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Úvod
Potřeba motivovat žáky ke studiu na školách s přírodovědným a technickým zaměřením je řešena celosvětově 
(Rocard, 2007; Škoda & Doulík, 2009). Ukazuje se, že při rozhodování studentů o budoucí kariéře mohou hrát 
zásadní roli i přírodovědně orientovaná soustředění (Oliver & Venville, 2011; Franz-Odendaal et al., 2014). 
Biologická olympiáda (BiO) s čtyřdenním celostátním kolem a nabídkou letního soustředění pro nejlepší soutěžící 
(Farkač & Božková, 2006) tak představuje fenomén, který si zaslouží bližší analýzu. 

Graf 2 Odpovědi na otázky, ve kterých se signifikantně lišili žáci 
jednotlivých skupin (p<0,05). Žáci na škále 1 (=zcela souhlasím) až 5 
(=zcela nesouhlasím) vyjadřovali souhlas s tvrzeními:
A Můj učitel Bi na SŠ výrazně podnítil můj zájem o Bi.
B Na hodiny Bi se připravuji důkladněji, než na hodiny jiných předmětů.
C Při učení mám rád(a) nové věci/výzvy.
D Rád(a) poznávám zákonitosti  fungování přírody.
E Rád(a) se věnuji řešení problémových úkolů, abych jim přišel/přišla na 
kloub.
F Do školy chodím rád.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení grantového projektu GAUK 1168214.

Metodika
Na základě informací z polostrukturovaných rozhovorů s 11 bývalými účastníky ústředního kola BiO jsme sestavili dotazník, který slouží k rozpoznání 
jednotlivých faktorů, okolností a osob, které motivovaly a ovlivnily úspěšné řešitele BiO k účasti v soutěži (obr. 1 a 2). Validitu výzkumného nástroje 
jsme nechali posoudit dvěma nezávislými experty. Dotazník byl použit na ústředním kole BiO v roce 2014 (n=34 respondentů). Sběr dat dále pokračoval 
na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v témže roce, kde byl rozdán soutěžícím v  biologických oborech (n=19) a na biologickém 
soustředění Arachne (n=24), tedy táboře s odborným biologickým programem, kam – na rozdíl od letního soustředění BiO - nejsou účastníci vybíráni na 
základě umístění v žádné soutěži. Získaná data byla zpracována v programu Statistica 12 pomocí popisných statistik a analýzy rozptylu ANOVA, test chí-
kvadrát byl spočítán v programu Microsoft Excel 2007. Hladina významnosti p<0,05.

Výsledky a závěry
Soutěžící BiO si svůj zájem o přírodu uvědomují převážně již 
v předškolním věku, což nutně neplatí o účastnících SOČ a Arachne
(graf 1). Ukazuje se tedy, že nadchnout žáky pro biologii je možné i 
na střední škole, ovšem u žáků, kteří na špičkové úrovni zvládají 
soutěžit ve vědomostních soutěžích (BiO), k tomu došlo většinou již 
mnohem dříve. Rodinné zázemí rodičů biologů je ve všech třech 
skupinách spíše výjimkou, i když to byli většinou rodinní příslušníci, 
kteří žáky nenásilnou formou, např. pobytem v přírodě, k zájmu o 
přírodu přivedli. 
Žáci jednotlivých skupin se v našem vzorku nelišili v oblíbenosti 
oborů biologie (nejoblíbenější jsou botanika, buněčná biologie a 
zoologie), v tom, co je přivedlo k biologii, v navštěvování zájmových 
kroužků, ani v plánech do budoucna. Skupiny se ale lišily v 
odpovědích na některá tvrzení, jak je vidět z grafu 2. Žáci ze skupiny 
SOČ nejčastěji uváděli, že je k zájmu o biologii přivedl učitel na SŠ, 
zároveň také raději než zbývající dvě skupiny chodí do školy. Žáci ze 
skupiny BiO se zase odlišují např. v přístupu ke školnímu předmětu 
biologie, na který se, na rozdíl od ostatních dvou skupin, nijak zvlášť 
pečlivě nepřipravují. Ve vztahu ke školním předmětům obecně jsme 
zaznamenali větší vliv pohlaví než skupiny (matematika oblíbenější 
u chlapců, zeměpis u dívek). V tomto ohledu může být zajímavá 
skutečnost, že skupina Arachne, tedy „nesoutěžící biologové“ 
vykazuje signifikantně větší oblíbenost uměleckých výchov (Hv, Vv) 
než zbývající dvě skupiny. 

Graf 1 Počátek aktivního zájmu o přírodu u žáků jednotlivých skupin 
(BiO, SOČ, Arachne). Jak je vidět, většina těch kdo se začali zajímat o 
přírodu již v předškolním věku, byli soutěžící BiO, p<0,05

Obr 1: Terénní úloha ústředního kola BiO Obr. 2: Analýza ptačího zpěvu na ústředním kole BiO


