interaktivní tabule při výuce rostlinné 
morfologie na gymnáziu). 
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