
Jak na výuku problematických 
míst v přírodovědných oborech?

Každý si snadno vzpomene na hodiny ve škole, kdy ho 
výuka nebavila, vyučovanou látku nechápal, nebo měl 
dojem, že ji učitel vykládá nesrozumitelně. Právě takové 
momenty mohou rozhodovat, jaký vztah k danému obo-
ru bude žák mít a jak se bude vyvíjet jeho profesní život. 
Nepochopení učiva v kritických místech způsobuje, že 
žák není schopen se v daném oboru dále zdokonalovat. 
Určením těchto problematických míst, rozborem 
příčin jejich vzniku a vývojem didaktických prostředků 
k zefektivnění jejich výuky se zabývá projekt Didaktika – 
Člověk a příroda A.

Projekt je zaměřen na určení metodického postupu pro 
vytipování kritických míst kurikula, jejich definování 
v učivu uvedených přírodovědných oborů na základní 
škole a na vývoj nemateriálních didaktických prostředků 
ke zdokonalení jejich výuky. Na fakultě působí podpůrné 
metodicko-didaktické týmy, spolupracující s didaktiky 
z partnerských univerzit v Hradci Králové, Olomouci 
a Ústí nad Labem a zároveň s učiteli základních škol. 
Možnosti využívání neformálních vzdělávacích prostřed-
ků ve výuce na základních školách řeší science centra 
IQLANDIA v Liberci a Svět techniky v Ostravě. Do 
projektu jsou zapojeni rovněž studenti učitelství v rámci 
výuky oborových didaktik.

Příklady dalšího výzkumu

Jeden z dalších velmi originálních projektů fakulty se 
zaměřuje na komplexní výzkum nejdůležitějších aspektů 
života dětí s epilepsií, které souvisejí se školou, a jejich 
vzájemné provázanosti. Odborníci chtějí vytvořit a ověřit 
strukturní model s odpovídajícími psychometrickými 
vlastnostmi, který bude zahrnovat všechny tyto aspek-
ty. Projekt by se měl zaobírat komplexním zkoumáním 
této problematiky, kterou dosud v České republice nikdo 
nestudoval.

Na katedře biologie, nyní Centru biologie, geověd a en-
vigogiky, probíhá již tři desetiletí výzkum laicky málo 
známé kategorie mořských živočichů prvohor, tzv. ra-
menonožců. Ti v minulosti mimořádně citlivě reagovali 
na environmentální změny mořského prostředí, a jsou 
tak prvotřídní skupinou pro rekonstrukce pohybu litosfé-
rických desek a kontinentů. Schránky ramenonožců jsou 
cenným izotopickým archivem, ze kterého moderní in-
strumentální metody dokážou zjistit klimatické a geoche-
mické změny v geologické minulosti, což je významné 
i pro sledování zákonitostí procesu klimatických změn 
v současné době.

Molekulárně taxonomický výzkum hub rostoucích 
na dřevní hmotě v lesích mírného až tropického klimatu 
je nosným, publikačně i mezinárodně úspěšným tématem 
oddělení biologie Centra biologie, geověd a envigogiky. 
Řada publikací odhaluje skrytou biodiverzitu této skupi-
ny nejen v České republice (včetně blízkého okolí Plzně), 
ale i v dalekém zahraničí.

Oddělení geověd Centra biologie, geověd a envigo-
giky se věnovalo geomorfologickému výzkumu. 
Výzkumníci se zaměřili na problematiku hluboko se 
rozpadajících skalních hřbetů ve vysokých pohořích, 
konkrétně v Západních Tatrách. Publikované výsledky 
mezinárodního týmů odborníků odhalily, v jaké době 
a jakou rychlostí se skalní hřbety rozpadají, a ukazují na 
pravděpodobný vztah mezi začátkem rozpadu hřbetů 
a měnícími se klimatickými podmínkami. Tento výzkum 
navázal na tradiční výzkum pleistocenního zalednění, 
které pracovníci centra dlouhodobě zkoumali na Šumavě 
a Vysokých Tatrách. 

Mezinárodní tým složený ze zástupců České republiky, 
Francie, Slovinska, Španělska a Irska řeší problematiku 
zatraktivnění výuky biodiverzity s využitím výpočet-
ní techniky uplatněním tzv. „serious games“.

Ukázka rekonstrukce změn povrchu ledovce ve Velké Studené dolině 
(Vysoké Tatry) na konci poslední doby ledové je příklad výzkumu, 
kterým se zabývají vědci z oddělení geověd Centra biologie, geověd 
a envigogiky.

Fakulta
právnická

Právnická fakulta se věnuje tvůrčí činnosti v oblasti právní 
vědy. Kromě konkrétních projektů se pracovníci fakulty 
či jejich týmy zabývají dalšími výzkumnými úkoly, z nichž 
řada probíhá především na pracovištích zaměřených na 
soukromé právo. Na fakultě také úspěšné fungují vědecké 
týmy, například Stát, náboženství a právo či Právnické 
elektronické slovníky a právní jazyk.

Kdo bude opakovaně rušit veřejný 
pořádek, do centra Plzně 
už se nepodívá

I díky odborníkům z právnické fakulty může být pobyt 
v centru Plzně mnohem příjemnější. Katedra správního 
práva společně s katedrou ústavního práva se v rámci 
výzkumu zabývaly tématem, jak zajistit pořádek na ve-
řejných prostranstvích v jednom z největších plzeňských 
obvodů Plzeň 3. „V roce 2014 byla přijata novela zákona 
o přestupcích, která v rámci přestupkového řízení 
umožňuje vydat sankci zákazu pobytu. Jedná se o zce-
la nový druh postihu, se kterým doposud neměly ani 
městská policie ani úřad žádnou zkušenost,“ vysvětluje 
Martin Kopecký z katedry správního práva. 

Zajistit dodržování pořádku na veřejných prostranstvích 
není jednoduché, obzvláště postihy osob, které jej na-
rušují, nejsou vždy zcela účinné. Proto se Městský úřad 
Plzeň 3 obrátil na právnickou fakultu, aby mu v rámci 
smluvního výzkumu pomohla s řešením právních 
otázek, včetně souvisejícího správního řešení.

„Pro Úřad městského obvodu Plzeň 3 jsme připravili 
manuál, jak postupovat v přestupkovém řízení proti 
osobám, které pořádek narušují. Obsahoval například 
možnosti, co se dá dělat, když nepřejímají zásilky, což je 
velmi častý problém. Hledali jsme způsoby, jak zjedno-
dušit a realizovat přestupkové řízení, včetně využití 
prevence,“ objasňuje Martin Kopecký.

V čem spočívala hlavní změna po přijetí novely zákona 
o přestupcích? „Osobám, které se opakovaně dopouští 
protiprávní činnosti, byly za to již sankciovány a zároveň 
nemají trvalý pobyt v západočeské metropoli, lze nyní 
vyslovit zákaz pobytu na území města Plzně. Pokud tento 
zákaz poruší, dopouští se trestného činu. Ten pak řeší stát-
ní policie, která má mnohem větší možnosti a pravomoci. 
V tom spočívá hlavní změna daná novelou, do té doby ne-
bylo možné tyto sankce používat. Postihy v podobě pokut 
neměly téměř žádný význam,“ doplňuje Kopecký.

Katedra správního práva společně s katedrou ústavního práva se 
v rámci výzkumu zabývaly tématem, jak zajistit pořádek na veřejných 
prostranstvích v jednom z největších plzeňských obvodů.
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Příklady dalšího výzkumu

Projekt Komparace právní úpravy exekucí v ze-
mích Evropské unie zpracovávala fakulta na zákla-
dě objednávky Exekutorské komory ČR. Srovnávala 
exekuční tarify, sazby hotových výdajů, ostatních náhrad 
a smluvních odměn exekutorů ve vybraných zemích EU.

Problematikou právních otázek správy majetku 
statutárního města svěřeného městskému obvodu 
v realitě města Plzeň se zabýval výzkum, který si u fa-
kulty objednal Městský obvod Plzeň 3.

Krajský úřad Plzeňského kraje si objednal zpracování 
studie prověřující možnosti budoucího správního 
členění obcí vojenského újezdu Brdy z hlediska výko-
nu státní správy a přenesené působnosti. 

Fakulta vypracovala také právní rozbor odpovědnosti 
za škodu způsobenou při přeshraniční spolupráci 
v oblasti zdravotnické záchranné služby, který by měl 
sloužit jako podklad pro přípravu smlouvy o přeshraniční 
spolupráci mezi ČR a SRN.

Reflexe nového právního prostředí do hlavních nor-
mativních dokumentů spolku s členskou základnou 
přesahující 300 tisíc osob je název smluvního výzkumu, 
na kterém odborníci pracovali pro Fotbalovou asociaci 
ČR. Na základě vstupních teoretických analýz vyhotovili 
návrhy základních normativních dokumentů objednatele.

Pro Českou unii sportu zpracovala fakulta projekt Právní 
úprava spolků a pobočných spolků podle občanské-
ho zákoníku se zřetelem k povinné transformaci 
dosavadních občanských sdružení a organizačních 
jednotek občanských sdružení podle přechodných 
ustanovení občanského zákoníku. Na základě 
vstupních teoretických analýz se projekt zaměřil na 
základní transformační procesy a povinnosti dosavadních 
občanských sdružení, které předepisuje občanský zákoník.

Velmi praktický dopad měl projekt s názvem Stanovení 
míry nutných podmínek požární a provozní bez-
pečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů pa-
liv. Zjednodušeně řečeno se jedná o stanovení a upřesnění 
bezpečnostních podmínek pro provozování různých 
druhů kotlů, napojených na odvod spalin do volného 
ovzduší. Koordinátorem projektu Ministerstva vnitra 
ČR bylo Společenstvo kominíků České republiky, fakulta 
byla partnerem. Dosažené výstupy by měly dopomoci 
k lepší a efektivnější práci kominíků, ale i třeba hasičů při 
posuzování požární, provozní i stavební bezpečnosti spa-
linových cest přímo v praxi. Odborníci z právnické fakulty 
pomohli připravit certifikovanou metodiku, odbornou 
publikaci a návrh právní úpravy, které vycházejí z analýz 
všech dostupných pramenů, týkajících se zadané tematiky.

Jaroslava Hasmanová Marhánková působí na katedře sociologie filozofické fakulty.  Ve svém výzkumu 
se věnuje sociologii genderu, problematice stárnutí či postavení žen, dlouhodobě se zabývá i tématy 
z oblasti sociologie medicíny.  Aktuálně pracuje na výzkumu, který se dívá pod povrch partnerských 
vztahů v pozdějším věku.
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Výraz gender zaplavuje média i veřejný prostor, ale zdá, 
se že málokdo tuší jeho přesný význam. Mohla byste jej, 
prosím, vysvětlit?
—
Nejjednodušší definice genderu je sociální pohlaví. Růz-
né společnosti si vytváří různé představy o tom, kdo jsou 
muži a ženy a jaká by měla být jejich role ve společnosti. 
Panují rozličné představy o tom, co máte dělat, nebo co 
byste měli dělat, když jste žena nebo muž. Sociologie 
genderu nezkoumá jen postavení mužů a žen, ale také 
to, jak jsou naše role ovlivněné představami o mužství 
a ženství.

Můžete dát nějaký konkrétní příklad?
—
Jeden z mých posledních výzkumů se zaobíral praro-
dičovstvím a tím, jakým způsobem se gender do této 
životní fáze promítá. Být prarodičem je skutečně trošku 
jiné, pokud jste žena, a když jste muž.  Jiné věci jsou od 
vás očekávané, jiné nároky jsou na vás kladeny, jiným 
způsobem se do rodiny zapojujete.

Co vás osobně na sociologii nejvíc baví?
—
Na sociologii mně vždy přišlo fascinující, že hledá sou-
vislosti tam, kde nejsou na první pohled vidět, 

a nespokojí se s jednoduchými odpověďmi.  Zkoumá-
me fenomény, jež se týkají běžného života člověka a ke 
kterým má de facto každý co říct. Sociologie se ale snaží 
odhlédnout od těchto jednoduchých odpovědí, odhodit 
běžné fráze a podívat se pod povrch. Hledání a nalézání 
komplexních odpovědí je opravdové dobrodružství, a to je 
na sociologii krásné.

Věnujete se kvalitativnímu výzkumu. Jaké možnosti 
vám tato metoda přináší ve srovnání 
s výzkumem kvantitativním?
—
Zatímco kvantitativní výzkum usiluje o reprezentativní 
vzorek celé populace, pracuje se statistikami, dotazníky 
a většími skupinami lidí, kvalitativní se zaměřuje na malou 
skupinu lidí a jde po jejich hloubkové zkušenosti. To, 
čemu se věnuji já, jsou hloubkové rozhovory, při kterých se 
neptám na statistické věci, jež se mohou snadno promítnout 
do čísel, ale pídím se po zkušenosti, kterou dotazovaní 
prožívají. Je řada otázek, na které by mi kvantitativní 
výzkum nedokázal odpovědět, jež dotazníkem zkrátka 
nezjistím. Moje práce tedy spočívá v tom, že chodím 
za lidmi, ptám se jich, snažím se danou problematiku 
prostudovat do hloubky. Výzkum sice není reprezentativní, 
ale zase přináší jiný pohled. Subjektivní zkušenost lidí je 
něco, co zkrátka statistikou zmapovat nedokážete. 

Sociologie je dobrodružství
Rozhovor s Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou
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