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BIOLOGIE
že človek má väčšiu averziu (alebo dokonca fóbie) zo
živočíchov, ktoré pre neho predstavujú potenciálne
nebezpečenstvo. Prečo hmyz prenášajúci choroby nebol
vnímaný rovnako ako ektoparazity a endoparazity?
Jedným z možných vysvetlení je reálna možnosť nakazenia týmto hmyzom na Slovensku. Na rozdiel od
tropických oblastí kde sú komáre známe ako prenášači
malárie (Sachs a Malaney 2002), lymfatickej filariózy,
na Slovensku sú tieto choroby vzácne a vyskytujú sa
zriedkavo, aj to iba v prípadoch, ak si ich niekto privezie ako „dar“ zo zahraničných ciest. Táto skutočnosť
by mohla byť príčinou, prečo práve komáre ako hmyz
prenášajúci choroby neboli skórované podobne ako
parazity. Rovnako si môžeme položiť otázku prečo
larvy hmyzu boli vysoko skórované tak isto ako hmyz
prenášajúci ochorenia. Larvy hmyzu použité v predloženom výskume sú neškodné, nespôsobujú ochorenia,
ale ľudia sa im vyhýbajú pretože sú dlhé, zvíjajú sa,
niektoré sú slizké a podobajú sa na črevných parazitov
(Curtis a Biran 2001). Jedným z vysvetlení by mohlo
byť, že larvy sú častokrát spájané s mŕtvolami, ktoré
sú z hľadiska prenosu ochorení rizikové, a preto aj
odporné (Rozin et al. 2000). Fakt, že hlavne lienka
a vidlochvost sú prijímané respondentmi z hľadiska
ohrozenia najviac pozitívne, súvisí pravdepodobne
s výchovou a formovaním postojov už od útleho veku.
Keďže ako prvé druhy hmyzu sa malým deťom ukazujú motýle a lienky ako neškodné, či užitočné druhy.

Záver

Negatívne postoje žiakov a študentov k parazitom
majú z evolučného hľadiska svoje opodstatnenie. Naša
spoločnosť však asi posledných 100 rokov silne dbá
na dodržiavanie hygienických zásad a vyvinulo sa
množstvo účinných prípravkov, ktorými je možné
parazity eliminovať. Hoci parazity boli aj samotnými
biológmi donedávna vnímané pomerne negatívne,
pohľad vedy na parazitov sa radikálne zmenil. Dnes
už vieme, že parazity podstatne ovplyvňujú fungovanie ekosystémov a ich adaptácie na parazitický život
sú bezpochyby unikátne a v mnohých smeroch oveľa
sofistikovanejšie ako adaptácie neparazitických organizmov. Stratégiou učiteľov v budúcnosti by malo byť
nielen poukazovať na riziká, ktoré parazity prinášajú,
ale na ich nepostrádateľnú funkciu, ktorú v prírode
zohrávajú.
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Rozvoj experimentální výuky environmentálních
programů ZŠ a SŠ
Zdeňka Chocholoušková, Veronika Kaufnerová
Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8,
Plzeň, 306 14; chochol@cbg.zcu.cz, tel. +420 724 745 117, vkaufner@cbg.zcu.cz

V současné přetechnizované společnosti by měl být každý člověk veden ke snaze zachovat, chránit a zlepšovat životní prostředí.
Právě projekty OP VK umožňují obsáhnout naráz široké spektrum lidí napříč věkovými skupinami (od žáků základních škol,
přes středoškoláky až po učitele). Tento evropský projekt z operačního programu Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem
Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ (reg. č. CZ.1.07/1.1.12/04.0009, řešitelka projektu:
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.), pomáhá dětem na základních a středních školách praktickou přístupnou formou
zatraktivnit, co řeší vědci v oblasti životního prostředí v laboratoři i v terénu. Zároveň poskytuje učitelům možnost dozvědět
se nové poznatky v tomto oboru a způsoby, jak je zavádět přímo do výuky na svých školách v Plzeňském kraji.
Cílem projektu je rozvoj aktivních
forem osvojování kompetencí, znalostí a dovedností žáků ZŠ a SŠ
v PK v oblastech přírodovědných
předmětů s důrazem na environmentální aspekty, a to prostřednictvím zpřístupňování přírodovědného
učiva experimentální a badatelskou cestou včetně
evaluace zvolených strategií.
Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, tj.
v oblasti podpory 1.1. Snaží se zpřístupňovat přírodovědné učivo experimentální a badatelskou cestou.
Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání žáků se
však zásadně liší: je veden v linii přes jejich učitele,
kteří jsou nejdříve proškoleni a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí do výuky na svých školách.
Projekt začal 1. 12. 2011 a potrvá do 31. 1. 2013. Do
škol v Plzeňském kraji se tak dostala podpora ve výši
4,8 miliónu Kč, z toho 85 % z prostředků ESF a 15 %
ze státního rozpočtu.
Projekt je veden v 8 klíčových aktivitách. Dosud
v rámci řešení projektu byly vytvořeny vzdělávací materiály, včetně metodických postupů pro biologii, chemii,
fyziku a 1. stupeň. Tyto materiály budou postupně zpřístupněny učitelům jak v tištěné formě, tak na CD i na
webových stránkách projektu (klíčová aktivita 1 a 8).
V dubnu letošního roku proběhlo školení učitelů (klíčová aktivita 2) v rámci jednotlivých oborů

a v návaznosti na to pilotní ověřování vytvářených
materiálů a navržených postupů ve výuce na ZŠ
a SŠ a jejich začleňování do běžné výuky (klíčová
aktivita 3 až 6).
Školám, na kterých probíhá ověřování, bude umožněno využití specifických učebních pomůcek. V rámci
projektu jsou vytvořeny sady pomůcek, které školám
zůstanou k dalšímu využití.
V září proběhly rovněž multioborové workshopy
(klíčová aktivita 7), na kterých si žáci a studenti vyzkoušeli práci v laboratořích a i v terénu. Pracovali
s pomůckami a materiály, ke kterým se v běžné výuce
nedostanou a vyzkoušeli si vědeckou a experimentální
práci „na vlastní kůži“.
V průběhu projektu je naplňována rovněž poslední
klíčová aktivita (8) a je naplňován vzdělávací portál,
který je volně dostupný učitelům z celé České republiky (http://www.enviroexperiment.cz/).
Celkem bude podpořeno 1 280 žáků ZŠ a SŠ
v Plzeňském kraji a 90 pedagogů z těchto škol.
Pedagogická fakulta, na které projekt probíhá je
institucí, která je přímo určena k „výchově“ nových
pedagogů, a tak je přirozené, že se v této oblasti angažuje. Řada institucí poskytuje vzdělávání jen učitelům
(oblast podpory 1.3. – další vzdělávání pedagogických
pracovníků), ale potom není v možnostech projektu
ověřit si, jak učitelé získané zkušenosti přenáší přímo
do výuky.
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Biologie všedního dne
Zdeňka Chocholoušková, Veronika Kaufnerová, Pavel Vlach
Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8,
Plzeň, 306 14; chochol@cbg.zcu.cz, tel. +420 724 745 117

V rámci OP VK prioritní osy programu 1 Počáteční
vzdělávání, oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve
vzdělávání (CZ.1.07/1.1.30) od 1. března 2013 začíná
nový projekt, jehož náplní je působit na žáky a studenty dalším směrem. Chceme je vtáhnout přímo do
problematiky učiva biologie a předkládat jim témata,
která se jich bezprostředně každý den dotýkají. Žákům
a studentům ZŠ a SŠ jsou mnohdy předkládány moderní vědecké poznatky, ale nezřídka je zapomínáno
na základní biologické zákonitosti, přírodní zdroje
a suroviny, se kterými se setkáváme v každodenním
životě. Tak například žák základní školy umí vysvětlit
podstatu fotosyntézy, ale ne vždy odpoví na otázku:
Z čeho je vyroben cukr, který si dává každé ráno do
čaje. Právě to, aby žáci a studenti uměli zodpovědět
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tyto otázky je hlavním cílem nového projektu řešeného
na Oddělení biologie CBG. Projekt nabízí vzdělávací
systém s názvem „Biologie všedního dne“. Systém je
rozdělen do pěti tematických okruhů (modulů) a každý
modul se skládá ze tří vzdělávacích aktivit. Pro každou
aktivitu bude vytvořen soubor podpůrných vzdělávacích materiálů. V rámci projektu bude proškoleno
75 učitelů základních a středních škol. Vyškolení učitelé pak tyto poznatky s pomocí souboru podpůrných
materiálů budou implementovat do výuky na vlastní
škole a zabezpečí tak jejich přenos na cílovou skupinu
žáci. Z projektu budou podpořeny školy Plzeňského
kraje, z nichž celá řada s realizačním týmem již řadu
let aktivně spolupracuje a tyto i další školy vyjádřily
podporu projektu Biologie všedního dne.

ARNICA

Pokyny pro autory

ARNICA – Acta Rerum Naturalium didactICA, časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání
Arnica je časopis zaměřený na výzkum primárního,
sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání
v přírodních vědách. Cílem časopisu je rozvíjet odbornou
diskusi v didaktice přírodních věd a podporovat přenos
vědeckých výsledků do pedagogické praxe. Tematicky je
časopis orientován především na didaktiky přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, biologie, chemie,
geografie, geologie a přírodovědně orientovaných průřezových témat, například environmentální výchovy.
Arnica publikuje jen původní vědecké práce, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde. Akceptovány jsou texty psané česky, slovensky
a anglicky, ve výjimečných případech (např. u prací
zaměřených na výzkum příslušného jazyka) i v jiném
jazyce. Časopis vychází dvakrát ročně.

Rukopisy

Rukopisy jsou zasílány v elektronické podobě na adresu redakce jako příloha e-mailu nebo na elektronickém
nosiči (CD, DVD) poštou. Požadovaný formát rukopisu je .doc, .rtf nebo (nutno konzultovat s redakcí) ve
formátu .tex, velikost písma 12, Times New Roman
(MS Word), řádkování 2, zarovnání vlevo, bez dělení
slov. Poznámky pod čarou nelze použít, případné
komentáře mohou být uvedeny za hlavním textem.
Rukopis obsahuje v uvedeném pořadí:
(1) Název práce v jazyce rukopisu.
(2) Nezkrácená jména a adresy všech autorů včetně
jejich emailových adres.
(3) Český nebo slovenský abstrakt (max. 200 slov).
(4) Anglický abstrakt (max. 200 slov).
(5) Klíčová slova v češtině (maximálně 10 slov).
(6) Klíčová slova v češtině a angličtině (maximálně
10 slov).
(7) Hlavní text standardně členěný na části, které jsou zaměřené na úvod, metodiku, výsledky,
diskusi, závěr a poděkování (pokud se uvádí).
Struktura textu může být podrobnější, ale číslování částí textu se nepoužívá. Minimální rozsah
hlavního textu jsou 3 normostrany.
(8) Seznam literatury, uvedený podle redakčních
pokynů.
(9) Český, slovenský nebo anglický překlad titulu
práce (anglický překlad titulu v případě článku
v českém či slovenském jazyce),
(10) Rozsáhlejší shrnutí v anglickém jazyce (Summary)
v rozsahu maximálně dvou stran rukopisu, je-li
hlavním jazykem článku čeština nebo slovenština.

U článků v angličtině musí být uvedeno shrnutí
v českém nebo slovenském jazyce.
(11) Tabulky a jejich popisky, vysvětlivky a zdroje
původu informací v češtině (slovenštině) a angličtině (v případě anglicky psaného textu pouze
anglicky).
(12) Obrázky a jejich popisky, vysvětlivky a zdroje
původu v češtině (slovenštině) a angličtině (v případě anglicky psaného textu pouze anglicky).
Seznam literatury musí obsahovat všechny citace uvedené v textu a opačně na všechny citace v seznamu
literatury musí být odkaz v textu. Citace jsou řazené
abecedně podle příjmení autorů (resp. primární odpovědnosti díla) v závislosti na hlavním jazyce článku.
Citace jsou uváděny podle norem ČSN ISO 690, ČSN
ISO 690-2 a dále uvedeného vzoru. Tituly prací jsou
uvedené v jazyce, ve kterém byly publikovány, včetně
původní diakritiky. Jiný než uvedený vzor citací není
přípustný.
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Odkazování v textu

Odkazování v textu se provádí uvedením prvního
prvku citace (primární odpovědnost díla – zpravidla
autor nebo autoři) a rokem vydání jako druhým prvkem citace.

Příklad odkazování v textu

Teoretický rozbor psychologických aspektů vztahu
člověka k přírodě uvádí Cassidy (1997). V českém
prostředí se tímto problémem zabývají autoři spíše
ojediněle (Krajhanzl et al. 2007).

Tabulky a obrázky

Tabulky jsou do textového souboru vloženy na konec
rukopisu za shrnutí. Uvádí se včetně popisků a zdroje
původu informací. V textu jsou uváděny číslované
odkazy na všechny tabulky (tab. 1 atd.) a vyznačeno
umístění tabulek pro přípravu do tisku (Tab. 1 na
samostatné řádce atd.). Tabulky musí mít odpovídající
šířku vhodnou pro tisk (170 nebo 80 mm).

Obrázky (fotografie, schémata, grafy apod.) je možné
publikovat pouze v černobílé podobě. Do textového
souboru jsou vloženy na konec rukopisu za shrnutí
a tabulky. Obrázky se uvádí včetně popisků a zdroje
původu. V textu jsou uváděny číslované odkazy na
všechny obrázky (obr. 1 atd.) a vyznačeno umístění obrázků pro přípravu do tisku (Obr. 1 na samostatné řádce
atd.). Autor musí dbát, aby velikost popisků u obrázků,
síla čar a další grafické prvky byly úměrné případnému
zmenšení originálního obrázku do tisku. Maximální
velikost obrázků v rozlišení pro tisk je 170 × 238 mm.
Menší obrázky v rozlišení pro tisk musí mít šířku
170 mm nebo 80 mm při libovolné výšce. Kromě rukopisu s vloženými obrázky dodává autor obrázky
v samostatných souborech elektronicky ve formátu .tif,
.cdr, .jpg, .psd nebo .xls, v rozlišení 600 dpi.

Recenzní řízení

Recenzní řízení koordinuje šéfredaktor ve spolupráci
s redakční radou. Práce splňující výše uvedené podmínky budou předloženy k posouzení dvěma, v případě potřeby i více anonymním recenzentům a o jejich
konečném přijetí rozhodne redakční rada. Všechny
práce budou podrobeny jazykové revizi. Redakční
rada si vyhrazuje právo nepřijmout rukopis i v případě kladných posudků, bude-li rukopis, ať už jeho
obsahové stránka nebo formální úprava, neslučitelná
s posláním a zaměřením časopisu. Rukopisy jsou přijímány průběžně a jsou publikovány v pořadí daném
průběhem recenzního řízení.
Rukopisy zasílejte na adresu šéfredaktora:
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., děkanát Fakulty
pedagogické, Západočeská univerzita v Plzni,
Sedláčkova ul. 38, 306 19, Plzeň, tel. 377 636 005,
fax. 377 636 002, e-mail mmergl@kbi.zcu.cz.

