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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na oblast neformálního vzdělávání. Zabývá se vědeckými 

tábory s geologickou tematikou, neformálními akcemi, kterých se mohou dobrovolně účastnit 

děti a mládež v období svého počátečního vzdělávání. Cílem této práce je popsat koncepty 

vědeckých (geologických) táborů a zjistit, jakými oborovými znalostmi, dovednostmi a zájmy 

disponují jejich účastníci. Práce je představena ve čtyřech samostatných studiích, které popisují 

realizovaný smíšený výzkum a řešení stanovených výzkumných cílů. 

Do výzkumu disertační práce se zapojilo pět neformálních vzdělávacích institucí z České 

republiky, byly zkoumány jimi organizované táborové turnusy. Analýza táborových konceptů 

se uskutečnila s lektory (N=21) v průběhu programu deseti táborových turnusů a vyplynuly z ní 

dvě alternativy obsahu táborů, jimiž jsou terénně laboratorní koncept a koncept s rovnoměrně 

zastoupeným zaměřením činností účastníků. Tato část výzkumu proběhla pomocí dotazníků 

s otevřenými otázkami, kterými byly zjišťovány výpovědi lektorů týkající se vědeckých 

a vzdělávacích činností účastníků. Sběr dat pro analýzu zjišťující oborové znalosti, dovednosti 

a zájmy účastníků se uskutečnil vždy na začátku a na konci programu u devíti, resp. deseti 

táborových turnusů, byl proveden prostřednictvím dotazníku (N=143 znalosti, dovednosti; 

N=138 zájmy) a/nebo hloubkových rozhovorů (N=114) s účastníky. Analýza znalostí prokázala 

zlepšení zejména praktických znalostí procedurálního a konceptuálního typu, což bylo 

potvrzeno i názory účastníků. V analýze dovedností účastníci obou dvou dříve identifikovaných 

konceptů očekávali, že se zlepší prostřednictvím tábora ve svých dosavadních dovednostech. 

V analýze zájmů byla zjištěna vyšší vstupní úroveň zájmů s vazbou k terénním činnostem, 

laboratorním činnostem a ke školnímu učení zejména u účastníků mladších dvanácti let. Podle 

názorů účastníků vyšší úroveň zájmů souvisí s volnočasovým učením. Vyšší zájem byl zjištěn 

o témata týkající se zkamenělin a minerálů, o kterých se účastníci učí během vědeckých táborů. 

Na základě výsledků výzkumu řešeného v disertační práci byla navržena i dílčí doporučení pro 

praxi.  

Klíčová slova 

Neformální vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, vědecký tábor, geologie, znalosti, 

dovednosti, zájmy, vzdělávací obsah 



 

 

Abstract 

This dissertation focuses on non-formal education. It describes science camps with 

a geological topics which are non-formal events that may be visited by children and youth 

during their initial education. The aim of this thesis is to describe concepts of science 

(geological) camps and learn about the specific knowledge, skills and interests of their 

participants in the field of geology. The thesis is introduced in four independent studies which 

describe a completed mixed research and a solution by the researched targets. 

Camp groups from five non-formal educational institutions in the Czech Republic were 

examined. The analysis of camp concepts took place with instructors (N=21) during ten camp 

sessions. Thereafter two alternative content of camps were established: a field laboratory 

concept and a concept with equally represented focus on the participants' activity. In this part 

of research the questionnaires with open-ended questions were used, which were directed at 

instructors' statements about scientific and educational activities of participants. A data 

collection for the analysis observing specific geological knowledge, skills and interests of 

participants always took place at the beginning and at the end of the nine or ten camp sessions. 

Questionnaires (N=143 knowledge, skills; N=138 interests) and/or in-depth interviews (N=114) 

with participants were used as a research instrument. The analysis of knowledge has shown an 

improvement of practical procedural and conceptual knowledge which was also proven by 

participants' statements. Participants of both early identified concepts expected in the skill 

analysis an improvement of their current skills due to the camp. In the analysis of interests 

a higher initial level of interests with a connection to a field activity, laboratory activities and 

school learning was discovered. Especially with participants of twelve years and younger. 

According to participants the higher level of interest is connected with their free-time learning. 

A higher interest for fossils and minerals topics which participant learn about in science camps 

was also discovered. Furthermore, some practical recommendations based on the results of the 

dissertation research were suggested.  

Key words 

Non-formal education; science education; science camp; geology; geosciences; knowledge; 

skills; interest; educational content
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Úvod 

Disertační práce se zabývá vědeckými tábory a jejich možným přínosem pro vzdělávání dětí 

a mládeže (účastníků1), kteří jsou zároveň žáky základních a středních škol. Vědecké tábory 

patří mezi neformální vzdělávání, které vychází z koncepce celoživotního vzdělávání/učení2. 

Podle odborné literatury je neformální vzdělávání samo o sobě ve významu rozsáhlým 

a mnohdy nejednotným konceptem. Přesto je obvykle realizováno v souladu s původní ideou 

(Coombs, 1968, s. 138), za účelem doplnit vzdělávání formální. Přestože formální vzdělávání 

představuje doménu vzdělávacího systému evropských států, vlivem společné vzdělávací 

politiky je akceptován v ČR také koncept neformálního vzdělávání. 

V disertační práci jsou vědecké tábory pojaty jako jedna z akcí, kterými se neformální 

vzdělávání prezentuje a které jsou konceptem významově zastřešeny. S převážnou shodou 

v odborné literatuře jsou obdobné „neformální akce“ charakterizovány následovně: jde 

o dobrovolnou volbu účastníků; probíhají ve volném čase, jímž je u dětí a mládeže čas po 

skončení školní výuky; jsou organizované institucí; mohou být zpoplatněné; nevedou předně 

k získání certifikátů či jiných osvědčení o absolutoriu; a podobně. Přesto, že se situace 

v posledních dvou dekádách mění a další pokrok nasvědčuje dalším pozitivním změnám, 

obecně panuje shoda mezi odborníky, že se ve vědě a výzkumu zaměřuje pozornost na tuto 

oblast vzdělávání pouze okrajově. 

Výzkum neformálních akcí souvisí s dalšími podobami vzdělávání: s informálním, 

volnočasovým, mimoškolním, zájmovým vzděláváním (Pražáková & Pavlasová, 2017a). Proto 

by mohly být nové poznatky o neformálních akcích přínosem pro celé spektrum oborů, jakými 

jsou například zážitková pedagogika, volnočasová pedagogika, oborová didaktika, sociologie, 

psychologie. Závěry zjištěné z výzkumu neformálních akcí, a tedy závěry o výzkumu 

vědeckých táborů obsažené v disertační práci, mohou přispět v širším slova smyslu k nalezení 

odpovědí na otázky související s oblastí didaktiky biologie, příkladem: 

‐ Jak mohou neformální akce a vědecké tábory přispět ke všeobecnému poznání v oboru?  

‐ Jak lze dle zkušeností z neformálních akcí a vědeckých táborů zpětně konstruovat 

podmínky pro efektivnější způsob učení přírodním vědám? 

                                                 
1 Účastníkem může být „člen zájmového útvaru, tábora, příležitostné akce a dalších akcí“ (Hájek et al., 2010, 

s. 126). 
2 Ve vzdělávání došlo k rozvoji konceptu celoživotního vzdělávání lidí na jakékoliv úrovni během jejich vlastního 

života (Coombs, 1968, s. 139). Toto vzdělávání zahrnuje formální, neformální a informální podobu 

vzdělávání/učení (Coombs, 1985, s. 83-95). Podle Delorsovy zprávy (Delors et al., 1996) má být celoživotní 

vzdělávání/učení budováno na čtyřech pilířích, v anglickém jazyce learning to know, learning to do, learning to 

live together, learning to be. 
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‐ Jakou roli neformální akce a vědecké tábory plní vzhledem k interdisciplinárnímu pojetí 

didaktiky biologie?  

‐ V jaké míře vznikající spektrum neformálních akcí a vědeckých táborů koresponduje 

s utilitárním pojetím vzdělávání a jak se to může v důsledku projevit na budoucím poznání 

společnosti v oboru?  

‐ Jak mohou aplikované postupy během neformálních akcí a vědeckých táborů ovlivnit 

učitele přírodních věd a jejich didaktickou vybavenost?  

‐ Jak lze neformální akce a vědecké tábory doplňkově využívat v průběhu pregraduálního či 

v dalším vzdělávání pedagogů? 

Smyslem disertační práce je rozšířit poznání o neformálním vzdělávání realizovaném 

v současnosti v ČR v přírodních vědách. Výzkumným záměrem bylo plošně zjistit nové 

poznatky o vybrané neformální akci, která se soustředí na učení (se) geologických témat. 

Protože se jedná o specifický typ vědeckého tábora, je používáno označení geologický tábor. 

Hlavním cílem disertační práce je „Popsat koncepty geologických táborů a zjistit, jakými 

oborovými znalostmi, dovednostmi a zájmy disponovali jejich účastníci a zdali se v nich dle 

svých názorů během programu zlepšili“. Účelem bylo poukázat na jevy, kterými může být 

vzdělávání v oblasti geologických témat pozitivně ovlivňováno. To může být obzvlášť důležité, 

vzhledem k současné proměně vzdělávacího obsahu v přírodovědném vzdělávání.  

V zahraniční odborné literatuře se lze setkat s výzkumem vědeckých táborů, ale minoritně 

se věda a výzkum věnují geologickým táborům. I v ČR k výzkumu geologických táborů 

doposud nedošlo. Již dříve vzniklé odborné studie často poukazovaly na nízký zájem odborníků 

o neformální akce (Kekule, 2014). Z výzkumných závěrů souvisejících studií v přírodovědném 

vzdělávání nicméně vyvstává potřeba se obdobnými neformálními akcemi zabývat. Ve 

srovnání s již vzniklými studiemi jde obvykle o výzkum jednotlivých případů, turnusů. 

Komplexní výzkum vybrané neformální akce, tedy více případů vědeckých táborů, je 

v zahraničí i v ČR ojedinělý nejen v přírodovědném vzdělávání. Zároveň, výzkumné studie 

zaměřující se na geologická témata, jsou nejméně často se objevujícími studiemi 

v přírodovědném vzdělávání. Tato souvislost je nejčastěji vytýkána odborníkům, geologům 

(Aichler & Bokr, 2007; Zvelebil, 2005). Jim je také někdy přisuzována nižší schopnost geologii 

dostatečně přiblížit veřejnosti (popularizovat). V ČR lze nicméně souvislost spatřit také 

v donedávna komplikovaném pojetí oblasti geologie ve výzkumu didaktickém. 

Disertační práce je členěna do několika hlavních kapitol. V první kapitole jsou popsány 

paradigmatické proměny ve vzdělávání, které se dále soustředí na proměnu vzdělávacího 

obsahu ve formálním a neformálním vzdělávání. Kapitola shrnuje aktuální představy 
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o vzdělávání žáků a účastníků v oblasti geologických témat, kterým se v přírodovědném 

vzdělávání taktéž věnuje pouze malá část odborných publikací. Nejprve se kapitola zaměřuje 

na obsah geologického vzdělávání. Vychází se přitom z aktuálních, kulturně a společensky 

důležitých témat ve výzkumu oboru geologie (a jeho rozšířeném pojetí) směrem k jejich 

didaktické transformaci do vzdělávání v ČR. Následně kapitola seznamuje s proměnami 

vzdělávání, tedy inovacemi, které se do současného geologického vzdělávání postupně a jen 

pomalu prosazují. Pochopení kontextů, které souvisejí s obsahem formálního vzdělávání, je 

vnímáno jako podstatné pro objasnění současného stavu neformálního vzdělávání 

o geologických tématech.  

Ve druhé kapitole se disertační práce věnuje vědeckým táborům jednak obecně, ale 

i s ohledem na tematickou orientaci na geologický obsah. Zaměřuje se na jejich vymezení, 

varianty a funkce pro různé zúčastněné. Součástí této oblasti jsou popsána východiska 

vztahující se ke vlivu táborů na tři sledované pedagogické kategorie – znalosti, oborové 

dovednosti a zájmy účastníků. Zmíněným oblastem odpovídá členění podkapitol. Snahou je ve 

druhé kapitole teoreticky popsat, jak jsou odborné znalosti, dovednosti a zájmy vnímány 

u účastníků geologického neformálního vzdělávání a jaké v této oblasti dosahují úrovně.  

Cíle disertační práce a design výzkumu jsou popsány ve třetí kapitole. V průběhu plnění 

jednotlivých cílů a jim podřazených výzkumných studiích se disertační práce zabývá na jedné 

straně koncepty zkoumaných táborů (studie A) a na druhé straně pedagogickými kategoriemi: 

znalostmi (studie B), dovednostmi (studie C) a zájmy (studie D) účastníků geologických táborů. 

Kapitola je dále členěna na tři podkapitoly týkající se společné metodologie, popisující 

výzkumné fáze a etapy, táborové turnusy a výzkumné nástroje. Studie jsou následně popsány 

v samostatných kapitolách, které mají jednotnou strukturu. 

Pilotní šetření je popsáno ve čtvrté kapitole. V této části práce (etapě výzkumu) došlo ke 

stanovení předpokladu možného vztahu účasti na geologických táborech a jejich přínosu 

v kognitivní a afektivní oblasti pro účastníky.  

Poznání konceptů (studie A) geologických táborů je při popisu kvalitativního výzkumu 

přiblíženo v páté kapitole disertační práce. Výzkum byl proveden za účelem zjištění souvislostí 

akcí s geologickými tématy a zároveň za účelem zjištění činností účastníků, které realizují 

a jsou spojeny se zkoumanou problematikou. 

Následně disertační práce přistupuje k popisu výzkumu vybraných pedagogických kategorií. 

Ve smíšeném výzkumu znalostí účastníků (studie B), který je popsán v šesté kapitole disertační 

práce, je pozornost zaměřena na srovnání vstupní a výstupní úrovně znalostí. Výzkum srovnává 

úroveň u dívek a chlapců a úroveň mladších a starších účastníků.  
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V sedmé kapitole disertační práce je popsán kvantitativní výzkum odborných dovedností 

účastníků (studie C). Uvedený výzkum na začátku programu zkoumá vstupní úroveň účastníků 

a úroveň, kterou očekávají, že dosáhnou během programu. Nejprve proběhlo porovnání mezi 

účastníky táborů odlišných konceptů a poté mezi účastníky všech zkoumaných táborů.  

Smíšený výzkum zaměřený na zájmy účastníků (Studie D) je představen v osmé kapitole 

disertační práce. Byl proveden za účelem zjištění rozdílu, který vykazovali účastníci ve vstupní 

a výstupní úrovni deklarovaných zájmů. Nejprve byly zjišťovány odlišnosti v lišících se 

dimenzích zájmů. Poté rozdíly v zájmech mladších a starších účastníků a rozdíly u účastníků 

různého pohlaví.  

V závěrečných kapitolách disertační práce jsou uvedeny návrhy na doporučení pro praxi, 

vyplývající z výzkumných závěrů, studia odborné literatury a znalosti situace v ČR.  
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1 Paradigmatické proměny ve vzdělávání 

Ve vzdělávání je paradigma definováno (Škoda & Doulík, 2009) jako „souhrn základních 

předpokladů, přístupů, obsahů, cílů a prostředků, jimiž je poznání v dané době transformováno 

do edukační reality“ (s. 25). Prostřednictvím paradigmatu je vymezován širší kontext trendům3, 

které globálně prostupují vzděláváním.  

Aktuální paradigma ve vzdělávání je vybudováno na ekonomických a politických pilířích, 

čímž obecně čelí kritice ve společnosti (Rocard et al., 2007; Štěch, 2007; Held, 2011). Tyto 

pilíře dávají do pozadí společenský a kulturní význam vzdělávání.  Liessmann (2008, cit. podle 

Cílek, 2008) detailně zdůvodnil a zpochybnil ideové pozadí současného vzdělávání v knize, 

podle které jsou „trh, zaměstnanost, kvalita lokality a technologický rozvoj ty standardy, 

kterých má vzdělanec dostát“ (s. 423). To v ČR nezůstalo bez povšimnutí, podle Štěcha (2007) 

se vzdělávání stalo zbožím; individualizované vzdělávání je nadřazeno vůči společnému; 

upřednostňuje se svobodná a odpovědná volba – dochází k deregulaci; prosazuje se 

utilitaristická koncepce vzdělávání.  

Avšak paradigmatická aktualizace do jisté míry předpokládá zlepšení úrovně vzdělanosti 

v populaci, prostřednictvím inovací4 (Škoda & Doulík, 2009). Inovované vzdělávání může snáz 

uspokojit nároky na vzdělávání specifické alfa-generace dětí, která se narodila či narodí 

přibližně v letech 2010-2024 (Papáček, 2010). Tuto generaci charakterizuje narůstající 

závislost na technologiích a virtuálním prostředí, pokles respektu k učiteli, narůstající zájem 

o možnost práce mimo oficiální prostředí, větší míra fluktuace, narůstající míra kooperace, růst 

kreativity. Bez očekávání kladného vlivu na kulturní a společenské hodnoty lidí by proto 

paradigmatický pokrok ve vzdělávání obtížně mohl hledat své zastání.  

V přírodovědném vzdělávání přiblížili paradigmatický vývoj Škoda a Doulík (2009), kteří 

pojednávali o historickém kontextu měnícího se paradigmatu a souvisejících trendech. Popsali 

vývoj od prakticistního paradigmatu až po multidisciplinární paradigma. Předvídali rovněž ve 

své publikaci budoucí a dnes evidentní odklon přírodovědného vzdělávání od paradigmatu 

multidisciplinárního k paradigmatu udržitelného rozvoje (udržitelnosti).  

Multidisciplinární paradigma v přírodovědném vzdělávání a jeho současné rysy jsou 

přehledně popsány zejména ve vztahu k situaci v ČR rovněž autory Škodou a Doulíkem (2009). 

V oblasti geologických témat by se mělo vzdělávání orientovat na globální a multidisciplinární 

studium Země, prostřednictvím poznávání dynamických systémů. Mělo by reflektovat aktuální 

                                                 
3 Jde o převažující procesy, které se formují v poslední době a je předpokladem, že by se měly formovat i do 

budoucnosti (Maršák & Janoušková, 2006). Někdy se v literatuře hovoří spíše o změnách, proměně. 
4 Inovacemi lze rozumět pozitivní změny ve vzdělávání (Stárková & Rusek, 2016).  
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metody výuky (učení), orientovat se na porozumění žáků klíčovým konceptům a principům 

vědy, žáci by měly umět užívat znalosti a vědecký způsob myšlení pro vlastní a celospolečenské 

potřeby (NASA, 1986; AGI, 1991).   

V přírodovědném vzdělávání se v průběhu posledních dvaceti let objevují proklamace 

o nutnosti rozvoje společnosti ve prospěch udržitelnosti (Vohra, 2000; Hoffman & Barstow, 

2007). Uplynulé desetiletí 2004-2015 bylo organizací OSN charakterizováno jako desetiletí 

„Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“5. Také v současném období se jedná o globálně 

diskutovanou, rozvíjenou problematiku6. Společnost by si měla být v oblasti geologie „vědoma 

systémů Země a role lidstva při změně těchto systémů“ (Hoffman & Barstow, 2007).  

Udržitelný rozvoj se týká vícero oblastí rozvoje (Vasconcelos et al., 2016). Za účelem 

hospodářského rozvoje, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí by se měl brát ohled 

na: živou (i neživou7) přírodu; místní podmínky; dlouhodobou perspektivu; širokou 

prostorovou perspektivu; složitost systémů; nelinearitu vývoje; nevratnost; předběžnou 

opatrnost; produktivitu zdrojů; regeneraci; „životní cyklus“; asimilaci; minimalizaci nároků na 

prostor; co možná nejmenší dopravní náročnost; minimalizaci rizik (Moldan, 2011).  

Udržitelnost ve vzdělávání by měla být podporována zejména tím, že budou pozitivně 

ovlivňovány individuální postoje, hodnoty a zájmy lidí, bude jim co nejvíce užitečné 

a srozumitelné (Orion, 2007). Nejlépe podle Škody a Doulíka (2009) prostřednictvím 

individualizovaného vzdělávání a zvýšení autonomie jedince k edukačnímu procesu; 

uváženého využívání digitálních technologií během vzdělávání; využívání neurofyziologických 

poznatků o paměti a učení; využívání optimálních individuálních strategií a redukce 

monologických metod výuky; proměny cílů, rozsahu a obsahu vzdělávání s ohledem na 

optimální přínos pro každého jedince a s cílem využít jeho potenciál; pronikání poznatků 

doposud diskutovaných na úrovni vědních disciplín. Proměnu paradigma v oblasti vzdělávání 

v geologii dnes řeší zahraniční i čeští výzkumníci na nejrůznějších zasedáních8. 

                                                 
5 Zprávy od roku 2009 do roku 2014 viz https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-

is-esd/un-decade-of-esd.  
6 Cílem Globálního akčního programu pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (GAP) je přispět k agendě 2030, viz 

https://en.unesco.org/gap. 
7 To vychází z pojednání van Loon (2007), kde jsou popsány důsledky devastace geologického dědictví 

zapříčiněné snahami o vědecký pokrok a vzdělávání. 
8 V ČR se problematika objevuje na Konferenci národních geoparků. Poslední ročník byl zaměřen na „Geoparky 

a udržitelný rozvoj“, viz https://www.mzp.cz/cz/geoparky_konference. Dále na konferenci EDUCO, Příprava 

učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů v měnících se požadavcích praxe. V roce 2019 proběhl 

již XIV. ročník této konference pod názvem „Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást 

přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů“. V budoucnu (18-22. května 

2020) je plánován mezinárodní kongres s názvem Geoethics & Groundwater Management: Theory and Practice 

for a Sustainable Development, viz http://www.geoethics.org/events.  

https://www.mzp.cz/cz/geoparky_konference
http://docs.wixstatic.com/ugd/5195a5_dd94241f2c7349fcbee6f89ad2919601.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/5195a5_dd94241f2c7349fcbee6f89ad2919601.pdf
http://www.geoethics.org/events
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1.1 Proměna vzdělávacího obsahu 

Ve vzdělávání není možné se zabývat všemi aktuálními kulturními fenomény či zdroji (věda, 

umění, politika, technika, náboženství a další) lidského poznání a vědění v nepozměněné 

podobě (Janík & Slavík, 2009; Janík, 2018). Pronikající poznatky do vzdělávání je nutné 

pravidelně kriticky přehodnocovat, vzhledem k aktuálním požadavkům společnosti a platnému 

paradigma. 

Pro tyto účely lze zdůraznit význam teorie obsahové transformace, která je dnes v oborové 

didaktice rozvíjena (Knecht, 2007; Janík, 2018). Teorie rozšiřuje a doplňuje obsahově 

zaměřený výzkum poznatků ve vzdělávání, ve kterém se výzkumníci zabývají procesy, jako 

jsou například didaktická analýza, didaktická rekonstrukce, didaktická redukce, proces 

pedagogického uvažování a jednání, proces mentalizace (Shulman, 1987; Jelemenská, 2007; 

Knecht, 2007; Janko, 2012). Teorie dokládá, jak se současně zachází s poznatky ve vzdělávání, 

zaměřuje se na vzdělávací obsah. Lze vznést námitku, zatímco se teorie zaměřuje na obsah 

formálního vzdělávání, doposud není rozvíjena v dalších podobách v rámci celoživotního učení. 

Ve vztahu k formálnímu vzdělávání Janík (2018) prostřednictvím teorie obsahové 

transformace popsal vzdělávací obsah třemi perspektivami. Perspektivou tvůrců kurikula, 

perspektivou učitele a žáka.  Poznatky proto míní oborové obsahy, kurikulární obsahy, obsahy 

výuky (učivo) a znalosti jako obsahy myslí. Ve vzdělávání dochází podle Janíka (2018) 

k formulování tematických oblastí, oborů, okruhů a jiných celků učiva, očekávaných výstupů, 

témat předmětů a modulů, témat vyučovacích hodin, exkurzí, projektů, seminárních prací, témat 

v učebnicích, v pracovních listech, témat objevujících se v kognitivních strukturách žáků 

(Janko, 2012) na úrovni pojmů, souvislostí, obrazů, map a dalších témat.  

Veškerý obsah ve vzdělávání je možné vnímat jako syntézu obsahů uvedených výše Janíkem 

(2018), ale také jako obsah, na který lze nahlížet dalšími perspektivami – ředitelů, organizátorů 

neformálního vzdělávání, lektorů (neboli vedoucích, instruktorů), rodičů a dalších osob. Jedná 

se o komplikovanou síť názorů, které se podílejí na výsledné podobě vzdělávacího obsahu. Již 

význam pojmu kurikulum a tedy význam pojmu kurikulární obsah dnes změnil svou podobu 

(kap. 1.2 a kap 1.3). Průcha (2005) jej definuje jako „obsah vzdělávání, který zahrnuje veškeré 

zkušenosti, které žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících“. Popsat 

paradigmatickou proměnu vzdělávacího obsahu v celé šíři vyžaduje komplexní uvažování 

o učení (se).  
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1.2 Proměna formálního vzdělávacího obsahu  

Paradigmatická proměna formálního vzdělávacího obsahu je zde vyvozena z aktuální 

podoby (stavu) vzdělávacího obsahu, níže se rozebírá situace v zahraničí i ČR. O proměně je 

uvažováno prostřednictvím objevujících se inovací.  

Tato kapitola je zúžena vzhledem k zaměření disertace. První zúžení je patrné v popisu 

přímých souvislostí s geologickými tématy, která jsou součástí obsahu přírodovědného 

vzdělávání. Druhé zúžení spočívá ve volbě kritických (dynamických) míst obsahové 

transformace (Janík, 2018; Mentlík et al., 2018), kdy jsou popsána kritická místa ontodidaktické 

transformace obsahu vzdělávání a tedy děj mezi oborovým obsahem a kurikulárním obsahem 

(Janík, 2018).  

Pozornost se soustředí na kritická místa: výběr – zdůvodňování – uspořádání obsahu 

vzdělávání. Zvolená kritická místa však nelze vnímat bez vzájemné propojenosti mezi sebou. 

Například pro adekvátní výběr vzdělávacího obsahu je zcela podstatné hledat zdůvodnění 

a možnosti, jak vybraný obsah uspořádat; pro uspořádání obsahu je zcela podstatné, co a jak 

bylo zdůvodněno. 

1.2.1 Proměna ve výběru geologických témat: integrace přírodovědných poznatků 

Podle Janíka (2018) výběr vzdělávacího obsahu zahrnuje proces, kdy se analyzuje oborový 

obsah, který je následně transformován do kurikulárního obsahu. V souvislosti s geologickými 

tématy jde o analýzu témat oborů o neživé přírodě a jejich transformaci do geologických témat 

kurikula. Proto jsou zde používány dva výrazy, geologická témata oborová9 a geologická 

témata kurikulární.  

Uvedené výrazy jsou zde zvoleny po rozvaze nad situací v přírodovědném výzkumu v ČR; 

rozvaze nad příslušností posuzovaných témat k výzkumné oblasti oborové didaktiky biologie, 

která je integruje (Papáček et al., 2015); rozvaze nad uspořádáním geologických témat v českém 

kurikulu (níže) a zároveň rozvaze nad situačnímu kontextem10, ve kterém je předkládána 

disertační práce. Se vší obezřetností je třeba poznamenat, že výraz balancuje na rozhraní 

různých významů – význam geologický, význam geovědní.  

V souhlasném chápání geologických témat oborů se situací, která převažuje v zahraničí, se 

přírodovědné obory (geovědy) soustředí dle dokumentu Critical Needs for the Twenty First 

Century (AGI, 2012) na výzkum níže uvedených témat v oblasti systémů Země. Tím lze chápat 

geologická témata oborová v širším pojetí (geovědním významu): 

                                                 
9 Termín oborová témata užívala obdobně Pavlasová (2015). 
10 Disertační práce je řešena v rámci studijního oboru Vzdělávání v biologii.  
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‐ Energie: svět je stále více znečištěn emisemi. 

‐ Voda: zásoby pitné vody nejsou dostatečné. 

‐ Udržitelnost: vyčerpatelnost surovinových zdrojů v oceánu, atmosféře a vesmíru. 

‐ Odpady: zacházení s odpady za účelem udržení zdravého životního prostředí. 

‐ Přírodní rizika: zmírnění rizik a zvýšení odolnosti vůči přírodním a lidským rizikům. 

‐ Technologie: zlepšení a vytvoření potřebné infrastruktury, která propojuje a využívá 

přírodní surovinové zdroje pomocí zavádění nových technologií. 

‐ Vzdělávání (ve smyslu komunikace vědy): informování veřejnosti kompetentními 

pracovníky, aby rozuměla procesům Země a byla schopna dále zohledňovat tato kritická 

témata. 

Geologická témata oborová v ČR dodnes vychází z lokální situace v přírodovědném 

výzkumu, který je rozdělen na oblast geografickou (geografická témata) a geologickou 

(geologická témata)11. Nově je však podle Strategického plánu12 výzkumu ČGS na léta 

2016-2020, v přírodovědném výzkumu hlavní snahou lépe pochopit složité souvislosti mezi 

geologickými, biologickými, pedologickými, hydrologickými, klimatickými 

a socioekonomickými systémy. V tomto kontextu jsou dílčí systémy a jejich souvislosti uznány 

jako plnohodnotný oborový obsah, na který se svým úhlem pohledu soustředí také geologický 

a též jiný přírodovědný výzkum v ČR. 

Prostřednictvím národních kurikulí neboli sylabů (King, 2013; Greco & Almberg, 2017) 

v oblasti systémů Země, lze popsat geologická témata kurikulární, která jsou aktuálně součástí 

přírodovědného obsahu vzdělávání. Témata kurikulární také mohou zahrnovat poznatky v celé 

oblasti systémů Země. Například kurikulum na Novém Zélandu tato témata označuje jako 

„planeta Země a co je za tím“, volně přeloženo z anglického jazyka. Podle českého významu 

se v disertační práci operuje s tématy, která se týkají geologické části kurikula v RVP ZV 

a RVP G. Která jsou zahrnuta jako součást vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a do 

vzdělávacího oboru Přírodopis, tematický okruh Neživá příroda (MŠMT, 2017). V RVP G se 

jedná o dílčí témata vzdělávacího oboru Geologie (VÚP, 2007). V RVP ZV i RVP G jsou 

témata zároveň součástí průřezových témat, zejména Environmentální výchovy (VÚP, 2007; 

MŠMT, 2017). 

V roce 2012 (King, 2013) byla provedena srovnávací analýza kurikulí  32 států celého světa, 

včetně ČR. V analýze bylo zjišťováno 124 geologických pojmů, které jsou součástí povinného 

                                                 
11 To je v úzké souvislosti se vzděláváním, kdy například Katedra geologie ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem 

AVČR, Praha, vypsala témata disertačních prací ve čtyřletém studijním programu Geologické vědy. 
12 Strategický plán 2016-2020 viz zde: http://www.geology.cz/extranet/kestazeni/spv-2016-2020.pdf. 

https://geology.upol.cz/upload/soubory/Temata_disertacnich_praci_2019.pdf
http://www.geology.cz/extranet/kestazeni/spv-2016-2020.pdf
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obsahu vzdělávání. V této analýze byly pojmy roztříděny na materiálně-procesní, o deskové 

tektonice a stavbě Země, o geologickém čase a evoluci, o přírodních zdrojích a hazardech, 

typech hornin, o vědeckých postupech. Většina států dnes má zavedeny národní standardy pro 

geovědní vzdělávání v celém průběhu formálního vzdělávání žáků (King, 2013). Ačkoliv je 

tento výzkum přínosem z pohledu uspořádání geologických témat v národních kurikulích  ve 

vztahu k různým věkovým kategoriím žáků13, ve výzkumu nebyly porovnány skupiny pojmů 

z hlediska národních priorit při jejich výběru.  

S podrobnějším popisem národních kurikulí je možné se setkat ve studii Greco a Almberg 

(2017), kde jsou separátně popsány formou statí u 27 vybraných států – např. Anglie, Austrálie, 

Maroko, Egypt, Izrael, Španělsko. V každé stati odborníci k popisu národního kurikula 

přistupují osobitým způsobem, ve studii ale nedošlo ke vzájemnému srovnávání. Autoři 

Hoffman a Barstow (2007) vymezili klíčové elementy „revolučního“ vzdělávání, které 

sledovali v současných koncepcích geologického vzdělávání na úrovni národních kurikulí: 

systémový přístup, vnímání existence prostoru a času, užívání technologií 21. století, badatelské 

přístupy. Uvedené klíčové elementy lze vnímat jako trendy v oblasti geologických témat 

kurikulárních.  

Současně dochází k množstevnímu rozmachu (Younés, 2000; Wake, 2008; Škoda & Doulík, 

2009) a diverzifikaci přírodovědných oborů. Různé vědní obory se mohou zabývat styčnými 

oborovými obsahy (systémy) a volit pro jejich výzkum odlišné strategie, technologie, metody, 

apod. Cílem přírodovědných oborů je rozvíjet a syntetizovat současné výzkumné výsledky 

(Van Loon, 2007) a uvést je do širších kontextů v systému vědění dnešní doby. V geologickém 

výzkumu se proto očekává spolupráce s ostatními přírodovědnými obory. Z toho důvodu se 

proměňují vědní obory dříve „geologické“ nebo „geografické“ do oborů „vědy o Zemi“ nebo 

„geovědy“14 (King, 2008).  

Proměna na úrovni přírodovědných oborů se v zahraničí projevuje také v proměně na úrovni 

vzdělávání. Je-li obtížné určit, kam až pronikají poznatky disciplín, které se zabývají systémy 

Země, analogicky musí být obtížné vybrat, jaké oborové poznatky (obsah) mají ve vzdělávání 

reprezentovat výhradně „geologický“ nebo „geovědní“ vzdělávací obsah. Dokladem proměny 

v oblasti geologického vzdělávání mohou být například změny zaměření a názvů15 některých 

                                                 
13 Přestože výzkum byl proveden pomocí analýzy výpovědí respondentů a zaměřil se na subjektivní chápání témat 

kurikula žáky různého věku. 
14 Například dříve American Geological Institut (AGI) je dnes přejmenován na American Geosciences Institut, 

viz www.americangeosciences.org. 
15 V zámoří například dříve National Association of Geology Teachers byla přejmenovaná v r. 1995 na National 

Association of Geoscience Teachers (NAGT), viz www.nagt.org. V Evropě dříve The Association of Teachers of 

Geology (ATG) byla přejmenovaná na Earth Science Teachers‘ Association (ESTA), viz www.esta-uk.net. 

http://www.americangeosciences.org/
http://www.nagt.org/
http://www.esta-uk.net/
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výzkumných institucí, které se zabývají didaktickou problematikou v oblasti systémů Země, 

proměna zaměření odborných časopisů16, měnící se zaměření konferencí17. 

Řešením pro globalizaci paradigmatické proměny geologických kurikulárních témat může 

být mezinárodní akceptování vzniklého dokumentu International Geoscience Syllabus, to be 

encountered by all pupils by the age of 16 – core syllabus (King et al., 2014; King, 2015), který 

formuluje učivo o systémech Země v povinném vzdělávání. Základními koncepty dokumentu 

jsou: Země jako měnící se systém, Země je systém sluneční soustavy, Země je systém měnící 

se v čase, zemský systém se skládá z interagujících sfér, zemský systém je zdrojem surovin, 

společnost a zemský systém a jejich interakce, zemský systém je zkoumán terénními činnostmi 

a prakticky. Jak píše King (2015), tento dokument vznikl v souladu s myšlenkou integrace 

přírodovědných témat v kurikulu, která je rozpracována v publikaci Working with Big Ideas of 

Science Education (Harlen et al., 2015)18. Lze podotknout, že publikace určuje koncepty pro 

věkové období, v jakém by se s nimi měli žáci seznámit v různých úrovních vzdělávání. 

Otázkou je, zda a v jaké míře publikace zohledňuje jiné individuální vlastnosti žáků a také 

učební prostředí, tedy do jaké míry odpovídá didaktickým poznatkům, o kterých uvažoval již v 

70. letech minulého století U. Kattmann (Jelemenská, 2007; Kattmann, 2009). 

Alternativním řešením proměny je inovovaná koncepce geologických kurikulárních témat 

ve vzdělávání, kdy může dojít k implementaci a zdůraznění tzv. geoetiky (Vasconcelos et al., 

2016). Geoetika se zabývá: 

‐ Vhodným chováním a praktikami člověka ve vztahu ke geosféře. 

‐ Etickými, sociálními a kulturními důsledky geologického výzkumu a praxe. 

‐ Rolí odborných geologů, kteří by si měli být vědomi své sociální role a odpovědnosti při 

provádění výzkumu. 

‐ Povědomím společnosti o problémech souvisejících se surovinami a environmentální 

problematikou týkající se neživé přírody. 

                                                 
16 Například odborný časopis The Journal of Geoscience Education (JGE), který vydává NAGT od r. 1951 až 

dodnes, se dříve jmenoval Journal of Geological Education, viz https://www.tandfonline.com/toc/ujge20/current.  
17 V zahraničí např. GeoSciEd, více informací o této konferenci je možné zjistit z: http://www.igeoscied.org/wp-

content/uploads/2016/06/TheEvolutionOfGeoscienceEducation10June2016.pdf. 
18 Podle dokumentu jsou v přírodních vědách řešeny stěžejní koncepty, uvedené ve větách: Hmota ve Vesmíru je 

tvořena velmi malými komponentami. Objekty mohou ovlivňovat vzdálenost dalších objektů. Změna pohybu 

objektu vyžaduje sílu, která na něj bude působit. Složení Země, její atmosféra a zemské procesy se projevují na 

skladbě zemského povrchu. Organismy jsou tvořeny na buněčné bázi a mají konečnou životnost. Genetická 

informace je předávána z jedné generace organismů na další generace. Rozmanitost živých i vyhynulých 

organismů je výsledkem jejich vývoje. Vědecká vysvětlení, teorie a modely jsou takové, jimiž nejlépe vyhovují 

současně dostupné důkazy. Vědecké znalosti jsou využívány v inženýrství a technologiích proto, aby byly tvořeny 

nové produkty. Vědecké aplikace často mají etické, sociální a politické důsledky. 

 

https://www.tandfonline.com/toc/ujge20/current
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Geoetika by se v budoucnosti mohla stát v Evropě (podle prvního a posledního výše uvedeného 

bodu) součástí inovované koncepce přírodovědného vzdělávání a zasloužit se tím zároveň 

o zrychlení procesu zavádění udržitelného rozvoje do povědomí naší společnosti. 

1.2.2 Proměna ve zdůvodňování geologických témat: poznatky důležité pro život 

Ve formálním přírodovědném vzdělávání je nutné řešit, čím zdůvodňovat geologická 

témata, která budou potenciálně součástí vzdělávacího obsahu. Argumentem může být, že se 

v oblasti geologických témat vzdělává většina žáků (přibližně 80 %) celého světa (King, 2015), 

ve věku od 5 do 16 let. Geologická kurikulární témata jsou tedy většinově přijímaný obsah 

přírodovědného vzdělávání. Při podrobnějším zdůvodňování kurikulárních témat je možné si 

všimnout problému duality cílů přírodovědného vzdělávání (Wood, 2009). V přírodovědném 

vzdělávání a v geologických tématech je řešen obsah důležitý pro život všech lidí dávaný do 

kontrastu k  důležitému pro přípravu odborníků. Existují dvě skupiny názorů, zdůvodňující 

obsah ve vzdělávání o geologických tématech.  

Obsah formálního přírodovědného vzdělávání včetně geologických kurikulárních témat má 

být důležitý pro život všech lidí, aby dokázali kriticky zhodnotit a posoudit pravdivost 

informací ve vztahu k oboru, které se dozvídají z médií, od svých vrstevníků, ve škole, 

a z jiných zdrojů (Vohra, 2000, Wood, 2009). Také aby dokázali činit odpovědná a uvědomělá 

rozhodnutí (Brossard et al., 2005; Fermeli et al., 2012), která souvisí s problematikou systémů 

Země, s dopadem na budoucí generace. Aby porozuměli zejména vlastnímu vlivu na prostředí 

na lokální, regionální i globální úrovni (Locke et al., 2012). Lze říci, že ve vzdělávání je 

„obsahem významným pro život“ v současné době myšlen obsah v souladu s udržitelným 

rozvojem, podobně jako ve výzkumu v přírodních vědách. Jako doklad viz výše uvedená 

zdůvodnění (kap. 1.2.1), která jsou součástí dokumentu Critical Needs for the Twenty First 

Century u vybraných geologických témat oborů. 

V kontrastu s těmito tvrzeními má být obsah ve vzdělávání důležitý pro přípravu odborníků, 

aby byl podpořen výzkum a vývoj v aktuální problematice, odborníci měli adekvátní úroveň 

vzdělávání odpovídající jejich profesnímu zaměření a aby nedošlo k zániku souvisejících 

vědních disciplín (Aichler & Bokr, 2007; Wood, 2009; AGI, 2012; Turanová & Ružek, 2015). 

Vnáší se zde obavy, kdy těžiště vzdělávání kdysi leželo zejména v široce pojaté přípravě 

občana na společenský, kulturní a politický život. Avšak je současnými reformami směřováno 

k přípravě dětí na budoucí, velmi nestabilní povolání (Štěch, 2007). Odborníci i učitelé by měli 

kriticky zvážit, do jaké míry je pro současnost a budoucnost naší společnosti důležité, aby lidé 

ve škole či mimo ni porozuměli obsahu důležitému pro život a do jaké míry mají porozumět 
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obsahu důležitému pro přípravu budoucích odborníků. Zda ve skutečnosti nedochází 

k utilitárnímu pojetí vzdělávání a tedy k přizpůsobení se školy „světu práce“ (Štěch, 2007). 

1.2.3 Proměna v uspořádání geologických témat: hledání cest integrace témat 

v kurikulu 

Při uspořádávání obsahu ve formálním vzdělávání je mimo jiné řešeno uspořádání 

geologických témat v kurikulu. Dle Kinga (2013) jsou v zahraničí geologické poznatky 

promítnuty do kurikulárního obsahu různými způsoby. Geologickým tématům, která jsou 

součástí národních kurikulí, je v zahraničí mnohé vytýkáno (King, 2015), například:  

‐ „Témata jsou přidružena k tématům geografie. Vědy o Zemi jsou v důsledku toho méně 

propojeny s biologií, chemií, fyzikou.“ (Německo). 

‐ „Témata jsou zavedena příliš brzy a příliš podrobně, ve 4. ročníku. Příliš mnoho informací 

neumožňuje žákům tématům lépe porozumět.“ (Indonésie). 

‐ „Témata nejsou začleněna, snažíme se, aby v následujících tří letech došlo k začlenění 

témat do povinného vzdělávání.“ (Bangladéš). 

Geologická témata jsou v kurikulu ČR ukotvena jako součást vzdělávacího obsahu 

přírodovědných oborů. Dnes se geologická kurikulární témata v ČR připojují k biologickému 

učivu (témata, očekávané výstupy) nebo jsou součástí zeměpisného (geografického) či 

samostatného geologického učiva, viz obory definované v RVP ZV a RVP G (VÚP, 2007; 

MŠMT, 2017). Dle výzkumného zjištění (Jirásková, 2013) 118 ze 180 zkoumaných českých 

gymnázií, gymnázia geologická témata v ŠVP do vyučovacích předmětů nezařazují. Část 

gymnázií (36) je vyučují jako součást vyučovacího předmětu zeměpis (geografie), část (14) 

jako součást biologie. Pouze šest gymnázií vyučují samostatný vzdělávací předmět geologie.  

Ostatní gymnázia geologická témata vyučují v jiných přírodovědných předmětech. 

Na národní úrovni kurikula nelze s jistotou tvrdit, že je vždy k uspořádání poznatků 

přistupováno s otevřeností k novým tématům. Podle Janíka (2018) obory (tvůrci kurikula) 

„střeží své hranice a vůči nově příchozím poznatkům jsou nevstřícné“. To lze doložit také ve 

vzdělávání v ČR, příkladně tvrzením Řezníčkové (2015, s. 266), která uvádí: „Současné období 

[rozuměj v didaktice geografie] lze také považovat za období dosud nejintenzivnějšího 

formování oborové identity, ve smyslu prezentace jedinečnosti, nezaměnitelnosti, vymezení 

sebe sama ve vztahu k jiným“. V ČR je proto dnes další možností (Janík, 2018), aby nové 

poznatky byly součástí průřezových témat RVP (VÚP, 2007; MŠMT, 2017). 

Uspořádání poznatků do obsahu kurikula může mít přímý vliv na koncepci vyučování (obsah 

vzdělávacích předmětů, modulů) v jednotlivých institucích a výslednou podobu výuky. V ČR 
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v důsledku dvoudimenzionálního pojetí školního kurikula s uspořádáním kurikulárních obsahů 

ve vyučování manipulují velmi často učitelé. Učitelé na základě povinného dokumentu RVP 

vytváří dokument ŠVP dané instituce, ve kterém stanovují pro vzdělávání dané instituce 

závaznou školní úroveň kurikula. Učitelé se musí rozhodnout, jak geologická témata roztřídit 

do jednotlivých předmětů nebo modulů. Avšak schopnost učitelů vhodně uspořádat 

(např. integrovat) témata v ŠVP do odpovídajícího vzdělávacího předmětu je do značné míry 

závislá na schopnosti učitelů překonat mnoho překážek. Včetně vlastního nedostatku zázemí 

a trvale nízkého postavení učitelů (Orion & Ault, 2007). V souladu s tím učitelé v ČR mají 

k integraci přírodovědných témat rezervovaný přístup, vnímají integraci příznivě vzhledem 

k rozvoji žáků, ale pociťují nedostatky ve své přípravě (Hejnová, 2011). Interdisciplinární 

charakter geologických témat je však nezpochybnitelný vzhledem k jejich vztahu k ostatním 

přírodovědným oblastem (Little, 1921; King, 2008) a je potřeba nad ním uvažovat i během 

uspořádání učiva do přírodovědných předmětů (Lukianenko et al., 2011). 

Ve vztahu k této proměně výše uvedená publikace Hejnové (2011) naznačuje možné 

způsoby integrace geologických témat v obsahu vzdělávání na úrovni národního kurikula 

a školního kurikula. Integrování geologických témat může probíhat následujícím způsobem: 

konsolidování učiva (řazení témat za sebou); centrování učiva (výklad témat z různých 

hledisek); koordinace učiva (využívání mezipředmětových vazeb); kombinovaná výuka 

(integrace témat v určitých fázích výuky). Pro učitele může být při plánování obsahu 

vzdělávacích předmětů přínosný projekt EarthlearningIdea19 (King et al., 2007; King et al., 

2008), ve kterém se mohou seznámit s množstvím aktivit pro žáky, také s integrovaným 

obsahem. Dále jistou formu pomoci učitelům v ČR nabízí nové pojetí nedávno publikované 

integrované řady učebnic Člověk a příroda20.  

1.3 Proměna neformálního vzdělávacího obsahu na příkladu vědeckých táborů 

Didaktická transformace obsahu u jiných než školních činností, které se ke škole vztahují, 

doposud nebyla v odborné literatuře popsána. Tato kapitola proto zahrnuje informace 

o aktuálním stavu vzdělávacího obsahu (geologických témat) v neformálním vzdělávání na 

příkladu vědeckých táborů v ČR. Dále je sledována aktuální proměna tohoto stavu. Kapitola se 

stejně jako kap. 1.2 o formálním vzdělávacím obsahu zužuje do oblasti geologických témat 

                                                 
19 Dostupné z https://www.earthlearningidea.com/. Vybrané práce byly přeloženy do Slovenského jazyka, viz 

https://lepsiageografia.sk/. V Českém jazyce sloužil projekt EarthlearningIdea k tvorbě knih pro učitele ČGS, 

Geologie pro zvídavé (ČGS, 2014) a Geologie pro zvídavé 2 (ČGS, 2015). 
20 Řada učebnic nakladatelství Fraus, které jsou zaměřené na vodu, půdu, energie, vzduch, zdraví, informace 

a komunikace (viz https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ii-stupen-integrovana-vychova/ck2sivick2s.html). 

https://www.earthlearningidea.com/
https://lepsiageografia.sk/
https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ii-stupen-integrovana-vychova/ck2sivick2s.html
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a do oblasti kritických míst ontodidaktické transformace obsahu. 

1.3.1 Proměna ve výběru témat vědeckých táborů: integrace přírodovědných poznatků  

Účelem neformálního vzdělávání je doplnit formální vzdělávání (Coombs, 1968) a tím i jeho 

vzdělávací obsah. Proto ačkoliv je vědeckým táborům ponechána volba ve výběru vzdělávacího 

obsahu, bývá během nich rozvíjen také obsah formálního vzdělávání v oblasti geologie 

(Pražáková & Pavlasová, 2017a).  

Podle dostupných informací se stěžejní obsah (téma) vědeckého tábora projevuje v jeho 

názvu (Hájek et al., 2010). Rozmanité názvy dnešních vědeckých táborů poukazují na lišící se 

úroveň integrace přírodovědných poznatků. Aktuálně existuje první (zde jmenovaná 

a pravděpodobně nejčastěji se objevující) skupina vědeckých táborů, které integrují témata 

různých přírodovědných disciplín v oblasti STEM21 (Ayar et al., 2013; Franz-Odendaa et al., 

2014; Ahrenkiel, 2016; Ivánková & Cibulková, 2016; Rusek & Lindner, 2016; Roberts et al., 

2018). Druhá skupina vědeckých táborů může propojovat geologická témata s tématy jiných 

oborů, např. s oblastí občanské výchovy (Native American studies), volně přeloženo 

z anglického jazyka (Elkins et al., 2008). Podobně mohou být geologické poznatky integrovány 

spolu s poznatky o živé přírodě, poznatky psychologie, umění a dalšími (Erdogan, 2015). Třetí 

skupina vědeckých táborů se soustředí na obsah pouze vybraných přírodovědných disciplín, 

jejichž poznatky integrují. Tato skupina se může zaměřovat na témata integrující poznatky 

oborů, které se zabývají studiem neživé přírody (Mao & Chang, 1998; Sherman-Morris et al., 

2017) a lze ji označit jako vědecké tábory s geologickým obsahem/tématy, geologické tábory22. 

V disertační práci se jedná se o zkoumanou skupinu vědeckých táborů (kap. 3). Čtvrtá skupina 

vědeckých táborů se zabývá tématy pouze konkrétní odborné disciplíny, kterou může být 

např. astronomie (Fields, 2009).  

1.3.2 Proměna ve zdůvodňování témat vědeckých táborů: atraktivita a praktičnost 

obsahu 

Vlivem konkurence mezi existujícími akcemi neformálního vzdělávání (Štěch, 2007) je 

nejčastěji zaměření vědeckého tábora zdůvodňováno ve vztahu k potenciálním účastníkům. Je 

proto poukazováno na vhodnost volby tábora pro konkrétního účastníka či skupinu účastníků, 

kteří se sobě podobají individuálními rysy, kap. 2.2.2. 

                                                 
21 NSTA (National Science Teachers Association) STEM označuje jako „koncepci mezioborového přístupu, který 

se uplatňuje ve vzdělávání/učení. V rámci tohoto přístupu jsou akademické oblasti propojeny s učením se 

v reálném světě, protože žáci aplikují poznatky ve spojitosti se školou, společností, zaměstnáním a v globálních 

souvislostech, které umožňují rozvoj gramotnosti a ekonomické konkurenceschopnosti“ (Tsupros et al., 2009). 
22 V rozšířeném pojetí je lze označit jako geovědní tábory.  
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Vědecké tábory mohou zdůvodňovat vlastní obsah tím, že jde o obsah atraktivní, přitažlivý. 

To se dá chápat různými způsoby. Neboť atraktivita vyjadřuje schopnost zaujmout, může jít 

o snahu zajistit vědeckému táboru dostatečný počet účastníků, aby mohl být realizován 

i v budoucnosti. A tedy, aby mohl přinést finanční zisk organizátorům tábora (Štěch, 2007). 

Nebo může jít o snahu organizátorů seznámit účastníky s tématy jiným, atraktivnějším 

způsobem. Atraktivní obsah vědeckého tábora může souviset s výběrem atraktivních témat na 

táboře. Témat z dané oblasti (geologie), která jsou pro skupinu účastníků nejvíce zajímavá. 

Odpovídající jejich schopnostem tématům rozumět, slučující se s jejich preferencemi a zájmy, 

rozvíjející jejich představy, prohlubující jejich úroveň poznání, zahrnující inovativní přístup, 

apod.  

Další možností, jak zdůvodňovat vlastní obsah vědeckých táborů je, že se jedná o obsah 

praktický, resp. využitelný. Tomu nasvědčuje, že mohou být vědecké tábory pořádány obvykle 

v zázemí (kampusu) nějaké výzkumné či školní instituce a (výzkumné) zaměření instituce 

má blízký vztah k zaměření programu, kap. 2.1.1. Pro táborové aktivity je zpřístupněno 

a využíváno jinak nedostupné materiální vybavení této instituce, obsah se tím propojuje přímo 

s aplikací vlivem otevřenosti táborů ke spolupráci. Dále tomu nasvědčuje, že se vzdělávací 

obsah zprostředkovává skrze další vzdělavatele (lektory) nežli učitele, jimiž mohou být také 

výzkumníci v dané oblasti témat.  

1.3.3 Proměna v uspořádání témat vědeckých táborů: personální zajištění obsahu 

Obsah vědeckého tábora není podřízen kurikulárním dokumentům (Dib, 1988), čímž jsou 

vědecké tábory zproštěny povinnosti uspořádávat svůj obsah do tematických celků. Přesto se 

na vědeckém táboře mohou objevit tendence uspořádávání obsahu, a to zejména ve vztahu 

k organizačním možnostem a schopnosti pořadatelů. Je rozdíl mezi vědeckými tábory, na 

jejichž organizaci se podílí celá řada lektorů (přírodovědců, studentů přírodovědných oborů 

a jiných) a mezi tábory, kde je vědecký tábor garantován několika málo osobami.  

Obsah vědeckého tábora může být uspořádán v plánu, který nese označení harmonogram 

(Foster & Shiel-Rolle, 2011; Leblebicioglu, 2011) a zahrnuje plánování rutinních úkonů před 

programem, samotný program, úkony mezi programem a po něm. Vedlejším obsahem 

v harmonogramu může být stravování žáků, konání služby, doprava, návštěva rodiny v průběhu 

tábora, čas odpočinku, hygiena a jiné činnosti účastníků.  Nejdůležitější částí harmonogramu je 

program23, hlavní obsah vědeckého tábora. Program vědeckého tábora bývá zaměřen na 

vědecké a vzdělávací činnosti účastníků (kap. 2.1.1), které je možné plánovat ve vztahu 

                                                 
23 V literatuře dochází velmi často k záměně pojmů program vs. harmonogram, například Ayar et al. (2013).  
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k vybraným tématům. Různé vědecké tábory mají vždy odlišný harmonogram. Harmonogram 

může být shodný u více táborových turnusů, čili skupin účastníků a táborových pracovníků, 

kteří se účastní akce v konkrétním termínu. To může souviset s přítomností totožných lektorů. 

Na vědeckých táborech se lze setkat s určitými pravidelnostmi v plánování a uspořádávání 

těchto témat. Témata lze členit do vícehodinových nebo denních bloků, během kterých se 

účastníci zaměřují na studium dané vědní oblasti (Konur et al., 2011). Například Ivánková 

a Cibulková (2016) popisovaly bloky, kdy se účastníci vědeckých táborů zabývali vědními 

oblastmi: astronomie a geografie; botanika; hydrobiologie, limnologie; chemie; biochemie. 

Poznávali tak v průběhu vědeckého tábora rozmanité spektrum přírodních věd. 

Jinou možností je uspořádat obsahově (oborově) blízká témata kontinuálně po dobu trvání 

vědeckého tábora. Sirotek (2012) zahrnul mezi vědecké tábory biologický kemp, chemický 

kemp, matematický kemp, fyzikální kemp, kemp programování. Podobně tomu existují 

geovědní tábory (Pražáková & Pavlasová, 2017b). Účastník se tak setká na táboře především 

s tématy vybrané oblasti přírodních věd.  

Dle Ruska a Lindnera (2016) se také účastníci mohou setkat s jednotným tématem tábora po 

celou dobu trvání akce, které má integrovanou podobu. Například se zabývají poznatky, které 

se vztahují k tématu „obnovitelné zdroje energie“. Podobně tomu Činčera (2012) popsal 

pobytový program zaměřený na téma „člověk a prostředí“, v rámci nějž se vyskytla 

přírodovědná témata v integrované podobě. 
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2 Vědecké tábory 

V současné době došlo k nárůstu počtu vědeckých táborů v celé Evropě (Pražáková et al., 

2018). Důkazem může být vznik sítě SciCamp mezi vědeckými tábory v Evropě (Ahrenkiel, 

2016)24. Avšak ČR se do této sítě vědeckých táborů nezapojila. 

Možností, jak částečně v ČR sdílet zkušenosti organizátorů s pořádáním dětských táborů 

a jiných akcí, je skrze členství v ČRDM. Mezi členy této asociace patří například: 

‐ DUHA, Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, 

‐ Hnutí Brontosaurus, 

‐ INEX, Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., 

‐ Junák, Český skaut, z.s., 

‐ Liga lesní moudrosti, z.s., 

‐ Mladí ochránci přírody, z.s., 

‐ Děti bez hranic, o.s., 

‐ Prázdninová škola Lipnice, z.s. 

‐ Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s. a další organizace.  

Zkušenosti takových organizátorů, kteří pořádají vědecké tábory, se zde nicméně neobjevují. 

Protože podle výzkumných zjištění v ČR patří vědecké tábory mezi vyhledávané volnočasové 

akce dětí mládeže (NIDM, 2012), jejich studium nabývá na významu. 

2.1 Vymezení vědeckého tábora 

Vědecký tábor je jako teoretický koncept v zájmu pedagogických vědních oborů. Zabývá se 

jím volnočasová pedagogika (Bauman, 2012; Hájek et al., 2010) a zážitková pedagogika. Dnes 

je také součástí poznatků oborové didaktiky (Papáček et al., 2015), pravděpodobně vlivem 

tematického zaměření táborů a zároveň vlivem rozšiřujícího se předmětu zájmu oborových 

didaktik. 

Dětské a vědecké tábory mohou být ve specifických souvislostech považovány za typ 

mimoškolního vyučování. Füz (2018) v této souvislosti hovořil o školních táborech, dále však 

jejich zastoupení v mimoškolní výuce nesledoval. Školní tábory vnímal jako akci, jež může být 

organizována zaměstnanci školy. Což se liší od letních škol, kap. 2.11. Příslušnost táborů k této 

oblasti vzdělávání a výchovy byla upřednostňovaná v minulosti, v období po druhé světové 

válce a v období 60. let 20. století. Kdy byla celkově rozvíjena mimotřídní a mimoškolní 

výchova a vzdělávání (Hájek et al., 2008).  Dnes je možné dětské a vědecké tábory zařadit mezi 

                                                 
24 Viz www.scicamp.eu.  

http://www.scicamp.eu/
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vzdělávání a výchovu neformálního typu, tak jak je typické pro ČR i SR (Hofbaurer, 2005; 

Prokop, 2007a; Ivánková & Rusek, 2015; Ivánková & Cibulková, 2016; Pražáková 

& Pavlasová, 2017b). Nebo v širším a dnes uznávanějším pojetí vědecké tábory přísluší mezi 

informální učení (Fields, 2009; Salmi, 2012; Sherman-Morris et al., 2017). Zejména protože 

každá situace (akce) ve vzdělávání zahrnuje elementy formality a in-formality, které od sebe 

nelze separovat (McGivney, 1999, cit. podle Colley et al., 2002; Golding et al., 2009; Kaplánek 

& Macků, 2012). Žádný z typů celoživotního učení není možné vnímat jako zcela izolovaný 

(Straková et al., 2009; Částková et al., 2016), ale jako propojené, spolu se ovlivňující 

kontinuum.  

Vědecký tábor (Hofbauer, 2005) poskytuje „nejen věcné a odborné znalostí a dovednosti. 

Nýbrž také schopnosti, sociální kompetence a hodnoty demokratického občanství, rovnost 

muže a ženy, ekologické uvědomění, tvořivý a aktivní přístup ke skutečnosti a svému životu, 

k účasti na životě společnosti a angažovanosti na jejím vývoji; obsahuje prvky demokratismu, 

spoluúčast každého jedince a jeho skupiny na činnosti dobrovolných sdružení nebo 

samosprávných struktur dětí a mladých lidí. Dává příležitost rozvíjet zvídavost a nadšení pro 

věc, získávat zkušenosti a přebírat odpovědnost; společně pracovat, učit se demokraticky 

jednat, rozhodovat a takto si osvojovat zásady aktivního občanství; rozšiřovat svoje osobní, 

sociální a profesní kompetence; učit se angažovanosti a solidaritě, iniciativě, toleranci 

a  interkulturní výchově, kritickým postojům a intelektuální nezávislosti, sebedůvěře a dalším 

žádoucím rysům osobnosti. 

Proto pokud je položena otázka, jak vědecký tábor vymezit ve vztahu k účastníkům, bude 

pravděpodobně těžké si jednoznačně odpovědět.  Vymezení vědeckých táborů je mnohem širší 

než pouze ve smyslu „zážitek ve volném čase“, „prostředek edukace“ či „prostředek 

socializace“. Topolářová (2017) obdobně (dětské) tábory vymezila kombinací více faktorů, 

které působí na účastníky v jednom čase a mohou utvářet lidskou osobnost i do budoucnosti. 

Pakliže má být tábor vymezen nejen ve vztahu k účastníkům, ale ke všem zúčastněným osobám, 

hledání odpovídající definice bude pravděpodobně ještě těžší. Toho je možné si všimnout 

v odborné literatuře, kap. 2.1.1., i v naší legislativě, kap. 2.1.2. Kde jsou dětské tábory a spolu 

s nimi tábory vědecké, popisovány.  

Ve vztahu k podkapitolám níže je možné předznamenat, že literární zdroje nejsou v definici 

vědeckých táborů příliš jednotné. Vědecké tábory jsou v ČR převážně vnímány jako 

„vzdělávací akce“. V kontrastu s tím je možné říci, že je v naší legislativě upřednostněno jejich 

vymezení jako „prostředí pro setkávání“ v kombinaci se „způsobem, jak dobrovolně trávit 

volný čas o prázdninách“. Pojetí ve smyslu „prostor ke spolupráci organizací“ vědeckým 
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táborům dává nadstandardní rámec, který není legislativou explicitně určen. Nelze však říci, že 

toto další pojetí vědeckého tábora není podstatné. Ke spolupráci s dalšími institucemi mohou 

vědecké tábory přistupovat s různou mírou otevřenosti nebo uzavřenosti a zároveň mohou pro 

spolupráci mít různé příležitosti. Spolupráci táborů s institucemi nelze univerzálně zajistit na 

všech vědeckých táborech. V této souvislosti je vymezení vědeckého tábora jen obtížně 

oddělitelné od jeho funkce ke všem zúčastněným aktérům, kap. 2.3. 

2.1.1 Vymezení vědeckého tábora v odborné literatuře 

 

Vědecký tábor jako vzdělávací akce 

Vědecký tábor může být vymezen jako způsob, jakým je organizován plánovaný program 

(Nicholson et al., 1994, cit. podle Rennie, 2007; Gibson & Chase, 2002; Erdogan, 2015) nebo 

aktivity/činnosti (Rusek & Lindner, 2016) účastníků. Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se 

na tábor nahlíží, zdali jako na činnost organizátorů a lektorů nebo na činnosti účastníků. Aby 

došlo k významovému propojení obou pohledů, je možné se setkat s označením vědeckých 

táborů ve smyslu akce25.  

Vědecký tábor je akcí, která je vědecky „laděnou“, neboli „intenzivní s ohledem na zapojení 

účastníků do vědeckých aktivit“ (Nicholson et al., 1994, cit. podle Rennie, 2007). Vědecké 

tábory mohou být badatelsky orientovanou (Gibson & Chase, 2002) nebo terénní akcí. Někteří 

výzkumníci proto o vědeckém táboře uvažují jako o kontinuálně trvající terénní práci, anglicky 

fieldwork (Dando & Wiedel, 1971, cit. podle Fuller, 2006; Dykas & Valentino, 2016) či výletu, 

anglicky fieldtrip (Eastep et al., 2011; Sassier et al., 2011). Aby mohly být vnímány tyto pojmy 

synonymně s vědeckými tábory, je podmínkou, aby se do nich účastníci zapojovali dobrovolně. 

Nikoliv v době školní výuky (Anderson & Zhang, 2003; Kisiel, 2005; Dewitt & Storksdieck, 

2008; a další).  

Vědecký tábor jako prostředí pro setkávání  

Účastníci tábora musí splňovat organizátory předem daná kritéria, podmínky účasti na 

táboře. Nejčastější je kritérium věku. Aktuálně existuje v zahraničí i v ČR množství táborů 

(Martinez & Hibbs, 2003; Fields, 2009; Bischoff et al., 2008; Konur et al., 2011; Merryman et 

al., 2012; Ayar et al., 2013; Bourdeau et al., 2014; Lindner & Kubat, 2014; Cápay et al., 2015; 

Frainšic et al., 2016; Kaplan-Sayı, 2017; Sherman-Morris et al., 2017; Roberts et al., 2018), 

které jsou určeny dětem a mládeži, případně dětem s jejich doprovodem, jedním z rodičů. 

                                                 
25 Označení používá např. MŠMT ČR (viz http://www.msmt.cz/mladez/letni-tabory-2). 

http://www.msmt.cz/mladez/letni-tabory-2
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Účastníky táborů také mohou být studenti vysoké školy (Knox et al., 2003; Markowitz, 2004; 

Miller et al., 2007; Levesley et al., 2012; Kaplan-Sayı, 2017) nebo dospělí, nejčastěji učitelé 

(Nugent et al., 2012; Karaman, 2016; Potvin et al., 2017). 

Účastníky vědeckých táborů jsou především lidé v počáteční etapě vzdělávání od jeho 

primární po terciární úroveň, mohou jimi být ale dospělí účastníci. Není obvyklé, aby se do 

podobných akcí zapojovali senioři (Villar & Celdrán, 2013). Tábory pro účastníky přibližně od 

terciární úrovně vzdělávání se běžně neprezentují jako tábor. Častější bývají názvy letní škola, 

soustředění, program nebo kurz, případně pobyt, výjezd, vícedenní exkurze nebo zkušenost. 

Vědecký tábor jako způsob, jak dobrovolně trávit volný čas26 

Účastníci si dobrovolně volí účast na dětském (vědeckém) táboře (Ivánková & Rusek, 

2015). Jejich volba může a nemusí být zopakována.  Je zřejmé, že u nezletilého dítěte je nutný 

souhlas jeho zákonného zástupce, proto by se v negativním důsledku mohlo stát, že účast dítěte 

ve skutečnosti zcela dobrovolná není a jde především o rozhodnutí jeho rodičů, kap. 2.3.3. 

Dětské (vědecké) tábory obvykle probíhají v období, ve kterém děti mohou odpočívat, kdy 

se nekoná povinná školní výuka, nejčastěji v období letních prázdnin nebo o prázdninách 

v jiném ročním období (Ivánková & Cibulková, 2016). Ačkoliv to nemusí být pravidlem 

a existují i tábory probíhající v době školní docházky (Sassier et al., 2011; Elkins et al., 2008). 

Z toho důvodu se u nás i v zahraničí ujalo označení letní tábory27, v anglickém jazyce summer 

camps (Bischoff et al., 2008; Foster & Shiel-Rolle, 2011; Konur et al., 2011; Frainšič et al., 

2016; Kaplan-Sayı, 2017; Roberts et al., 2018). Některé vědecké tábory v tomto kontextu 

mohou být pojmenovány jako letní škola (Oliver & Venvile, 2011; McNamara & Nicholls, 

2017, cit. podle Greco & Almberg, 2017).  

U vědeckých táborů jde nejčastěji o krátkodobou záležitost, která je plánována na pět dnů 

až dva týdny volného času účastníků, avšak může trvat kratší i delší dobu – například Riedinger 

(2015) popsal čtyřdenní tábor, Konur et al. (2011) pětidenní, Barab a Hay (2001) šestidenní, 

Fields (2009) osmidenní, Gibson a Chase (2002) dvoutýdenní tábor. Lindner a Kubat (2014) 

uvádějí, že evropské vědecké tábory mohou trvat až 24 dní. Extrémně dlouhými tábory 

(putovního typu), které jsou spíše raritou, mohou být vědecké tábory popisované Elkins et al. 

(2008) a Sassier et al. (2011). První z nich trval 63 dní (jeden semestr výuky) a druhý z nich 

                                                 
26 Jde o veškeré působení v čase, který neslouží realizaci základních biologických potřeb ani školních nebo 

pracovních povinností (Hofbauer, 2005). 
27 Toto označení je z mnoha důvodů nepřesné. Letním táborem mohou být označovány i tábory konající se mimo 

letní období. Letním táborem jsou obvykle označovány tábory pouze pobytového typu, nikoliv tábory příměstské, 

výjezdového typu. 
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trval kontinuálně po dobu devíti měsíců. U některých táborů se setkáváme častěji s kratší náplní 

(příměstské tábory) a u jiných bývá realizace náplně delší (pobytové tábory, putovní tábory), 

kap. 2.2.1. Za tábor již nebývá označena akce, která se odehrává méně než dva dny, srov. James 

a Williams (2017). 

  

Vědecký tábor jako prostor ke spolupráci nejrůznějších institucí  

 

V momentě přípravy i realizace vědeckých táborů spolupracují nejrůznější instituce (Foster 

& Shiel-Rolle, 2011; Činčera, 2012; Lindner & Kubat, 2014; Pražáková & Pavlasová, 2017a). 

Spolupracující instituce se může přímo podílet na konceptu tábora, například v organizaci 

programu. Či může nepřímo tábory podporovat jiným, materiálním i nemateriálním způsobem, 

například zajistí finanční dotace, sponzorské dary, zázemí, pomoc při vytvoření 

progresivnějšího konceptu.  

Během přímé spolupráce instituce zajišťují program způsobem, kdy se lektoři táborů po 

dobu trvání aktivit stávají pouze doprovodem a program je cíleně zprostředkován průvodcem, 

animátorem, instruktorem či jiným zaměstnancem dané instituce. Během nepřímé spolupráce 

program tábora obvykle probíhá v dané instituci, ale lektor tábora je jeho aktivním tvůrcem. 

Nepřímá spolupráce nemusí souviset s činností lektora, může probíhat pouze jako vzájemná 

dohoda organizátora a spolupracující instituce (dohoda o vzájemném zapůjčení pomůcek 

a vybavení, dohoda o sponzorském daru, o poskytnutí prostoru, apod.). Spolupracujícími 

(spolu-organizujícími) institucemi mohou být:  

- Instituce, které se věnují popularizační a osvětové činnosti: muzea; zoologické a botanické 

zahrady; geoparky; instituce spravující pamětihodnosti; science centra (EXLIZ, 2013); 

planetária a observatoře (Fields, 2009); ekocentra; univerzity a školy (Foster & Shiel-Rolle, 

2011; Činčera, 2012; Pražáková & Pavlasová, 2017a); výzkumné ústavy. 

- Instituce, které se věnují volnočasovým činnostem: příspěvkové organizace – Domov dětí 

a mládeže; nestátní neziskové organizace – ATOM, Junák, Pionýr, Liga lesní moudrosti 

(Frainšič et al., 2016); sportovní kluby; rekreační střediska; zábavní centra (Břeňová, 

2016). 

- Firmy, závodní podniky či jiné komerční organizace (Lindner & Kubat, 2014). 

U vědeckých táborů se spolupráce nejrůznějších institucí často objevuje (Knox et al., 2003; 

Fields, 2009) a zdá se, že jde o přínos jak z pohledu institucí (kap. 2.3.5), tak i z pohledu rozvoje 

účastníků. Účastníci se například díky tomu mohou setkat s reálnými technologiemi, přístroji, 

pracovním prostředím odborníků, s odborníky samými.  
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2.1.2 Vymezení vědeckého tábora v legislativě ČR 

 

Pořádání vědeckých táborů v ČR podléhá platnému právnímu předpisu, kterým je zejména 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoVZ“) a předpisů souvisejících. Podle ZoVZ je dětský tábor (zotavovací akce) vymezen 

„jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů“ (dle 

§ 8 ZoVZ).  

U nás jsou dětské (vědecké) tábory dle legislativy určeny věkem dítěte, minimálním počtem 

dětí a dobou trvání. Současně existují dětské tábory, které splňují pouze jedno z kritérií. Právní 

předpisy je označují jako tzv. jiné podobné akce pro děti (ve smyslu § 12 ZoVZ). Jedná se 

například o dnes populární příměstské tábory (Špiříková & Kačer, 2007, cit. podle Břeňová, 

2016), obvykle pro méně četné skupiny dětí. V případě, že dětské tábory nesplňují kritéria 

zároveň, úprava ZoVZ se na ně nevztahuje, dětský (vědecký) tábor tak „nemusí“ vždy splňovat 

podmínky zotavovací akce dané legislativou, i přesto může být prezentován jako tábor.  

2.2 Varianty vědeckého tábora  

Mezi existujícími dětskými a vědeckými tábory je značná pestrost v jejich konceptu, tedy 

ve způsobu, jak jsou pro své účastníky organizovány i realizovány. Tábory se mohou lišit, podle 

toho kde a kdy probíhají, kdo je zapojen do přípravné fáze tábora, jaká je plánovaná 

a realizovaná náplň tábora, apod.  

Typově se objevují v praxi tábory, které jsou si vzájemně podobnými a je možné se 

s odkazem na ně nebo s návrhy pro jejich klasifikaci (Fields, 2009; Lindner & Kubat, 2014; 

Břeňová, 2016) setkat v literatuře. Bývají zde popisovány jako typy, druhy, alternativy, podoby 

nebo varianty dětských táborů. Na základě dostupných informací jsou zde uvedena tři hlediska, 

prostřednictvím nichž lze nahlížet na podobné varianty mezi existujícími dětskými tábory. 

V souvislosti s každým hlediskem je uvedeno, jaké možné varianty dnes pozorujeme 

u vědeckých táborů. 
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2.2.1 Hledisko denní doby a místa konání  

Vědecký tábor může ve vztahu k tomuto hledisku existovat ve všech nabízených variantách. 

Je možné, aby probíhal jako: 

‐ Příměstský tábor. V zahraničí je užíván pro stejnou variantu tábora termín day-time only28 

camp (Fields, 2009) nebo daily camp (Cápay et al., 2015). Tato varianta převážně 

neprobíhá v místě vlastní základny, jsou pořádány výjezdy, které se konají pouze v denních 

hodinách.  

‐ Pobytový tábor neboli stálý tábor29 (Činčera, 2012; Břeňová, 2016). V zahraničí je pro 

variantu používán termín overnight camp (Fields, 2009; James & Williams, 2017). 

Zpravidla probíhá v místě své základny, ve dne i v nočních hodinách. Může jít o tábor typu 

„stanového městečka“ nebo se může jednat o tábor, který probíhá v hotelu (Leblebicioglu 

et al., 2011), v budově školy (Bourdeau et al., 2014), apod. Proto je možné se setkat se 

synonymním termínem residential camp či resident camp (Lindner & Kubat, 2014; 

Sherman-Morris, 2017). 

‐ Hvězdicový tábor30 (Břeňová, 2016) neboli kombinovaný tábor (Pražáková & Pavlasová, 

2017a). Jde o akci, kdy některé dny je skupina přítomna v blízkosti své základny a některé 

dny i noci stráví mimo ni.  

‐ Putovní tábor (Elkins et al., 2008; Sassier et al., 2011; Břeňová, 2016) je táborem, kdy 

účastníci vystřídají několik tábořišť. Jedná se například o tábor cyklistický, vodácký, 

turistický. V oblasti geologie se lze setkat s tábory s názvy GeoJourney nebo Geotrail. 

Tento typ táborů je typičtější pro starší skupiny účastníků nežli žáky prvního stupně ZŠ.  

2.2.2 Hledisko homogenity účastníků 

V současné době existují varianty táborů, jejichž snahou je co nejvíce „vyrovnat“ možnosti, 

schopnosti a potřeby účastníků. Sobě se podobající účastníci spolu mohou snáze komunikovat, 

sdílet názory, pochopit své vlastní potřeby, zájmy, sdílet zkušenosti (Bockschneiderová et al., 

2009). Lze očekávat, že sobě podobní účastníci se během táborů nebudou nuceni vzájemně 

srovnávat, vyrovnávat se s pocitem vlastního neúspěchu, vyrovnávat se s případnou demotivací, 

                                                 
28 Pakliže je v tomto kontextu užito suburban camp, jednalo by se spíše o „nálepku“ pro tábory příměstských 

oblastí v okolí velkoměst. Je tedy nutné se omluvit a upozornit na nesprávně užitý termín, který byl použit v prvotní 

publikaci Pražáková a Pavlasová (2016).  
29 Označení není u nás ani v zahraničí užívané. Uvádím jej pouze z důvodu, že termín byl použit v textu 

zveřejněném NIDM (Břeňová, 2016, s. 17). 
30 Označení je pravděpodobně české specifikum (Břeňová, 2016, s. 17). 
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stigmatizací a jinými deprivacemi. Proto varianty táborů zohledňují sociální vlivy, kulturu, 

preference a další individuální vlastnosti žáků (Břeňová, 2016):  

‐ Běžný tábor. Tábory jsou koncipovány pro „běžné/normální“ účastníky, ve věkově i jinak 

smíšeném kolektivu. Tito účastníci mohou, ale nemusejí mít vstupní ambice se 

zdokonalovat v konkrétní zájmové oblasti. 

‐ Tábor pro nadané a talentované. Příkladem táborů pro nadané mohou být taneční tábory, 

vědecké tábory, sportovní tábory a další. Jde o vymezení táborů pro účastníky, kteří jsou 

mimořádně nadaní, talentovaní, zajímající se o něco konkrétního. Takové tábory mívají 

specificky zaměřený obsah, proto je běžné, že se informace o jejich obsahu objevují 

v názvu.  

V praxi se s tímto tříděním můžeme setkat nejčastěji u táborů příměstského typu. 

Existujícími vědeckými tábory pro nadané mohou být například tábory pro účastníky 

olympiády (Janštová et al., 2015; McNamara & Nicholls, 2017, cit. podle Greco & 

Almberg, 2017), poté jde současně o uzavřený typ táborů, viz dále. Nebo tábory pro 

talentované účastníky (Sirotek, 2012), kteří se na tábor přihlásí individuálně. V ČR je 

v současné době snaha podpořit nadané děti, proto vznikly tzv. krajské sítě podpory nadání, 

jenž jsou zaštítěny organizací Talentovaní31. Součástí této podpory je v přírodních vědách 

například program Talnet32. Dále zde existuje Sdružení na podporu talentované mládeže 

ČR, SNPTM33. Které například podporuje úspěšné účastníky soutěže SOČ a pořádá pro 

tyto účely letní školu. 

‐ Ozdravný tábor. Tábor sdružuje obvykle účastníky, kteří trpí rozdílnými i stejnými 

duševními nebo tělesnými problémy (Howell, 2008). Jako například lze uvést tábor pro 

děti trpící enurézou (Bockschneiderová et al., 2009), tábor pro účastníky trpící cystickou 

fibrózou (Blau et al., 2002, cit. podle Howell, 2008) a trpící jinými onemocněními.  

‐ Integrovaný tábor. Do integrovaného tábora se mohou zapojit účastníci z dětských 

domovů, děti ze sociálně slabých rodin či děti z jinak ohrožených skupin, jako jsou skupiny 

přistěhovalců (Merryman et al., 2012; Bourdeau et al., 2014; Lindner & Kubat, 2014; 

Rusek & Lindner, 2016) nebo romské děti (Ohrazdová, 2012).  

Mezi dětskými a vědeckými tábory je značná pestrost. Vědecký tábor je nejčastěji běžnou 

variantou tábora, variantou tábora pro nadané (Sirotek, 2012), ale nově vznikají také vědecké 

                                                 
31 Viz www.talentovani.cz. 
32 Viz www.talnet.cz. 
33 Viz www.snptm.cz. 
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tábory, které jsou integrovanou variantou dětských táborů (Lindner & Kubat, 2014). Vědecké 

tábory nebývají pořádány jako ozdravná varianta tábora a vysloveně je nelze doporučit osobám 

s omezením pohybu, tělesné koordinace a schopnosti orientace (Hofmann & Korvas, 2008). 

2.2.3 Hledisko otevřenosti vůči zájemcům 

Hledisko otevřenosti táborů zohledňuje skupinu účastníků, která se na táboře setkává. Velmi 

úzce souvisí se selektivní funkcí vědeckých táborů a neformálních akcí, tak jak je popsána 

v publikaci Pražáková a Pavlasová (2017a). Podle tohoto hlediska existuje: 

- Uzavřený tábor. Na tábor může jet skupina účastníků, která se setkává v kontinuálním 

časovém úseku během volnočasových aktivit. Účastníci pravidelně dochází například do 

oddílu, zájmového střediska, na stanici nebo se setkávají ve škole (spolužáci, žáci jedné 

školy, žáci volitelného semináře). To je typičtější pro tábory nevědeckého typu (Frainšič 

et al., 2017). U vědeckých táborů se může jednat o skupinu účastníků specializované 

soutěže, jako je např. přírodovědná olympiáda (Oliver & Venvile, 2011; Janštová et al., 

2015; McNamara & Nicholls, 2017, cit. podle Greco & Almberg, 2017). Rovněž se může 

jednat o skupinu účastníků vybraného pohlaví, například pouze dívky (Franz-Odendaa et 

al., 2014).  

- Veřejný tábor34. Tábora se účastní skupina účastníků, která se vzájemně dlouhodobě 

nesetkává. V rámci této skupiny se mohou tábora účastnit vzájemně příbuzní, ale i menší 

skupiny (dvojice, trojice) účastníků, které se již znají ze školy, sousedství nebo odjinud. 

Vědecké tábory vůči tomuto hledisku nejsou příliš vymezeny. Pouze je možné odhadnout, že 

se častěji jedná o variantu veřejného tábora či kombinaci obou hledisek, avšak ani uzavřený 

vědecký tábor nemusí být zejména v přírodních vědách výjimkou. 

V současnosti se můžeme ve vztahu k výše uvedeným hlediskům setkat s množstvím variant 

vědeckých táborů. Ve svých popisných charakteristikách se nicméně odlišují. Pravděpodobně 

protože neexistují povinně zveřejňované dokumenty, které by o táborech přinesly jednotné 

a výstižné informace. Vzdělávací proces na vědeckých táborech je opatřen „flexibilními 

osnovami a metodikou“ (Dib, 1988), kap. 1.3. V souvislosti s vědeckými tábory jsou jejich 

zřizovateli používány nejrůznější charakteristiky, podle toho, co sám organizátor považuje za 

přitažlivé či v čem sám vidí praktičnost tábora, kap. 1.3.2. To jsou dva hlavní důvody, které 

komplikují možnost klasifikace táborů a jejich vnitřního třídění a zejména možnost zájemců 

                                                 
34 Členění v on-line encyklopedii, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%BD_t%C3%A1bor. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%BD_t%C3%A1bor
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vybrat si objektivně tábor, který odpovídá jejich očekávání, kap. 2.3.3.  

Na základě výzkumu Lindnera a Kubata (2014) je v případě vědeckých táborů v Evropě 

jejich nejčastější variantou pobytový (stálý, residenční) tábor. Dle vlastní zkušenosti lze 

nicméně odvodit, že v ČR je častější variantou vědecký tábor typu příměstského (Břeňová, 

2016; Pražáková & Pavlasová, 2016). Také, že je v ČR vědecký tábor nejčastěji určen běžným 

či nadaným účastníkům v souladu s publikací Sirotka (2012), otevřený všem.  

2.3 Funkce vědeckého tábora 

Pro stanovení funkce vědeckých táborů je možné opřít se o funkce volnočasových aktivit, 

formulované jedním z předních volnočasových vzdělavatelů, kterým byl H. W. Opaschowski 

(Pávková, 2014). Jsou to funkce, které se soustředí zejména na význam táborů pro účastníky. 

Tento význam nelze zpochybnit, avšak takto formulované funkce již nemohou plně vyhovět 

celé komplexitě, v jaké je na tábory nahlíženo v současnosti.  

Ve snaze o formulování funkce vědeckých táborů je proto zohledněna jejich funkce 

vzhledem k účastníkům i dalším zúčastněným. Kterými jsou například organizátoři, 

spolupracující instituce, rodiče, kteří vstupují do prostředí se svými vlastními záměry.  

V uvedeném přehledu funkcí vědeckého tábora (kap. 2.3.1 až kap. 2.3.5) je vidět jistý odklon 

ve funkci vědeckých táborů od funkce všech obecněji pojatých dětských táborů. Funkce 

uvedené na prvních pozicích (pozitivní působení na osobnost účastníků, formování osobnosti 

lektorů, pomoc rodičům s vyřešením otázky volného času jejich dětí) jsou společné všem 

dětským táborům. V posledních popisovaných funkcích (získání potenciálních studentů, získání 

kvalifikovaných zaměstnanců) se vědecké tábory prozatím liší od ostatních dětských táborů. 

Někdy by mohly být tyto funkce sloučeny pod označení popularizace35 neboli komunikace 

vědy. Ačkoliv má obojí širší význam, který zahrnuje i působení na „ostatní“ laickou veřejnost, 

je zřejmé, že popularizace vědy má ve vzdělávání úzkou vazbu na informální i neformální učení 

(akce). 

2.3.1 Pozitivní působení na osobnost účastníků 

Přínos pro účastníky je primární funkcí všech táborů (Howell, 2008), i těch vědeckých. Zde 

se setkává záměr účastníků, lektorů, organizátorů, rodičů i spolupracujících institucí.  

V oblasti socializace  

                                                 
35 Popularizace oboru neboli komunikace vědy je způsobem, jak poznatky představit širšímu okruhu lidí. Věnuje 

se zde pozornost „vhodným formám, jakými je přiblížen veřejnosti probíhající výzkum včetně výsledků ve 

výzkumných institucích a to jak přímým působením vědců na publikum, tak nepřímým působením přes média 

nebo skrze expozice“ (EXLIZ, 2013, s. 4). Odborníci různými způsoby čelí problému, který bývá označen jako 

„informační dluh ze strany vědců“ (Zvelebil, 2005; Aichler & Bokr, 2007).  
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Na táboře se mezi účastníky a také mezi účastníky a ostatními zúčastněnými odehrává celé 

spektrum sociálních interakcí (Fuller, 2006; Howell, 2008; Fields, 2009). Vědecké tábory 

mohou sdružovat heterogenní skupinu účastníků s podobně heterogenní skupinou lektorů, 

organizátorů a dalších zúčastněných osob. Všechny zúčastněné osoby, včetně vybraných 

účastníků, mohu být absolventy či aktuálně navštěvovat odlišný typ škol – soukromé, státní, 

případně alternativní formy. Mohou být absolventy různé úrovně vzdělávání. Účastníci mohou 

být z různého kulturního a společenského prostředí. Mohou mít další individuální vlastnosti. 

Může také jít o tábory, které jsou zaměřeny na skupinu účastníků více homogenní, kteří jsou si 

co nejvíce podobní v nějakém aspektu, např. v nadání (Sirotek, 2012).  

Je nezastupitelnou funkcí táborů těmto interakcím dát pozitivní směr. Prostřednictvím táborů 

je možné zamezit vzniku či rozvoji sociálně patologických jevů, jako jsou kriminalita, 

patologické hráčství, závislosti, záškoláctví, násilí a šikanování, apod. (Pávková, 2014; Polák, 

2008). Tábory mohou také podle K. Hahna inhibovat úpadkové jevy (Jeslínková & Hanuš, 

2012), jako jsou pokles tělesné zdatnosti, pasivní způsob zábavy, pokles celkové aktivity, 

nedostatek lidského účastenství, nedostatek pečlivosti a odpovědnosti, úpadek iniciativního 

jednání. Z této funkce táborů proto bývá někdy vyčleněna zvlášť jejich funkce preventivní 

(Polák, 2008; Merryman et al., 2012) a dle Opaschowskeho funkce kompenzační (Pávková, 

2014). To lze doložit v ČR publikací Bockschneiderová et al. (2009), která popisuje příznivý 

vliv táborů na stigmatizaci, odmítání a ztrátu prestiže účastníků. Tábory mohou být podle K. 

Hahna tzv. prožitková terapie (Jeslínková & Hanuš, 2012). 

Na táborech se vytváří nebo upevňují vztahy mezi všemi účastníky navzájem. Vytváří se 

vztahy u účastníků, kteří se doposud neznají a upevňují mezi těmi, kteří si jsou příbuzní či kteří 

mají mezi sebou dříve vzniklý přátelský vztah. Zejména na začátku tábora to umožňuje 

překonat účastníkům jejich vnitřní bariéry, kdy mohou lépe odolat strachu z neznámého (Dillon 

et al., 2006) nebo je v průběhu či po skončení aktivit prohlouben jejich emocionální prožitek. 

Eastep et al. (2011) popisují jako emoce účastníků rozvíjené na táborech venku v přírodě: 

obecnou přitažlivost přírodního prostředí, pocit svobody v přírodě, pocit pohodlí v přírodě, 

pocit sjednocení se s přírodou. Všichni účastníci si mohou vzájemně předávat své zkušenosti, 

mezi účastníky probíhají nadšené diskuze, vytváří mezi sebou pozitivní atmosféru (Fields, 

2009). Dochází k rozvoji entuziasmu u účastníků táborů (Sassier et al., 2011). 

K rozvoji sociálních atributů účastníků mohou vhodně přispět lektoři a další osoby, kterými 

jsou animátoři, průvodci, zdravotníci, rehabilitační pracovníci a jiný personál. Zejména 

z pohledu této funkce je významné poznat „personální charakteristiku“ táborů (Pražáková 

& Pavlasová, 2016). Lektoři a další osoby mohou přispět k rozvoji socializační funkce 
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vědeckého tábora například správnými výukovými metodami, jako je skupinová práce (Braund 

& Reiss, 2006), účelným působením na motivaci účastníků (Dykas & Valentino, 2016), 

podpořením celkově uvolněné atmosféry (Fields, 2009) a dalšími způsoby. 

V oblasti výchovy  

Výchova účastníků může na vědeckých táborech být pozitivně ovlivňována prostřednictvím 

jejich účelné stimulace k zapojení se do táborových aktivit, prostřednictvím vzájemných 

sociálních interakcí (Dillon et al., 2006; Bischoff et al., 2008; Fields, 2009) či prostřednictvím 

dalších faktorů. Zlepšuje se ochota spolupracovat, komunikovat a celkově dovednost chovat se 

ve skupině (Činčera, 2012; Neuman, 2013; Dykas & Valentino, 2016). Tábory mohou mít vliv 

na výchovu účastníka, jako sebevědomé (Konur et al., 2011), zodpovědné (Dib, 1988), 

demokraticky smýšlející a samostatně jednající osobnosti (Fields, 2009). Ve všech těchto 

i jiných ohledech (Hofbauer, 2005) se prolíná funkce vědeckých táborů v oblasti výchovy 

s dalšími jejich funkcemi; v oblasti vzdělávání, socializace, prevence, apod.  

V oblasti vzdělávání 

Vědecké tábory garantují užitečnost akce pro osobní a profesní růst účastníka, zaměřují se 

na pokrok účastníků v oblasti vzdělávání (Dib, 1988). Údajně, čím déle vědecký tábor trvá, tím 

lepší může být výsledný efekt na účastníky (Erdogan, 2015). Efekt může být také dlouhodobého 

charakteru (Gibson & Chase, 2002). Dílčí zkušenosti z táborů mohou být pozitivním 

předpokladem úspěchu účastníků ve školním vzdělávání (Dillon et al., 2006). Této 

problematice se blíže věnuje kap. 2.4.  

V oblasti duševního a fyzického zdraví 

Funkce táborů v oblasti zdraví účastníků je zde uvedena v souladu s Pávkovou (2014). 

Vědecké tábory jsou také možností, kdy může docházet k relaxaci, rekreaci a zotavování 

účastníků, i účastníků s nejrůznějšími individuálními problémy. V souladu s touto funkcí 

táborů jsou dětské a tedy i vědecké tábory přidruženy legislativou ke skupině „zotavovacích 

akci“ v ZoVZ, kap. 2.1.2. 

Z hlediska duševního zdraví na běžné účastníky působí například pozitivně, že jde o jejich 

svobodnou volbu a svobodnou volbu mohou mít i v průběhu aktivit tábora (Fields, 2009). Že 

se konají v termínu prázdnin. Je zde absence sumativního hodnocení a výstupního osvědčení. 

Jsou zde zařazovány aktivity, které nevedou k soutěživosti účastníků. Lektoři se snaží 
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navozovat pozitivní a respektující atmosférou. Účastníci jsou více venku v přírodě (Neuman, 

2013). Účastníci se mohou setkat se sobě podobnými, apod. Neuman (2013) označuje pobyty 

v přírodě spojené s tábořením jako možný wellness program (označení přebírá z děl autora 

H. L. Dunna), ve smyslu kontinuálního přístupu ke zdraví, který zahrnuje tělesnou, mentální, 

sociální, kulturní a duchovní dimenzi člověka.  

V publikaci Howella (2008) se lze dočíst o existenci táborů pro děti s hendikepy. Přínos 

táborů z hlediska zdraví pro děti se zdravotním hendikepem u nás řešila rovněž 

Bockschneiderová et al. (2009).  

2.3.2 Formování osobnosti lektorů  

Jde o funkci, které si v současnosti všímá větší množství studií než v minulosti, avšak 

zpravidla pouze okrajově. Howell (2008) vnímá přínos táborů v možnosti profesního působení 

lektorů. Tato funkce může a nemusí být původním záměrem lektora, který se rozhodne působit 

na táboře, ale také do záměru může a nemusí být zapojen organizátor tábora, jako garant 

legislativního a koncepčního rámce akce. Organizátor může klást na lektory nejrůznější 

požadavky, například požaduje odpovídající pedagogickou kvalifikaci lektora v oblasti 

volnočasového vzdělávání.  

V oblasti profesního rozvoje 

Lektoři vědeckých táborů si uvědomují, že se jedná o akci, díky níž získají zkušenosti 

v oblasti práce s dětmi a mládeží. To může být obzvláště užitečné, pokud jsou lektoři zároveň 

učitelé. Lektoři – učitelé na táborech mohou podstoupit do určité míry reflexi (Kattmann, 2009). 

Například prostřednictvím zkoumavého postoje k vlastním činnostem a činnostem jiných 

lektorů. Také zde mohou účelně rozvíjet své kompetence, které zahrnují i rozvoj pedagogických 

znalostí (Janík, 2004). Rozvíjet poznatkovou bázi učitelství ve smyslu, jak je vnímána 

L. S. Shulmanem (1987). Zejména tzv. znalosti obsahu, didaktické znalosti obsahu, znalosti 

o žácích a jejich charakteristikách (např. snáze poznat jejich individuálních potřeby, zkušenosti, 

emoce, jednání a další vlastnosti) a další typy znalostí. Díky táborům například mohou i ve 

formální výuce aplikovat osvědčené postupy, nebát se vytvářet s žáky vztah založený na 

vzájemném respektu.  

Vědecké tábory mohou být příležitostí, ve které lze ovlivnit lektorovo pojetí výuky 

z pedocentrické, která může být direktivní a autoritativní do pojetí, kdy se stává průvodcem 

neboli facilitátorem vzdělávání (Etling, 1994). Lektor cíleně umožňuje účastníkům, aby se stali 

sami lektory (Fields, 2009). Samotná účast lektora, který je například současně učitelem 
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přírodovědných předmětů, by mohla mít svůj význam pro zvýšení a následné posuzování jeho 

profesních kvalit.  

Pokud lektory nejsou učitelé, je to příležitost, jak si vyzkoušet nebo naučit se něco nového. 

Tito lektoři z jiných pracovních sfér mohou mít později lepší vhled do práce učitelů, až se sami 

stanou rodiči a budou s nimi v užším kontaktu. Případně je to může přimět ke změně svého 

zaměření, což jim může být v ČR umožněno prostřednictvím systému tzv. Národní soustavy 

kvalifikací36 (Hruška-Tvrdý et al., 2011), který je zároveň databází všech profesních kvalifikací 

v ČR. 

V oblasti psychické hygieny 

V případě lektorů – učitelů, se z povahy jejich práce může jednat o jisté opatření proti vlastní 

stagnaci v práci učitele a v důsledku až proti syndromu vlastního vyhoření. Lektoři – učitelé si 

mohou „užít“ kontakt s vybranou skupinou účastníků, kteří jsou již před zahájením tábora 

zpravidla pozitivně naladěni k budoucím činnostem (Lindner & Kubat, 2014), zajímají se 

o obsah vědních disciplín (Franz-Odendaa et al., 2014), apod. Během táborů nejsou lektoři 

svázáni tolika pravidly (ŠVP, školní řád, přístup ředitele, apod.) a byrokracií, jako během 

formálního vzdělávání (vyplňování třídních archů, výkazů práce, udržování třídní knihy, 

záznamy z hospitací, projektů, apod.). Obvykle tak nečelí překážkám ze strany instituce při 

snaze prosadit „něco jiného“, např. výukové metody, formy výuky, inovovaný vzdělávací 

obsah. Analogicky tento občasně viditelný jev zmiňuje Korthagen (2011) v souvislosti 

s problémy při prosazování realistického přístupu u vzdělavatelů učitelů. To podporuje 

u lektorů vlastní tvořivost, kreativitu, uvolněnost, improvizaci, sebereflexi, aktivní zájem 

o dění.   

Pro jiné lektory než učitele jde zpravidla o zpestření běžného pracovního roku, kdy mohou 

mít po vědeckém táboře pocit z dobře odvedené práce, která pro ně má vyšší smysl, což se 

odvíjí od jejich vztahu k vlastní hlavní profesi. Případně může jít o to, že chtějí na táboře trávit 

čas s vlastními dětmi, jež jsou účastníky tábora a mohou vnímat tábor jako příležitost prohloubit 

si s nimi vzájemně kladný vztah.  

2.3.3 Pomoc rodičům s vyřešením otázky organizace volného času jejich dětí  

Ačkoliv je to funkce táborů, která je velmi významná, je v literárních studiích opomíjena. 

Jedná se o záměr především rodičů, ideálně spolu s jejich dítětem, potenciálním účastníkem.  

                                                 
36 Systém vznikl jako možnost uznávat občanům ČR jejich skutečné znalosti získané v praxi, samostudiem, 

v kurzu, apod. Viz www.narodnikvalifikace.cz. 
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V této souvislosti píší Burda a Šlosarová, et al. (2008, cit. podle Břeňová, 2016): „Tábor 

nesmí být jen prostým odkladištěm dětí, aby si rodiče doma odpočinuli a užili si dovolenou“.  

Ani by nemělo docházet k extrémním případům, kdy rodiče zaplní celý volný čas dítěte v době 

letních prázdnin nejrůznějšími tábory, neboť jsou sami v zaměstnání. A to mnohdy bez ohledu 

na dobrovolné rozhodnutí dítěte. Rodiče by měli mít na paměti souvislost zájmů a schopností 

dětí, když vybírají jaké a kolik akcí bude jejich dítě navštěvovat (Kaplánek & Macků, 2012). 

V tomto ohledu Foster a Shiel-Rolle (2011) tvrdí, že většina (71 %) účastníků vědeckých táborů 

(kteří se zapojili do výzkumu), se účastní akce dobrovolně. Jak je ale vidět, i v této skupině 

specifických táborů se minoritně vyskytnou jedinci, kteří jsou přítomni z donucení svých 

rodičů.  

Z nedávno zveřejněných výsledků průzkumu v ČR (Husák & Andresová et al., 2019) 

vyplynulo nicméně v tomto ohledu pozitivní zjištění. Podle kterého dítě není při výběru 

(letního) tábora pouze pasivním příjemcem rozhodnutí rodičů, ale aktivně se do výběru 

zapojuje. Názor dítěte je dokonce považován za nejdůležitější při výběru. Také nezájem dítěte 

o tábor je jedním z nejdůležitějších důvodů, proč na tábor nakonec nejede. 

Pakliže je vědecký tábor zvolen jako vhodné řešení volného času dítěte, situace si žádá 

vybrat co možná nejlépe mezi existujícími možnostmi. To v současnosti není jednoduchá 

otázka. Ve vzdělávání v ČR dnes není vyřešený způsob, jak shromažďovat, uchovávat 

a předávat aktuální informace o neformálních akcích, jako jsou právě vědecké tábory, přestože 

se objevují první kroky37, které se snaží zpřehlednit volnočasové vzdělávání.  V on-line 

dokumentech MŠMT ČR existují doporučení pro rodiče, o tom, co by měli vědět, pokud chtějí 

vybrat pro své děti letní (pobytový) tábor: „Doporučujeme vzít v úvahu, kdo tábor organizuje, 

seznámit se s programem tábora, zvážit, zda tento program je zajímavý pro Vaše dítě a zda jej 

bude schopno absolvovat, ověřit si, že na tábor jedou zkušení a kvalifikovaní vedoucí, znát 

místo tábora a telefonické spojení s vedoucími, předem se seznámit se zdravotním 

zabezpečením, hygienickými podmínkami, stravováním, ubytováním a dalšími otázkami“ 

(MŠMT, 2013). Také NIDM (2009) pro výběr tábora v internetovém měsíčníku Inspiromat 

stanovil tato kritéria: „bezpečnost, cenu, důvěryhodnost, hygienu, informovanost, kvalifikaci, 

program, rozvoj, stravování“.  

Uvedená doporučení přenáší zodpovědnost při volbě volnočasových aktivit zejména na 

rodiče. Podle rodičů jsou ovšem učitelé a zaměstnanci školy tím nejvýznamnějším poradním 

orgánem, který spolurozhoduje o volbě volnočasových aktivit/akcí dětí nad rámec školní 

                                                 
37 Viz například portál Svět volného času, www.svetvolnehocasu.com, který je podpořen NIDV, Národním 

institutem pro další vzdělávání (www.znv.nidv.cz).  

http://www.svetvolnehocasu.com/
http://www.znv.nidv.cz/
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docházky (NIDM, 2012). Podle Simonové (2017) rodiče očekávají, že škola volnočasové akce 

dokonce sama zajistí. Zaměstnanci školy by proto měli být minimálně schopni objektivně 

informovat o možnostech a kvalitách volnočasového vzdělávání žáků v přírodních vědách 

(NIDM, 2012), tedy i o vědeckých táborech. 

2.3.4 Získání potenciálních žáků 

Tato funkce je specifickou pro vědecké tábory. Nejčastěji jde o záměr vzdělavatelů 

formálních vzdělávacích institucí, ale může jít také o záměr organizátorů vědeckých táborů 

i organizátorů jiných informálních akcí.  

Toto je důvod, proč mohou být školní instituce (univerzity) současně v roli organizátorů 

– pořádat přednášky se svými studenty pro účastníky táborů, poskytnout vlastní prostory 

v budově pro táborový program, apod. (Miller et al., 2007; Sherman-Morris et al., 2017). Může 

tak dojít k oslovení účastníka, vzájemné poznání se instituce (zaměstnanců, prostředí, apod.) 

a účastníka, ovlivňování zájmů účastníka o vědní obory, případně přípravu účastníka pro 

budoucí studium.  

Také se jedná o funkci podstatnou pro organizátory táborů, kdy potenciální zájemci o vědu 

nebo kariéru související s obsahem táborů, s větší pravděpodobností vědecký tábor navštíví 

opakovaně. Funkce je podstatná i pro organizátory jiných neformálních akcí (McNamara 

& Nicholls, 2017, cit. podle Greco & Almberg, 2017), kdy mohou být vybráni díky vědeckým 

táborům úspěšní účastníci do vyšších kol předmětových soutěží, například národního kola 

přírodovědné olympiády. 

2.3.5 Získání kvalifikovaných zaměstnanců 

Tato funkce je další specifitou vědeckých táborů, která je ekonomicky podstatná. 

Zaměstnavatelé mohou cíleně působit na účastníky táborů, vůči nim se otevírají a zatraktivňují 

pracovní pozice. Navazují s nimi tímto způsobem první kontakt či přímo s nimi zahajují 

spolupráci jako s potenciálními zaměstnanci. Také je funkce podstatná pro organizátory táborů, 

kdy díky vstupu firem a korporací do prostředí táborů mohou využít nejrůznější sponzorské 

dary pro zkvalitnění vědeckého tábora, zatraktivnit svůj program (kap. 2.1.1), apod. 

2.4 Vliv vědeckých táborů na rozvoj znalostí, dovedností a zájmů účastníků v oblasti 

geologie 

Tato kapitola prohlubuje předchozí text o funkci táborů z pohledu rozvoje účastníků 

v oblasti vzdělávání, kap 2.3.1. Kapitola se soustředí na tři vybrané pedagogické kategorie, 

kategorii znalostí, kategorii dovedností a kategorii zájmů účastníků vědeckých táborů. 
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V kapitole 2.4.1 jsou nejprve uvedené kategorie definovány jako pedagogické koncepty, které 

jsou studovány také v oblasti geologického vzdělávání.  

V následující kapitole 2.4.2 jsou kategorie popsány ve vztahu ke zjištěním o úrovni kategorií 

v současném (zejména formálním) geologickém vzdělávání žáků38. Poslední kap 2.4.3 popisuje 

výzkumná zjištění související s rozvojem kategorií během vědeckých táborů. Tato kapitola se 

v souladu s pojetím disertační práce nejvíce soustředí na současné odborné poznatky 

o vědeckých táborech a jejich možném přínosu pro rozvoj znalostí, dovedností a zájmů v oblasti 

geologických témat. 

2.4.1 Definice znalostí, dovedností a zájmů v geologickém vzdělávání 

Znalosti účastníků jsou v pedagogice a oborové didaktice definovány jako výsledek procesu 

poznávání skutečností, jejich vlastností a vztahů k jiným skutečnostem (Janík, 2018). Při 

osvojování (zvnitřňování) znalostí si žáci utváří kognitivní struktury ve své mysli, neboli 

mentální/vnitřní obsahové reprezentace (Janko, 2012). Což bývá popisováno jako proces 

mentalizace. Způsob, jak o mentalizaci lze uvažovat, popisují konkrétní kazuistiky 

(např. Pavlasová, 2017), které schematizují proces v konceptovém diagramu. Tyto struktury 

jsou zcela individualizovanou záležitostí. Kognitivní struktury v mysli žáků, které se týkají 

rozsahu znalostí o geologických tématech, se konstruují během procesu kognitivní 

transformace (Janík, 2018) geologického obsahu.  

Znalosti žáků se utváří v rozsahu mezi paměťově i prakticky orientovanými kognitivními 

operacemi v mysli žáků, viz znalosti v širším pojetí v publikaci Průchy et al. (2003). Jsou tedy 

pro potřeby terminologie obtížně dělitelné do subjednotek. Geologické znalosti žáků, které jsou 

utvářené převážně paměťovými procesy, lze označit jako znalosti teoretické (vědomosti). Jde 

o znalosti obsahové, které jsou definovány jako znalosti základních teorií a principů vědy 

a znalost obsahu přírodovědných oblastí (Blažek & Příhodová, 2016). Geologické znalosti 

žáků, které jsou také utvářeny kognitivními procesy, ale nesou v sobě informaci o procesní 

složce oboru, se označuji jako znalosti praktické. Jedná se např. o znalosti experimentálních 

technik, znalosti vědeckých konceptů a teorií (EURYDICE, 2008). Praktickými znalostmi jsou 

znalosti procedurální a epistemické (Blažek & Příhodová, 2016). Jde o znalosti běžných 

postupů a strategií používaných při vědeckém zkoumání, metod dotazování, používání 

dovedností, algoritmů, technik a metod i o znalosti pojmů a charakteristických znaků 

nezbytných pro proces tvorby a budování systému znalostí ve vědě.  

                                                 
38 V této i předchozí subkapitole (kap. 2.4.1) lze hovořit též o žácích, neboť se zde vychází ze souvislostí 

s formálním vzděláváním. 
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Rozsah geologických teoretických a praktických znalosti žáků je možné (Mao & Chang, 

1998; Hanus & Marada, 2013) posuzovat na základě revidované taxonomické tabulky 

vzdělávacích cílů v kognitivní rovině (Anderson & Kratwohl, 2000, cit. podle Hudecová, 

2004). Zde se teoretická i praktická složka znalostí vymezují mezi všemi definovanými 

styčnými plochami dimenze znalostí a dimenze kognitivních procesů. V kognitivní oblasti lze 

tedy rozlišit v oblasti geologie (Pražáková & Pavlasová, 2019) teoretické znalosti faktuální, 

konceptuální, procedurální a metakognitivní. Rovněž lze rozlišit totožné skupiny praktických 

znalostí.  

Při souběžném rozvíjení praktických i teoretických znalostí o neživé přírodě se u žáků 

zvyšuje šance, že si geologické znalosti dlouhodobě uchovají v paměti (Kali et al., 2003; 

Podroužek, 2011). Jestliže žák ovládá vybrané teoretické i praktické geologické znalosti, je to 

dílčí krok, který přiblíží žáky k úspěšné realizaci konkrétní oborově specifické činnosti. 

Metaforicky řečeno se spíše ale bude jednat o recept, na jehož konci je konkrétní představa 

v mysli žáka o této aktivitě. I přesto nemusí žák být schopen výslednou činnost úspěšně 

realizovat, bude-li postrádat další pro ni potřebné geovědní teoretické a praktické znalosti nebo 

dovednosti. Se znalostmi žáků proto úzce souvisí pedagogická kategorie dovednosti, které 

Čudová (2015) na základě detailní rešerše literatury vymezila jako „vědomosti a operace 

s nimi“.  

Dovednosti žáků je možné popsat jako způsobilosti člověka k provádění určité činnosti, 

například čtení, řešení úloh určitého typu. Existují dovednosti intelektové, dovednosti 

senzomotorické a jiné (Průcha et al., 2003). Jedná se o složitější kognitivní strukturu, komplexní 

způsobilost k řešení úkolů a problémových situací, která se podle Švece projevuje 

pozorovatelnou činností (Švec, 1998, cit. podle Kubiatko & Vašíčková, 2013). V pojetí oborové 

didaktiky se jedná o dispozice k provádění určitých oborově specifických činností motorických, 

sociálních, myšlenkových a jiných (Janík, 2018). Odborné dovedností týkající se geologie jsou 

tedy dispozice k provádění činností geologických.  

Dovednosti mohou být tříděny na dvě části (Švec, 1998, cit. podle Kubiatko & Vašíčková, 

2013): mají vnější složku (určitá činnost subjektu, je přístupná přímému pozorování a analýze) 

a vnitřní složku (skryto přímému pozorování, zahrnuje motivy k činnosti). Dále mohou být 

tříděny (Valentino, 2007, cit. podle Kubiatko & Vašíčková, 2013) na dovednosti procesní 

(vyžadují od žáků získávání informací o světě, který je obklopuje), deduktivní (pochopení 

pozorováním světa), dovednosti kritického myšlení (aplikace zjištěných informací na nové 

situace a jejich použití při řešení úloh problémového charakteru). Mohou být tříděny (Kubiatko 

& Vašíčková, 2013) i na dovednosti identifikovat oborové otázky, získávat informace, 



39 

 

zpracovávat oborové informace, vyhodnocovat výsledky a vytvářet závěry. V tomto pojetí lze 

dovednosti shrnout jako konativní, process skills (Erdogan, 2011; Erdogan, 2015).  

Odborné geologické dovednosti žáků nejsou popisovány v odborné literatuře jednotným 

způsobem. Zatímco některé dovednosti značí dispozici, jiné již výslednou činnost a zcela jiné 

značí pouze výše uvedený „recept“ (znalost). To je vidět na příkladu studie Almquist et al. 

(2011), kdy jsou geologické dovednosti vymezeny jako prostorové vizualizační dovednosti, 

porozumění geologickému času, aktualistické myšlení39, geologické terénní strategie 

a techniky, vědecké uvažování. Dnes jsou jako geologické dovednosti popisovány také (Assaraf 

& Orion, 2005) dovednosti vedoucí k systémovému myšlení žáků. Jsou jimi myšlení 

v termínech dynamických procesů; porozumění vzniku zemských systémů díky interakci 

jednotlivých činitelů; objev a reprezentace zpětnovazebných procesů, které jsou v pozadí 

pozorovaných vzorců systémového procesu; identifikace zásob a toku vztahů; rozpoznání 

zpoždění a porozumění dopadům; identifikace nelinearit; vědecké myšlení. 

Podle Gardnera se zájem týká konkrétního obsahu (Krapp, 2007, cit. podle Hasni & Potvin, 

2015). Zájem je určitým druhem motivu a souvisí s dalšími jinými motivy, například potřebami 

(Kaplánek & Macků, 2012). Podle Bandury (1986, cit. podle Janštová, 2015) jde o „typ 

fascinace, žák neprožívá dlouhodobé puzení“ a podle Říčana (2007, cit. podle Veselský 

& Hrubišková) jde o „odvozenou potřebu, která se uspokojuje konáním konkrétní činnosti“. 

Aktualizuje-li žák svůj zájem, dochází k uspokojení vlastních potřeb, případně k jejich 

přesycení (Kaplánek & Macků, 2012). V opačném případě dochází k psychickému napětí 

a nespokojenosti (Veselský & Hrubišková, 2009). 

V oblasti geologie žáci mohou mít například zájem o: specifický vzdělávací předmět 

- přírodopis, zeměpis, atd.; specifickou oblast vědního oboru - mineralogie, petrologie, atd.; 

konkrétní operace nebo věc - laboratorní manipulace, terénní činnosti, atd.; abstraktní vědeckou 

činnost - formulace vědeckého problému nebo otázky nebo analýza dat; apod. (Hasni & Potvin, 

2015).  

2.4.2 Úroveň geologických znalostí, dovedností a zájmů žáků ve formálním vzdělávání  

V poslední době bylo realizováno množství mezinárodních šetření, které se zabývají 

výzkumem znalostí, dovedností a zájmů žáků v přírodních vědách (Čížková, 2013). Odborná 

                                                 
39 Aktualistické (uniformitaristické) myšlení je možné v souladu s geologickou encyklopedií ČGS 

(www.geology.cz) chápat jako myšlení o základních předpokladech geologie, kdy dnešní pochody měnící 

zemskou kůru probíhají se stejnými výsledky, jako probíhaly v geologické minulosti. Rychlost pochodů a jejich 

intenzita mohou být však odlišné, zejména v dávné geologické minulosti, neboť byly ovlivněny např. změnami 

složení atmosféry a hydrosféry, objevením se suchozemské flóry apod.  

http://www.geology.cz/
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komunita jako nejvýznamnější z nich shledává výzkumy TIMSS a PISA (EURYDICE, 2011). 

V ČR s výsledky výzkumů pracuje ČŠI, která je průběžně zveřejňuje v národních, sekundárních 

výzkumných zprávách (Blažek & Příhodová, 2016; Tomášek et al., 2016; Basl et al., 2013). 

TIMSS měří v přírodních vědách výsledky žáků čtvrtých a osmých ročníků, přičemž ČR se 

pravidelně účastní šetření žáků čtvrtých tříd. PISA se zaměřuje na zjišťování výsledků 

u patnáctiletých žáků mezi státy OECD.  

Celkově žáci ČR v porovnání s ostatními zeměmi OECD dosahují v mezinárodních testech 

průměrných výsledků (MCKINSLEY & COMPANY, 2010), což se také týká přírodních věd, 

ve kterých skórují „poměrně dobře“ (WHITE & WOLF CONSULTING, 2009). Nicméně od 

prvního hodnocení TIMSS v roce 1995 došlo v ČR v průměrných výsledcích TIMSS 

k významnému zhoršení výsledků (EURYDICE, 2011) zkoumaných žáků v přírodních vědách. 

Rovněž čeští patnáctiletí žáci se zhoršili od roku 2006-2015 ve výsledku všech přírodovědných 

oblastí (Blažek & Příhodová, 2016). Přírodovědné znalosti žáků jsou často pasivní, 

fragmentární, založené na požadavcích učitele mechanicky reprodukovat osvojené poznatky 

a vytvořené dovednosti. Žáci se ve vyučování často cítí v rolích pasivních přijímatelů 

informací, které pro ně nemají, podobně jako osvojované dovednosti, poznávací ani praktický 

smysl (Veselský & Hrubišková, 2009). 

Oblast geologie je v rámci výzkumu TIMSS u žáků čtvrtých ročníků součástí tzv. nauky 

o Zemi (Tomášek et al., 2016). Ve výzkumu PISA je oblast u patnáctiletých žáků součástí 

tzv. systémů Země a vesmíru (Blažek & Příhodová, 2016). Jak ukazuje TIMSS, čeští žáci ve 

čtvrtém ročníku mají mezi sebou značné rozdíly v porozumění oblasti geologie/nauce o Zemi 

(Basl et al., 2013). Kdy čeští žáci, kteří byli v šetření celkově úspěšní (10 % žáků) se odlišovali 

od ostatních žáků tím, že skórovali v oblasti geologie výrazně lépe než v oblasti úloh o živé 

přírodě. Šetření v roce 2015 ukázalo, že jsou celkově v ČR v oblasti geologie/nauka o Zemi ve 

čtvrtém ročníku úspěšnější chlapci nežli dívky (Tomášek et al., 2016). Při sledování vývoje 

výsledků od roku 2007 do roku 2015 se ovšem v nauce o Zemi chlapci ve čtvrtém ročníku 

průměrně zhoršují a dívky naopak zlepšují (Tomášek et al., 2016). Jak ukazuje PISA, čeští 

patnáctiletí žáci v celé oblasti přírodních věd lépe zvládají vysvětlování jevů vědecky, avšak 

hůře vyhodnocují i navrhují přírodovědný výzkum, mají také lepší znalost obsahu přírodních 

věd než procedurální a epistemickou znalost. Ve zvládnutí jednotlivých přírodovědných oblastí 

(včetně systémů Země a vesmíru) nejeví čeští žáci výraznější rozdíly a počty bodů odpovídají 

celkovému výsledku (Blažek & Příhodová, 2016) v přírodních vědách. 

Čeští žáci ve čtvrtém ročníku mají podprůměrný zájem o učení se přírodovědnému obsahu. 

Od roku 2011 se zájem českých žáků o přírodovědný obsah nezměnil. Velmi rádo se učí 
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přírodovědu 44 % českých žáků a naopak nerado se ji učí 18 % (Tomášek et al., 2016). Zájem 

patnáctiletých žáků o přírodovědnou problematiku Mandíková (2009, s. 383) shrnuje slovy: 

„Výzkum PISA ukázal, že ač žáci mohou být přesvědčeni, že přírodní vědy jsou obecně pro 

společnost velmi důležité, pro ně osobně již to tak být nemusí. V průměru 75 % žáků zemí 

OECD uvedli, že jim přírodní vědy pomáhají porozumět věcem kolem nich, ale již méně žáků 

uvedli, že přírodní vědy využijí po odchodu ze školy či jako dospělí. V průměru jen 57 % žáků 

zemí OECD pak uvedli, že jsou pro ně přírodní vědy důležité. Z vybraných zemí přisuzovali 

celkově přírodním vědám nejnižší osobní hodnotu žáci z Japonska a čeští žáci“. Výzkum PISA 

přináší zjištění, že ve srovnání s jinými přírodovědnými oblastmi mají patnáctiletí žáci v rámci 

přírodních věd nejnižší zájem právě o geologická témata (Mandíková, 2009).  

Současný výzkum v oborové didaktice přináší několik poznatků, které přehledně shrnula 

publikace A new century for geoscience education research (Piburn et al., 2011). Zde budou 

vybrány takové, které se přímo týkají geologických znalostí, dovedností a zájmu žáků ve 

formálním vzdělávání. 

Podle závěrů Piburna et al. (2011) lze vnímat jako obecně platné, že úroveň geologických 

znalostí a dovedností žáků je ovlivněna objemem předchozích znalostí a miskoncepcí. 

O rozsahu miskoncepcí v oblasti geologie si lze udělat představu z publikace Kinga (2008), 

který seznamuje s četnými miskoncepcemi žáků v oblasti učiva o horninách, minerálech, 

zkamenělinách, sedimentárních procesech, metamorfních procesech, vulkanických procesech, 

horninovém cyklu, vývoji života, zemětřesení, struktuře Země, deskové tektonice. Jak je vidět 

z výzkumu Hornáčové et al. (2011), osobní zkušenost žáků může zintenzivnit studium žáků 

v oblasti geologických témat. Školní vzdělávání na úroveň znalostí žáků v oblasti geologie 

nemá tak významný vliv, jako by se dalo očekávat a většina miskoncepcí může zůstat po 

probrání učiva nezměněnými (Hornáčová & Prokop, 2005). V tomto ohledu nebyl rozdíl ani 

mezi žáky vyučovanými tradičními metodami a žáky, u nichž se výuka soustředila na rozvoj 

konceptů (Çelikten et al., 2012). Porozumění žáků geologickým tématům je obtížné také vlivem 

toho, že témata mají historický, popisný a systémově orientovaný charakter. V důsledku 

současného přírodovědného paradigma, které je více experimentálně založeno, žáci tématům 

nedokáží plně porozumět, což snižuje jejich šanci získat adekvátní úroveň přírodovědné 

gramotnosti (Dodick & Orion, 2003).  

Výzkumy zaměřené na oblibu přírodovědných témat ve škole a postoje žáků 

k odpovídajícím předmětům a zájmy o ně, popisují jejich nízkou úroveň obliby u českých žáků 

(Škoda & Doulík, 2009; Čížková, 2013, Vácha, 2017). Obecně zájem českých žáků o přírodní 

vědy dramaticky klesá (Janík & Stuchlíková, 2010). V oblasti geologických témat dívky mají 
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horší postoje ke geologickému vzdělávání v důsledku nižší úrovně vlastní sebedůvěry (Vislova 

et al., 2010, cit. podle Piburn et al., 2011). Příčinou může být, že dívky trpí častěji úzkostí, která 

inhibuje hloubkové a podporuje povrchové učení.  

Jak ukázal mezinárodní výzkum TIMSS (Tomášek et al., 2016), v přírodovědě včetně 

geologických témat české dívky ve čtvrtém ročníku dosáhly větší míry sebejistoty než chlapci. 

To může být způsobeno, že jsou postoje dívek k ostatním přírodovědným oblastem častěji 

pozitivní (Apkinar, 2009). Výzkumné studie v ČR v tomto kontextu dokládají horší postoje 

žáků ke geologickému obsahu ve srovnání s obsahem jiných oblastí přírodních věd nejen 

u dívek (Chudá, 2007; Prokop & Komorníková, 2007; Veselský & Hrubišková, 2009; Malcová 

& Janštová, 2018; Sláviková et al., 2012; Vlčková & Kubiatko, 2014). Dle výzkumu se mohou 

žáci lišit ve svém zájmu také o dílčí geologická témata. V rámci geologických témat mají žáci 

největší zájem o témata přírodních rizik a témata paleontologická (Hemmer et al., 2007; Fermeli 

et al., 2012). Výzkum Fančovičové a Kubiatka (2015) ukázal, že problém se zájmem žáků 

o výuku přírodovědných předmětů nemusí spočívat v geologickém obsahu výuky a žáci 

o geologická témata zájem mají. Příčinou zájmu žáků o geologická témata může být kontext, 

ke kterému jsou témata vztažena (Hemmer et al., 2007). Relativně velký zájem žáci mají 

o témata v individuálním a společenském kontextu, podobně jako o kontext společenské 

odpovědnosti.  

2.4.3 Úroveň znalostí, dovedností a zájmů účastníků na vědeckých táborech 

Výzkum PISA poukázal vlivem svého zaměření na gramotnost i na výsledky 

o volnočasovém učení (EURYDICE, 2011). Dle výsledků výzkumu PISA je vidět, že se pouze 

malá část českých žáků věnuje v přírodovědném vzdělávání volnočasovým aktivitám 

(Mandíková, 2009). Mezi těmito aktivitami bylo sledováno, zda žáci čtou časopisy, sledují 

pořady, navštěvují webové stránky, půjčují si nebo kupují knihy, poslouchají rozhlasové pořady 

a chodí do kroužků s přírodovědnou tematikou. Plošné zapojení žáků do vědeckých táborů 

nebylo ve výzkumu sledováno. Výzkum Cídlové (2017) však dochází ke zjištění, že se znalosti 

a dovednosti českých žáků v přírodních vědách longitudinálně snižují nejen ve formálním 

vzdělávání, ale také během volnočasových aktivit.  

Četné výzkumy zkoumající kognitivní oblast osobnosti již v minulosti zjistily (Orion 

& Hofstein, 1994), že účastníci krátkodobých terénních akcí v terénu dosahovali statisticky 

signifikantně lepších výsledků než žáci, kteří absolvovali tradiční výuku ve škole. Účastníci 

vědeckého (geologického) tábora prokazovali nárůst znalostí v oblasti geologických termínů, 

geologických souvislostí a systémů (Sherman-Morris et al, 2017). Byl doložen téměř 
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signifikantní nárůst konceptuálních znalostí účastníků vědeckých táborů oproti žákům, kteří 

tábory neabsolvovali. Výzkum Elkins et al. (2008) také doložil zlepšení účastníků putovního 

geologického tábora v oblasti teoretických konceptuálních znalostí, tato část provedeného 

výzkumu nicméně nebyla ve studii podrobněji rozebrána. Podle Elkins et al. (2008) na 

vědeckých táborech účastníci mohou lépe chápat například interdisciplinární souvislosti. 

Účastníci vědeckých (geovědních) táborů se nicméně mohou dle zlepšovat také ve znalostech 

faktuálních, aplikačních a v porozumění oblasti (Mao & Chang, 1998). Výsledky účastníků se 

však lišily ve vztahu k posuzovaným vědním oblastem meteorologie a astronomie. Ve vztahu 

k metakognitivnímu typu znalostí účastníci táborů prokazovali lepší úroveň znalostí 

o možnostech povolání v oblasti STEM (STEM Career knowledge), avšak výsledky účastníků 

a ostatních žáků se vzhledem ke znalostem o geologickém povolání příliš nelišily 

(Franz-Odendaa et al., 2014). 

Kontext mimo školní prostředí a tedy i vědecké tábory může u účastníků pozitivně rozvíjet 

a podpořit nejen integraci znalostí, ale také rozšířit praktické a autentické činnosti žáků, zvýšit 

dostupnost vzácných materiálů a přiblížit „velkou vědu“ (Braund & Reiss, 2006). Kladný vliv 

vědeckých táborů na rozvoj účastníků v oblasti praktických znalostí a dovedností naznačily 

jedny z prvotních studií zabývající se vzděláváním žáků na vědeckých táborech (Knox et al., 

2003; Markowitz, 2004). Aktuálně byl zjištěn nárůst hodnot praktických (environmentálních) 

znalostí a dovedností (process skills) u táborových účastníků, avšak výsledek nebyl zjištěn pro 

jednotlivé obsahové složky programu ani nebyl statisticky signifikantní (Erdogan, 2011; 

Erdogan, 2015).  

Vědecké tábory mohou mít krátkodobý i dlouhodobý vliv na afektivní oblast osobnosti žáků 

(Gibson & Chase, 2002; Knox et al., 2003; Markowitz, 2004; Janštová et al., 2015; a další). 

Účastníci v krátkodobém hledisku retrospektivně mohou vnímat vědecké tábory jako pozitivní, 

praktickou zkušenost (Knox et al., 2003; Bischoff et al., 2008). I vědecké (geologické) tábory 

účastníci krátkodobě hodnotí pozitivně, jako strategii, která zvyšuje individuální zájmy 

o geologická témata (Hemmer et al., 2007; Miller et al., 2007; Sherman-Morris et al., 2017), 

motivaci ke studiu, sebepojetí a vlastní vnímanou účinnost v oblasti geologie (Dykas 

& Valentino, 2016). 

Výzkumné studie se shodují v tom, že kvalitně provedené krátkodobé neformální vzdělávání 

může pozitivně působit na obě výše uvedené oblasti osobnosti žáků (Mao & Chang, 1998; 

Gibson & Chase, 2002; Knox et al., 2003; Erdogan, 2015; a další). Existuje nicméně mnoho 

faktorů, které mohou kvalitu neformálního vzdělávání (vědeckých táborů) významně snižovat. 

Jedná se například o nevhodně zvolené vyučovací metody, nevhodné přírodní podmínky 
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a místo, kde je akce realizována, faktory žáků samotných – jejich předešlá nízká úroveň 

vědomostí, zkušeností, negativní postoje k neformálnímu, přírodovědnému vzdělávání (Orion 

& Hofstein, 1994; Dillon et al., 2006), faktory lektorů (Kvasničák et al., 2005; Prokop et al., 

2011).  

Zdá se, že z pohledu metod a forem výuky, kterými se účastníci vědeckých táborů a také 

ostatní žáci vzdělávají v přírodních vědách, jsou výzkumníky pozitivně vnímány terénní 

činnosti (Dillon et al., 2006; Piburn et al., 2011; Sherman-Morris et al., 2017), dále badatelsky 

orientovaná a problémová výuka (Mao & Chang, 1998, Gibson & Chase, 2002), autentické 

výzkumné laboratorní techniky používané vědeckými pracovníky (Gibson & Chase, 2002; 

Knox et al., 2003; Markowitz, 2004) a další. Přínos těchto metod pro geologické vzdělávání 

žáků si uvědomují také učitelé (de Barros et al., 2012).  

Na vědeckých táborech díky tomu dochází k intenzivnějšímu rozvoji (přírodovědných) 

znalostí (de Barros et al., 2012; Dillon et al., 2006) a dovedností žáků (Dillon et al., 2006). 

Zvyšují motivaci, pomáhají pochopit koncepty, umožňují kontakt s geologickými fenomény 

a rozvíjí znalosti (de Barros et al., 2012). Účastníci táborů díky sofistikovaným technikám 

a strategiím, se kterými se na táborech seznámí, více věří ve své schopnosti (Knox et al., 2003; 

Bischoff et al., 2008; Sherman-Morris, 2017). Čímž u nich dochází ke zvýšené úrovni 

sebevědomí ve vztahu k vědním oborům. 

Vhodně zvolené metody a formy učení mohou pomoci k udržení zájmu účastníků o vědu po 

dobu školní docházky (Mao & Chang, 1998; Gibson & Chase, 2002). Mohou ovlivňovat 

účastníky v budoucích (environmentálních) postojích, aktivizovat žáky v jejich další občanské 

angažovanosti a v ochotě čelit současným (environmentálním) problémům a přimět je, aby na 

tyto problémy dále upozorňovali (Erdogan, 2015). Miller et al. (2007) zjistili, že zvyšují zájem 

o geologickou kariéru u etnických a kulturních skupin, kde může být zájem o geologii celkově 

nižší. Účastníci vědeckých táborů si v budoucnu častěji zvolili studijní obory geologie na 

vysokých školách. To potvrdily další výzkumy, kdy se díky zkušenostem účastníků 

z vědeckého tábora může rozvíjet zájem nejen o další studium (Foster & Shiel-Rolle, 2011; 

Janštová et al., 2015), ale také zájem o vědecké povolání (Knox et al., 2003; Markowitz, 2004).  

Výzkum Franz-Odendaa et al. (2014) v této souvislosti ukázal, že účastníci vědeckých 

táborů mívají zpravidla větší zájem o technické a vědecké dovednosti než žáci veřejných škol. 

Avšak, inklinace účastníků vědeckých táborů k vědě a technice je obecně vyšší u této specifické 

skupiny žáků již před účastí na táboře (Foster & Shiel-Rolle, 2011; Lindner & Kubat, 2014). 
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3 Cíle disertační práce a design výzkumu 

Na základě teoretického kontextu, který byl ve zkrácené verzi publikován40, je hlavním 

cílem disertační práce: „Popsat koncepty geologických táborů a zjistit, jakými oborovými 

znalostmi, dovednostmi a zájmy disponovali jejich účastníci a zdali se v nich dle svých názorů 

během programu zlepšili“ Tomuto cíli je hierarchicky podřazen cíl pilotního šetření [0] a cíle 

disertační práce [1 – 4]:  

[0] Cíl pilotního šetření: zjistit, jak účastníci a lektoři hodnotili průběh geologického tábora 

a v čem spatřovali jeho přínos. Pilotní šetření samostatně popisuje kap. 4. Dle modelu Hendla 

(2005, s. 282) byl proveden kvalitativní výzkum následovně: Qual výzkumné cíle → Qual data 

→ Qual analýza. Výsledky šetření byly průběžně prezentovány na konferencích 

a publikovány41, 42, 43. 

[1] Cíl studie A: objasnit program geologických táborů a popsat jejich existující koncepty. 

Řešení cíle je popsáno v samostatné kap. 5. Při řešení tohoto cíle byl zvolen kvalitativní design. 

Podle modelu Hendla (2005, s. 282) byl výzkum proveden: Qual výzkumné cíle → Qual data 

→ Qual analýza. Výsledky šetření byly rovněž průběžně prezentovány na konferencích 

a publikovány 44, 45, 46. 

[2] Cíl studie B: zjistit úroveň vstupních a výstupních znalostí o neživé přírodě účastníků 

geologických táborů a jejich názory na úroveň těchto znalostí. Řešení tohoto cíle je popsáno 

v kap. 6. Pro výzkum tohoto cíle byl zvolen smíšený sekvenční design (Hendl, 2005, s. 278), 

který zahrnoval první dílčí výzkum (Quan cíl → Qual data → Quan analýza) v kap. 6.1 a druhý 

                                                 
40 PRAŽÁKOVÁ, M., PAVLASOVÁ, L. (2017). Non-formal children and youth education focused on geoscience 

content in the Czech Republic. Pedagogická Orientace, 27(4), s. 599–619. 
41 PRAŽÁKOVÁ, M. (2016). Pilotní ověření nástroje pro výzkum neformálních vzdělávacích aktivit v ČR, (s. 64). 

In L. Pavlasová (Ed.), Trendy v didaktice biologie II., Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
42 PRAŽÁKOVÁ, M., PAVLASOVÁ, L. (2016). Suburban palaeontological camp, (s. 81–89). In M. Rusek, D. 

Stárková, I. B. Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV. Prague: Charles University, 

Faculty of Education. 
43 PRAŽÁKOVÁ, M. (přijato): Paleontologický příměstský tábor jako prostředí pro společné vzdělávání žáků se 

zájmem o obor. In Škola pro všechny aneb interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách, Olomouc, 

Univerzita Palackého. 
44 PRAŽÁKOVÁ, M. (2018). Vzdělávací složky geovědních táborů, (s. 57). In L. Pavlasová (Ed.) Trendy 

v didaktice biologie III. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
45 PRAŽÁKOVÁ, M., RUŽEK, I., PAVLASOVÁ, L. (2018). Činnosti žáků během geovědních táborů, analýza 

programů (s. 98–105). In J. Duchovičová, D. Gunišová, N. Kozárová, R. Š. Kaleňáková (Ed.), Inovatívne trendy 

v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Pedagogická fakulta. 
46 PRAŽÁKOVÁ M., PAVLASOVÁ, L. (2017). What do children do at summer camps? The analysis of 

geoscience camps´ programmes, (s. 52–60). In M. Rusek, K. Vojíř (Eds.), Project-based education in science 

education: Empirical texts XV. Prague: Charles University, Faculty of Education. 
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dílčí výzkum (Qual i Quan cíle → Qual data → Qual analýza doplněná Quan analýzou) 

v kap. 6.2. Dílčí výsledky šetření byly publikovány v článku v časopisu47.  

[3] Cíl studie C: zjistit rozdíly ve vstupní a očekávané výstupní úrovni odborných dovedností 

účastníků geologických táborů. V řešení tohoto cíle byl použit podle modelu Hendla (2005, 

s. 282) kvantitativní design (Quan cíle → Quan data → Quan analýza). Řešení tohoto cíle 

shrnuje kap. 7.  

[4] Cíl studie D: zjistit vstupní úroveň zájmu účastníků geologických táborů a způsob, jakým 

své zájmy posuzovali. V poslední studii byl použit rovněž smíšený sekvenční design, kdy byl 

výzkum proveden (Hendl, 2005, s. 278) v prvním (Quan cíle → Quan data → Quan analýza) 

a druhém (Qual cíle → Qual data → Qual analýza) dílčím výzkumu. Řešení cíle je popsáno 

v kap. 8. 

Obecná metodologie použitá k řešení dílčích cílů je uvedena níže v kap. 3.1 až 3.3. 

Metodologie specifická pro dílčí cíle je uvedena zvlášť u výzkumných studií v kap. 4 až kap. 8. 

Každá studie zahrnuje jeden nebo více výzkumných cílů, výzkumné otázky (zkráceně VO) 

a k nim stanovené nulové nebo alternativní hypotézy (zkr. H) či předpoklady (zkr. P), popis 

sběru dat a jejich zpracování, výsledky výzkumu, diskuzi a závěr.  

3.1 Výzkumné fáze a etapy 

Výzkum se uskutečnil ve dvou po sobě navazujících fázích, v pilotním šetření a v hlavním 

výzkumném šetření. Pilotní šetření (cíl 0) proběhlo v roce 2016. V následujícím období došlo 

ke zpracování dat a interpretaci výsledků pilotního šetření. Po pilotním šetření byla zavedena 

opatření pro realizaci hlavního výzkumného šetření, zejména v oblastech výzkumných cílů, 

výzkumných otázek, výzkumného souboru, výzkumných nástrojů, výzkumných metod 

a postupu při sběru dat.  

Například došlo k zaostření výzkumu na znalosti, dovednosti a zájmy účastníků. Bylo 

kriticky přistoupeno k výběru geologických táborů, došlo k eliminování táborů 

s archeologickými a jinými tématy, která nelze považovat za kurikulární obsah geologický 

(v souladu s King et al., 2014), kap. 1.2.1. Byl upřesněn postup při sběru dat tak, aby výzkum 

byl proveden co nejvíce plošně a aby co nejméně zasahoval do chodu tábora a do volného času 

účastníků mimo průběh tábora. Bylo promyšleno načasování sběru dat mezi turnusy táborů, aby 

byl sběr uskutečnitelný v co největší míře výzkumníkem. 

                                                 
47 PRAŽÁKOVÁ, M., PAVLASOVÁ, L. (2019). Vstupní znalosti účastníků geovědních táborů zjišťované 

asociační technikou. Scientia in educatione, 10(1), s. 33–50. 
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Hlavní fáze šetření (cíle 1 – 4) se členila na dvě dílčí etapy, přípravnou etapu a realizační 

etapu. Přípravná etapa pro fázi hlavního výzkumu akceptovala dříve vzniklá opatření (viz výše), 

došlo k oslovení institucí a jejich organizátorů. S organizátory byly dohodnuty a upraveny 

podmínky výzkumu. Byly sjednány termíny vstupů48 do výzkumného terénu. Realizační etapa 

proběhla v roce 2017 – 2019 (kap. 5 až kap. 8). Zahrnovala nejprve získání souhlasů plnoletých 

respondentů nebo zákonných zástupců respondentů s průběhem výzkumu. V době konání 

táborových turnusů proběhl sběr dat. Po dokončení sběru dat ve výzkumných souborech došlo 

ke zpracování dat a jejich dílčí prezentaci i publikaci. Realizační etapa byla zakončena sepsáním 

výzkumné zprávy formou disertační práce.  

3.2 Táborové turnusy 

Pilotní šetření (cíl 0) bylo provedeno s vybraným turnusem geologického tábora. Bližší popis 

turnusu byl uveden v publikaci Pražáková a Pavlasová (2016). Výběr turnusu vzhledem 

k potřebám disertace je možné zdůvodnit následujícím: název případu a tedy i jeho vzdělávací 

obsah (Hájek et al., 2010) byl zacílen na témata v oblasti geologie, data byla dostupná vzhledem 

k dlouhodobé spolupráci řešitelky s institucí, byla zde event. možnost dalšího výzkumu. 

Hlavní fáze výzkumu (cíl 1 – 4) byla realizována v ČR v rámci lišících se táborových 

turnusů, které byly určeny účastníkům od primárního až po vyšší sekundární stupeň vzdělávání 

ISCED 1 - 3 (UIS, 2012), u nichž se předpokládá zájem o přírodní vědy (Janštová et al, 2015; 

Carrick et al., 2016), kap. 2.2.2. V každém táborovém turnusu bylo minimálně šest a maximálně 

25 účastníků. Turnusy měly alespoň dva lektory. Konečný počet lektorů nebylo možné určit, 

varíroval zejména u pobytových variant táborů. Přehled zkoumaných táborových turnusů byl 

uveden v publikaci Pražáková a Pavlasová (2017) nebo v českém jazyce v rozšířené textové 

verzi v publikaci Pražáková et al. (2018). 

Táborové turnusy byly pořádány celkem pěti různými institucemi se sídlem v Brně 

(1 instituce), Nové Pace (1 instituce) a Praze (3 instituce). Přehled institucí a jimi pořádaných 

táborových turnusů je následující: první instituce (Praha) pořádala turnus 1; druhá instituce 

(Praha) pořádala turnus 2, turnus 9 a turnus 10; třetí instituce (Brno) pořádala turnus 3 a turnus 

4; čtvrtá instituce (Nová Paka) pořádala turnus 5; pátá instituce (Praha) pořádala turnus 6, turnus 

7 a turnus 8. Turnusy se konaly v pobytové (turnus 3, 4, 5, 10), příměstské (turnus 2, 6, 7, 8, 9) 

a u jednoho případu v kombinované (turnus 1) variantě.  

                                                 
48 Celkem bylo stanoveno 19 termínů vstupu do výzkumného terénu. 
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3.3 Výzkumné nástroje 

V pilotním šetření (cíl 0) byly výzkumnými nástroji soubor otázek pro respondenty 

účastníky (Příloha 1.1) a soubor otázek pro respondenty lektory (Příloha 1.2). Oba soubory 

sloužily jako tazatelská osnova. Soubory otázek pro obě skupiny dotazovaných respondentů 

byly členěny na otázky identifikační (Hlaďo, 2011) a otázky úvodní, hlavní, navazující, 

ukončovací (Švaříček & Šeďová et al., 2007). 

V hlavní fázi výzkumu byl použitým nástrojem ve studii A (cíl 1) dotazník pro lektory, 

Příloha 1.3. Clem bylo získat srovnatelné informace od institucí, které v době před realizací 

tábora nedisponovaly oficiálním dokumentem o obsahu akce, kap. 1.3.3. Dotazník se skládal 

z úvodní části (hlavička), identifikačních otázek a tabulky s otevřenými otázkami (Hendl, 2005; 

Hlaďo, 2011). Konstrukce tabulky byla inspirována publikací Leblebicioglu et al. (2011), byla 

utvořena z položek jednotlivých dnů ve sloupcích a časových úseků v řádcích. Účelem této 

podoby dotazníku bylo navést respondenty k vyplnění programu tábora tak, aby se stručně 

a rovnoměrně vyjádřili ke vzdělávacím činnostem účastníků, které se odehrávaly po celou dobu 

trvání turnusu. Obsahová validita finální podoby byla hodnocena metodologem a dvěma 

didaktiky (Gavora, 2000). Po zapracování připomínek byl dotazník pilotně testován u 

dvou lektorů vybraného táborového turnusu v roce 2016 (Pražáková, 2016) a následně upraven.  

Ve studiích B až D (cíl 2 – 4) byl výzkumným nástrojem dotazník, Příloha 1.4. Dotazník 

zahrnoval úvod, otázky identifikační a v hlavní části byl členěn na tři díly. Přičemž jednotlivé 

díly dotazníku měly své vlastní zadání a část určenou k vyplnění:  

‐ Díl I. „Co vím“ obsahoval v části určené k vyplnění volné řádky pro písemné uvádění 

slovních asociací. Další informace týkající se konstrukce dotazníku byly uvedeny 

v publikaci Pražáková a Pavlasová (2019).  

‐ Díl II. „Co umím“ obsahoval v části určené k vyplnění baterii 26 položek, které obsahovaly 

tvrzení týkající se odborných dovedností. Byly zde zahrnuty vybrané položky týkající se 

identifikování otázek i získávání a zpracování informací (Kubiatko & Vašíčková, 2013), 

dané do kontextu geologických témat. U položek byl v prvním sloupci a druhém sloupci 

dotazníku v této části volný prostor pro případné označení dané položky. 

‐ Díl III. „Co mě zajímá“ obsahoval v části určené k vyplnění 28 položek, jednalo se o baterii 

otázek v podobě Likertovy škály (Likert, 1932) s následujícími variantami odpovědí: 

1 - úplně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - úplně 

nesouhlasím.  Otázky byly rozděleny do celkem pěti oblastí zájmů, podobně Prokop et al. 

(2007b) a Prokop et al. (2011), tab. 1 na následující straně. 
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Tabulka 1 Oblasti s otázkami, ve kterých byla zjišťována vstupní úroveň zájmů účastníků. 

Oblast Číslo otázky Počet otázek 

Kariéra 4, 9, 10, 21 4 

Terénní činnosti 5, 11, 14, 22, 25 5 

Školní učení 1, 2, 7, 13, 16, 17 6 

Laboratorní činnosti 6, 12, 15, 23, 26, 27 6 

Volnočasové učení 3, 8, 18, 19, 20, 28, 24 7 

Dotazník pro zajištění obsahové a konstruktové validity (Gavora, 2000) prošel revizí dvou 

didaktiků, připomínkami tří učitelů z praxe, kteří byli aprobovaní v ČR pro primární 

i sekundární úroveň vzdělávání (UIS, 2012) a korekturami odborníků v oblasti metodologie 

pedagogického výzkumu. Ti také posoudili, zda jsou otázky relevantní vzhledem k cílům studie 

(Prokop et al., 2007b). Doporučení ke změnám byly zapracovány a po pilotáži dotazníku (kap. 

3.1) byl nástroj znovu upraven. Reliabilita jednotlivých částí dotazníku byla ověřena pomocí 

Cronbachova alfa, její hodnoty jsou uvedeny níže pro jednotlivé části (Gavora, 2012), tab. 2. 

Tabulka 2 Reliabilita stanovená pomocí Cronbachova alfa pro separátní části dotazníku. 

Dotazník Cronbachovo alfa 

Díl I. 0,855 

Díl II. 0,861 

Díl III. 0,872 

Výzkumným nástrojem ve studiích B a D (cíl 2 a 4) dále byl soubor polostrukturovaných 

otázek, Příloha 1.5. Celkem devět položených otázek obsahovalo jednu identifikační (Hlaďo, 

2011), osm hlavních se čtyřmi afektivními a čtyřmi kognitivními položkami a jednu 

ukončovací. Podle potřeby byly také položeny otázky navazující (Švaříček, Šeďová et al., 

2007). Soubor otázek byl utvořen na základě zkušenosti s tvorbou a implementací souboru 

otázek pro provedené pilotní šetření (Pražáková, 2016; Pražáková & Pavlasová, 2016; 

Pražáková, 2017). Sloužil jako tazatelská osnova. Výzkumný nástroj byl před aplikací předem 

posouzen dvěma oslovenými didaktiky přírodních věd, aby zhodnotili formulace otázek 

vzhledem k výzkumným cílům, jejich srozumitelnost a významovou jasnost. 
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4 Pilotní šetření 

Výzkumným cílem pilotního šetření bylo: zjistit, jak účastníci a lektoři hodnotili průběh 

geologického tábora a v čem spatřovali jeho přínos (cíl 0, kap. 3). Byly zde položeny výzkumné 

otázky:  

‐ VO1: Jak na konci vybraného turnusu geologického tábora účastníci a lektoři hodnotili 

organizaci proběhlé akce a které související aspekty popisovali ve výpovědích pozitivně? 

‐ VO2: Jak na konci vybraného turnus geologického tábora účastníci a lektoři hodnotili 

vzdělávání na proběhlé akci a které související aspekty popisovali ve výpovědích 

pozitivně? 

4.1 Výzkumný soubor a sběr dat 

Výzkum proběhl na vybraném turnusu geologického tábora, kap. 3.2. Výzkumným 

souborem byli respondenti účastníci (N=20, viz tab. 3) a lektoři (N=2). Snahou bylo zajistit 

datovou triangulaci (Hendl, 2005). 

Tabulka 3 Popis respondentů účastníků v pilotním šetření (f – relativní četnost); N=20. 

Respondenti účastníci 
Pohlaví; f (%) 

Celkem (věk) 
Chlapci Dívky 

Věk; f (%) 
Mladší (méně než 12 let)  30 25 55 

Starší (12 let a více)  35 10 45 

Celkem (pohlaví) 65 35 100 

 

Během saturace dat došlo k bližšímu poznání respondentů účastníků, kdy byly institucí 

mimořádně zprostředkovány seznamy s účastníky táborových turnusů v letech 2011 – 2016 

(Pražáková & Pavlasová, 2016; Pražáková, přijato). Celkem bylo v seznamech zjištěno 59% 

zastoupení všech účastníků (N=240), kteří absolvovali geologický tábor opakovaně. Data 

o zkoumaném turnusu geologického tábora tím byla rozšířena, bylo v rámci něj zjištěno 75 % 

respondentů účastníků, kteří zopakovali svou účast na geologickém táboře. Mezi respondenty 

lektory byl jeden muž a jedna žena. Věk respondentů lektorů byl 30 a 50 let.  

Sběr dat proběhl individuálně, na konci tábora. Byl realizován podle předem vytvořených 

výzkumných nástrojů, kap. 3.3. Před sběrem dat byly výzkumnému souboru poskytnuty 

informace o účelu pilotního šetření a byl získán informovaný souhlas s pořizováním 

audiozáznamů. 
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4.2 Metody výzkumu a analýza dat 

Výzkum byl proveden metodou hloubkových rozhovorů (Švaříček, Šeďová et al., 2007), 

které byly vedeny polo-strukturovaně (Gavora, 2006). Délka rozhovorů se lišila podle 

dotazovaných skupin respondentů (Švaříček, Šeďová et al., 2007), s respondenty účastníky 

nepřesáhla 27 minut, s respondenty lektory nepřesáhla 33 minut.  

Odpovědi získané ve výzkumném souboru v rozhovorech byly anonymizovány (symbol ID) 

a doslovně přepsány, čímž byly zjištěny výpovědi. Ve výpovědích bylo provedeno otevřené 

kódování (Švaříček, Šeďová et al., 2007; Hlaďo, 2011) v opakovaně se vyskytujících 

jednotkách (Hendl, 2005). Kódy a jim odpovídající kategorie byly vytvořeny pro účely 

výzkumu a jsou uvedeny v publikacích Pražáková a Pavlasová (2016) a Pražáková (2017).  

Ve skupině respondentů účastníků bylo v dalším stupni analýzy provedeno kódování axiální 

(Strauss & Corbin, 1999). Na základě vzájemných kauzálních vztahů (Příloha 1.6) byly 

utvořeny kategorie a subkategorie (úrovně I., II., III.) pro výpovědi respondentů účastníků. 

Kategorie a subkategorie byly konstantně komparovány (Gavora, 2006) v organizačních 

aspektech (VO1) táborů, tedy v obecných a personálních charakteristikách (Pražáková 

& Pavlasová, 2016) a v aspektech vzdělávacích (VO2). Zjištěné výsledky byly pro přehlednost 

kvantifikovány (podobně Pavlasová, 2015), byly spočítány absolutní (n) a relativní (f) četnosti 

ve výpovědích. 

Ve výpovědích respondentů lektorů mezi identifikovanými kódy došlo ke zjišťování 

souvislostí vzhledem k existujícím kategoriím výpovědí u respondentů účastníků. Výsledky 

byly z důvodu nízkého počtu respondentů lektorů popsány formou datových úryvků (Šeďová 

& Švaříček, 2013), které se u kvalitativních studií o vědeckých táborech běžně uvádí 

(Riedinger, 2015; Fields, 2009). Po vykonání cyklického výzkumu v dostupném výběru 

respondentů účastníků i respondentů lektorů již nebylo možné získat další data o zkoumaném 

turnusu, proto bylo pilotní šetření uzavřeno. 
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4.3 Výsledky 

U respondentů účastníků bylo v odpovědích zjištěno celkem n = 370 výpovědí, tab. 4. Mezi 

výpověďmi se 41 % vztahovalo k organizačním aspektům (VO1) a 59 % ke vzdělávacím 

aspektům geologického tábora (VO2).  

Tabulka 4 Kategorizace výpovědí v souboru odpovědí49 respondentů účastníků (n - absolutní 

četnost, f - relativní četnost); n = 370. 

Kategorie Subkategorie I. 
Výpovědi 

n ƒ (%) 

Vzdělávací aspekty 217 59 

 

Afektivní oblast 107 29 

Kognitivní oblast 98 26 

Sociální oblast 12 4 

Organizační aspekty 153 41 

 Chápání vědeckého tábora 57 15 

 Pozitiva tábora 75 20 

 Negativa tábora 21 6 

Celkem 370 100 

Geologický tábor podle zjištěných kategorií ve vztahu ke vzdělávacím aspektům (VO1) 

působil na „afektivní oblast“ (29 %), „kognitivní oblast“ (26 %) a „sociální oblast“ (4 %) 

osobnosti účastníků. Respondenti účastníci průběh tábora popisovali bipolárně, tomu 

odpovídaly subkategorie I. s výpověďmi v oblasti afektivní („pozitiva“ 25 %, „negativa“ 4 %), 

kognitivní („pozitiva“ 24 %, „negativa“ 2 %) i sociální („pozitiva“ 1 %, „negativa“ 3 %).  

Ve zjištěných 25 % (n = 93) pozitivních výpovědích respondentů o afektivní oblasti, byla 

nejčastěji popisována subkategorie II. „vliv rodiny“ (10,7 %). Rovněž podle respondentů 

lektorů „... je to v rodině … nebo pak jsou děti, který si to někde nakoukaj, načtou, začnou se 

o to zajímat, choděj třeba na ty kroužky, pak přes ty kroužky zjistěj, že je tábor, tak se 

přihlásej…“ (ID 2). Respondent lektor (ID 2) naznačoval také oboustranné interakce mezi 

účastníky a rodiči, kdy v této souvislosti tvrdil: „…dcera … chtěla na ten tábor. A tím, že byla 

spokojená, tak jsem začla chodit, protože mě to zajímá též ten obor.“ Část respondentů 

                                                 
49 Příloha 1.1 
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účastníků potvrdila kladný vliv geologických táborů na rozvoj zájmů v subkategorii II. „kladný 

zájem“ (7,5 %), ale bez popisu souvislostí. Další respondenti účastníci konkretizovali své 

výpovědi na vliv tábora na rozvoj v subkategorii II. „zájem o obor“ (6,8 %), kterou bylo možné 

třídit na subkategorie III. „o další studium“ (4,6 %) a „o budoucí kariéru“ (2,2 %). 

Ve 24 % (n = 89) pozitivních výpovědí zjištěných v kognitivní oblasti osobnosti respondenti 

účastníci spatřovali přínos geologického tábora v subkategorii II. ve „využitelnosti“ (7,1 %), 

kterou bylo možné třídit na subkategorie III. „ve škole“ nebo „v životě“. Další respondenti 

účastníci tábor popisovali jako přínosný v subkategoriích II. pro „znalosti“ (5,9 %), „zážitek“ 

(4,9 %), pro „činnosti“ (4,4 %) a pro „dovednosti“ (1,7 %).  

Respondenty účastníky uváděné znalosti byly „faktuální“ a „konceptuální“. Respondent 

lektor (ID 1) uváděl: „ … získají vědomosti o tom, jak vypadal život na Zemi v ňáký minulosti. 

Zjistí, že máme období, třeba jako kambrium, ordovik, silur, devon, … jak byly starý ty období, 

co v nich žilo, jak vypadaly ty zvířata a tak dále. A zjistí, jakým způsobem můžou číst 

v horninách okolo sebe.“ Dovednosti někteří respondenti účastníci ve výpovědích 

determinovali jako trpělivost, zbavení se strachu, účelová komunikace, práce s informacemi. 

Podle respondentů lektorů se „… naučí pracovat s určitýma datama, zdokonalí se v tom, že 

dokážou interpretovat nějaký věci, což nemusí využít jenom v tý paleontologii, ale třeba 

i v dalších oborech, vypěstujou si určitej vztah k přírodě a rozhodně dokážou kritickým 

pohledem potom jako posuzovat nějaký, jak to říct … jevy.“ (ID 1) a „Kromě teda nějakejch 

teda odbornejch vědomostí se naučej lépe tomu sociálnímu chování, protože je tam ta parta, 

musej spolu komunikovat …“ (ID 2). Nejčastěji uváděnými činnostmi respondenty účastníky 

ve výpovědích byly činnosti venku. Respondenti lektoři popisovali přínos těchto činností: 

„…pro děti je to supr příležitost, jak se dostat do terénu a vyzkoušet si, jak probíhá 

paleontologická práce …“ (ID 1) a „Pozitivum rozhodně je, že chodíme do terénu. Protože je 

něco jinýho, když to dítě to vidí v učebnici, že jo, nebo v tom muzeu a v tom terénu …“ (ID 2). 

Ve vztahu k organizačním aspektům (VO2) respondenti účastníci vymezovali geologický 

tábor v subkategorii I. „chápání vědeckého tábora“ (15 %), kde popisovali v subkategoriích II. 

„program“ (10 %), jeho „trvání“ (4 %) a „zaměření“ (1 %). Jak tvrdil respondent lektor (ID 1): 

„… Většinou to funguje tak, že první dva dny jsme někde v terénu, často mimo Prahu, třetí den 

ve středu je odpočinkovej v Praze, kde chodíme do různých muzeí, dinoparků, triloparků a tak 

dále a čtvrtek taky většinou jezdíme mimo Prahu a v pátek máme na nějaký lokalitě v Praze, 

abychom to stihli zakončit…“.  

Respondenti účastníci celkově popisovali organizaci na táboře v subkategorii I. „pozitiva 

tábora“ (20 %), kde v subkategoriích II. nejvíce oceňovali „činnost lektorů“ (10 %), 



54 

 

„atmosféru“ (6 %) a „činnost organizátorů“ (4 %). Organizaci tábora respondenti účastníci 

popisovali také v subkategorii I. „negativně“ (6 %), a to tedy v subkategoriích II. „činnost 

organizátorů“ (3 %), „činnost lektorů“ (2 %) a „atmosféra“ (1 %). Dle výpovědi respondenta 

lektora (ID 1) by mohli organizátoři táborů „…sehnat trošku jakoby víc financí, že bysme si 

mohli zaplatit třeba vlastní autobus a mohli bysme jezdit na nějaký lokality, který jsou 

vzdálenější od Prahy …“.  

4.4 Závěr pilotního šetření 

Pilotní šetření proběhlo na vybraném turnusu geologického tábora v souladu s [0] cílem 

disertační práce, kap. 3. Bylo vykonáno pomocí hloubkových rozhovorů s účastníky a lektory. 

Ve výpovědích účastníků a lektorů byl zpětně zjištěn popis a hodnocení průběhu akce 

v organizačních a vzdělávacích aspektech, čímž došlo k objasnění výzkumného cíle.  

Z hodnocení účastníků a lektorů vyplynul hlavní výzkumný závěr pilotního šetření ve vztahu 

ke vzdělávacím aspektům geologického tábora. Účastníci a lektoři popisovali přínos 

geologického tábora v afektivní a kognitivní oblasti, ve které dle výsledků pilotního šetření 

docházelo k rozvoji zájmů a také rozvoji znalostí a dovedností účastníků, především 

prostřednictvím praktických činností venku (Pražáková & Pavlasová, 2016, vlastní zjištění). 

Vybraný tábor měl podle zjištěných výpovědí převážně terénní charakter, čímž bylo možné 

usuzovat na společný znak v programu geologických táborů. 

Z pilotního šetření rovněž vyplynulo několik opatření, kap. 3.1. Ty byly reflektovány během 

přípravy a realizace hlavní výzkumné fáze.  
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5 Studie A 

Cílem studie A bylo objasnit program geologických táborů a popsat jejich existující 

koncepty (cíl 1, kap. 3). Výzkum níže stručně shrnuje výsledky prezentované v konferenčních 

příspěvcích (Pražáková & Pavlasová, 2017b; Pražáková et al., 2018; Pražáková, 2018). 

5.1 Výzkumné otázky a předpoklady 

Výzkumnými otázkami byly:  

‐ VO1: Které vědecké a vzdělávací činnosti podle výpovědí lektorů absolvují účastníci 

během programu geologických táborů?  

‐ VO2: V čem se podobají podle výpovědí lektorů vědecké a vzdělávací činnosti účastníků 

a podle nich odvozené koncepty geologických táborů?  

Výzkumné předpoklady byly: 

‐ P1: V souladu s výsledky pilotního šetření (Pražáková & Pavlasová, 2016, vlastní zjištění) 

bylo předpokladem, že podle výpovědí lektorů během programu účastníci na geologických 

táborech absolvují zejména terénní činnosti. 

‐ P2: Hlavní podobnost mezi činnostmi účastníků a tím i různými koncepty byla podle 

výpovědí lektorů předpokládána v absolvovaných učebních metodách a formách na 

geologickém táboře.  

5.2 Výzkumný soubor a sběr dat 

Výzkum proběhl na deseti turnusech geologických táborů. Respondenty výzkumného 

souboru byli lektoři turnusů (N=21; 16 mužů, 5 žen), kteří se podíleli na tvorbě programu. 

Jednalo se o vědecké pracovníky, zaměstnance muzeí i učitele různých typů škol. 

Dotazník (kap. 3.3) byl respondentům administrován na začátku akce a zpětně vyžádán na 

konci. Doba k vyplnění byla určená délkou trvání turnusu v maximálním rozsahu pěti až sedmi 

dnů, respondenti se mohli k položkám v dotazníku opakovaně vracet.  

Aby se předešlo duplicitám ve zjištěných výpovědích, lektoři vytvářející program pro více 

turnusů táborů odpověděli pouze jednou. Vícekrát, zvlášť pro každý turnus, odpověděli lektoři 

vytvářející program různým geologickým táborům, které mohly mít více turnusů, avšak 

s odlišným programem.  
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5.3 Metody výzkumu a analýza dat 

Výzkum byl proveden metodou dotazníku s otevřenými otázkami (Hendl, 2005), v němž 

respondenti vyplňovali program, čili reflektovali absolvované vědecké a vzdělávací činnosti 

účastníků (Almquist et al., 2010). Zjištěná data byla anonymizována, symbol ID. Odpovědi 

respondentů byly doslovně přepsány. Aby byly zjištěny výpovědi související se vzdělávacími 

a vědeckými činnostmi účastníků, došlo k očištění dat od výpovědí týkajících se vedlejšího 

obsahu tábora, jež bývá k popisu programu připojen, kap. 1.3.3. 

Ve výzkumu VO1 k analýze výpovědí byla použita technika otevřeného kódování odpovědí 

(Švaříček, Šeďová et al., 2007). Pokud respondent uvedl shodnou výpověď v různém časovém 

úseku programu, byla započítána opakovaně. V případě, že shodná výpověď byla uvedena 

v totožném úseku programu, byla započítána unikátně. Na základě podobností ve výpovědích 

došlo k jejich třídění, vytvoření kategorií a subkategorií. Poté byly zjištěny absolutní (n) 

a relativní (f) četností výpovědí v kategoriích i subkategoriích a znázorněny v tabulkách.  

Ve výzkumu VO2 byly turnusy přiřazeny k lišícím se geologickým táborům. Neboť různé 

turnusy mohly být pořádány shodnými organizacemi a shodným lektorem (kap. 3.2), 

garantujícím totožný program. Metodou konstantní komparace (Švaříček, Šeďová et al., 2007) 

bylo zjištěno zaměření táborů (Pražáková, 2018, vlastní zjištění), tedy byly srovnávány 

a seskupovány související kategorie a subkategorie činností. Komparované hodnoty 

absolutních četností výpovědí v kategoriích byly spočteny vzhledem k počtu respondentů, kteří 

vyplnili dotazník pro každý geologický tábor (M, aritmetický průměr). Za účelem, aby vyšší 

četnosti výpovědí nepřipadaly danému geologickému táboru z důvodu spočtení výpovědí u více 

respondentů, došlo ke zjištění průměrné absolutní četnosti ve výpovědích respondentů u lišících 

se geologických táborů. Pro nízký počet respondentů data nebyla podrobena další statistické 

analýze. Data byla zpracována do tabulek a grafů a interpretována.  

Koncepty geologických táborů, čili lišící se geologické tábory s podobnostmi v programu 

(Almquist et al., 2010), byly objasněny jako pravidelnosti v průměrných absolutních četnostech 

spočtené ve výpovědích respondentů. Bylo to z toho důvodu, že součet všech výpovědí 

respondentů u konkrétního geologického tábora mohl znamenat celkové zastoupení činností 

účastníků na geologickém táboře, ale také že se respondenti o jednotlivých činnostech 

dostatečně nerozepsali (Novák, 1981). 
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5.4 Výsledky 

V odpovědích respondentů bylo analyzováno n = 310 výpovědí o vědeckých a vzdělávacích 

činnostech účastníků geologických táborů. Podle výpovědí bylo možné shrnout (VO1), že 

během geologických táborů převažoval oborový, tedy geologický obsah (78 %), který byl 

doplněný o mezioborový (22 %) obsah v činnostech účastníků (Pražáková & Pavlasová, 2017b, 

vlastní zjištění). Oborový obsah byl zjištěn v činnostech, jako bylo například odlévání 

zkamenělin, sběr a zpracování nerostů, exkurze do lomu. Mezioborový obsah byl zjištěn 

v činnostech s přesahem do jiných disciplín (Elkins et al., 2008; Esteves et al., 2013), jako bylo 

například pozorování objektů v botanické či zoologické zahradě, absolvování programu 

o pravěkých lidech v muzeu. Podle výzkumných výsledků (Pražáková et al., 2018, vlastní 

zjištění) byly celkově nejčastěji zastoupenými činnostmi ve výpovědích respondentů terénní 

činnosti a hry, zejména mezioborové. Nejméně četně zastoupenými činnostmi byly chození na 

exkurze do provozů a podniků a sledování filmů.  

Ve výzkumu (VO2) byly turnusy rozřazeny mezi sedm geologických táborů, tábory A až G. 

Geologický tábor A zahrnoval turnus 1; tábor B zahrnoval turnus 2 a 9; tábor C zahrnoval turnus 

3 a 4; tábor D zahrnoval turnus 5; tábor E zahrnoval turnus 6, turnus 7 a turnus 8; tábor G 

zahrnoval turnus 10. Podle výpovědí respondentů byly zjištěny následující rozdíly v zastoupení 

činností účastníků mezi geologickými tábory, Graf 1.  

Graf 1 Výpovědi respondentů o činnostech účastníků geologických táborů; n = 310. 
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Během konstantní komparace bylo analyzováno zaměření (Pražáková, 2018, vlastní zjištění) 

geologických táborů „terénně-laboratorní“, jako součet absolutní četnosti relevantních 

výpovědí v kategoriích terénní činnosti, laboratorní práce, vytváření sbírek (n = 106 výpovědí). 

Dále „tradiční“ zaměření jako součet absolutní četnosti relevantních výpovědí v kategoriích 

práce s textem, vysvětlování a diskuze, sledování filmů (n = 94 výpovědí). Třetí typ byl označen 

jako „muzejně-exkurzní“ zaměření jako součet absolutní četnosti relevantních výpovědí 

v kategoriích prohlídka expozic, exkurze do provozů firem (n = 39 výpovědí). Relevantní 

výpovědi v kategorii hry (n = 71 výpovědí) nebyly po konstantní komparaci dat vzhledem k její 

možné příslušnosti do všech uvedených zaměření táborů, zahrnuty.  

Vzhledem ke zjištěným průměrným absolutním četnostem činností účastníků v relevantních 

výpovědích respondentů byly analyzovány podobnosti v zaměření geologických táborů, které 

znázorňuje Graf 2. 

 

Graf 2 Výpovědi respondentů o terénně-laboratorním, tradičním a muzejně-exkurzním 

zaměření geologických táborů; n = 239. 

Jak lze na příkladu tábora A vidět, respondenti uvedli ve srovnání s jiným geologickým 

táborem C celkově nižší hodnoty výpovědí, které souvisely s popsaným zaměřením táborů. 

Výpovědi měly vůči sobě rovnoměrné zastoupení s mírnou převahou muzejně-exkurzního 

zaměření, proto byl u tábora A zjištěn tomu odpovídající koncept, níže.  

Mezi geologickými tábory bylo možné vidět na jedné straně koncepty, u nichž 

terénně-laboratorní zaměření převažovalo (tábor D) a mohlo být rovněž kombinováno s četně 

zastoupeným tradičním zaměřením (tábor C, tábor F). Na druhé straně byly zjištěny koncepty 

s rovnoměrně zastoupenými zaměřeními táborů (tábor A, tábor B, tábor E, tábor G), avšak 

mírně zde mohlo převažovat (kromě tábora E) jejich muzejně-exkurzní zaměření. 
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5.5 Diskuze 

Ve výzkumu byly zjišťovány pohledem lektorů vědecké a vzdělávací činnosti účastníků 

geologických táborů. Na zkoumaných geologických táborech v ČR probíhaly převážně oborové 

činnosti účastníků (Elkins et al., 2008; Erdogan, 2015). Mezi nimi byly zjištěny aktivizující 

činnosti účastníků (podobně Mao & Chang, 1998; Gibson & Chase, 2002), jako jsou například 

terénní činnosti, kritická práce s textem, diskuze, exkurze. Ty byly kombinovány s početně 

zastoupenými činnostmi typickými pro transmisivně pojatou výuku přírodních věd (Rocard et 

al., 2007), příkladně lze uvést sledování filmů (Štubňa, 2016; Štubňa & Hroncová, 2016). 

Mezi činnostmi účastníků se ve výpovědích lektorů nejčastěji vyskytovaly terénní činnosti 

(odpovídající P1), které soudobé vzdělávání v oblasti geologických témat kladně přijímá (Orion 

& Hofstein, 1994; Žoldošová & Prokop, 2006; King, 2008; Bentsen et al., 2009; Eastep et al., 

2011; Dykas & Valentino, 2016). Již v minulosti výzkum pohledem učitelů naznačil jejich 

význam pro rozvoj českých žáků v oblasti geologie (Michovská, 2008), kdy jim realizace 

terénních činností v různé podobě může pomoci porozumět klíčovým geologickým tématům. 

Geologické tábory by proto mohly být příležitostí, kdy je možné absolvovat terénní činnosti 

pokročilejšího typu (Esteves et al., 2015; Mao & Chang, 1998), které by uznávaly principy 

badatelství (Papáček, 2010; Stuchlíková, 2010; Škoda & Doulík, 2013) a mohly by sloužit 

k řešení projektů (Fields, 2009). Ani na táborech by terénní činnosti neměly být jen návštěvou 

dané oblasti (de Barros et al., 2012), přestože je přímý kontakt s prostředím sám o sobě 

hodnotný a umožňuje pozorovat procesy, jejichž simulace není jinde možná (Fuller, 2006). 

Účastníci, kteří činnosti na táborech absolvují, by mohli využít své zkušenosti i do budoucna 

(Vohra, 2000, Brossard et al., 2005; Wood, 2009;; Fermeli et al., 2012; Locke et al., 2012), lépe 

porozumět vyučovacím předmětům ve škole a dosahovat lepších výsledků učení (Fuller, 2006; 

Esteves et al., 2013), mohli by být lépe připraveni pro předmětovou soutěž, například 

olympiádu (Martinez & Hibbs, 2003; Janštová et al., 2015; McNamara & Nicholls, 2017, cit. 

podle Greco & Almberg, 2017), mít konkrétní představu o povolání geologů (Aichler & Bokr, 

2007; Wood, 2009; AGI, 2012; Turanová & Ružek, 2015) a významu geologického výzkumu 

pro společnost. 

Během realizace terénních činností na geologických táborech je ale třeba dbát na jejich 

průběh (Sherman-Morris et al., 2017). Pokud na táboře nebudou panovat vhodné podmínky, 

nebudou se účastníci moci na studium soustředit a nemusí dosáhnout pozitivních výsledků 

učení (Sherman-Morris et al., 2017). Navíc, pokud by nebyly zohledňovány interní a externí 

bariéry na straně účastníků (Dillon et al., 2006; Hofmann & Korvas, 2008), jako jsou strach 
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a fobie, fyzická indispozice, apod., mohl by být pozitivní efekt terénních činností na rozvoj 

účastníků geologických táborů také nízký.  

Podle výpovědí lektorů bylo zjištěno, že v programu zkoumaných geologických táborů 

probíhaly činnosti účastníků, které se sobě podobaly použitými metodami a formami učení, 

v souladu s předpokladem P2. Mezi využívanými metodami byly zastoupeny klasické, 

aktivizující i komplexní metody (srov. Maňák & Švec, 2003), například práce s textem, 

předvádění a pozorování, přednáška, diskuze, didaktické hry, skupinová výuka, televizní 

výuka. Mezi využívanými formami výuky byly nejčastěji zastoupeny různé varianty exkurzí, 

přirozené i umělé (Turanová, 2000; Turanová, 2008; Teodoridis, 2015), například exkurze na 

lokalitu s geologickým profilem, exkurze na paleontologickou lokalitu, exkurze do krasové 

oblasti, exkurze do muzea nebo science centra, exkurze po naučné stezce. Podle analyzovaných 

výpovědí a zjištěných četností v souboru činností geologických táborů, se však jednotlivé 

koncepty geologických táborů nemusely zaměřovat přednostně na terénně-laboratorní činnosti 

účastníků (srov. Pražáková & Pavlasová, 2016; Miller et al., 2007). Bylo možné se setkat 

s koncepty geologických táborů, u kterých se v různé míře projevilo muzejně-exkurzní nebo 

také tradiční zaměření. Nejčastěji v rámci muzejně-exkurzního zaměření činností účastníků 

probíhala spolupráce s dalšími institucemi (Lindner & Kubat, 2014). Jiné instituce proto mohly 

mít přímý vliv na učební proces a přispět k dosaženým výsledkům učení účastníků.  

5.6 Závěr 

Výzkum proběhl v souladu s [1] cílem disertační práce, kap. 3. Byl proveden mezi lektory 

deseti turnusů geologických táborů, prostřednictvím dotazníků s otevřenými otázkami. Přispěl 

k bližšímu porozumění vzdělávacímu obsahu geologických táborů, což bylo podstatné pro 

výzkum v dalších studiích disertační práce.  

Ve výzkumu bylo zjištěno sedm lišících se geologických táborů (A – G). Analýzou 

relevantních výpovědí lektorů o táborovém programu byly zjištěny činnosti účastníků 

geologických táborů (Pražáková & Pavlasová, 2017b, vlastní zjištění; Pražáková et al., 2018, 

vlastní zjištění) a objasněno možné terénně-laboratorní, muzejně-exkurzní a tradiční zaměření 

programu (Pražáková, 2018, vlastní zjištění) na těchto akcích.  

Podle výsledků výzkumu mezi zkoumanými turnusy převažovaly dva koncepty 

geologického tábora. V prvním konceptu se tábory zaměřovaly zejména na terénně-laboratorní 

činnosti a bylo možné jej označit jako „koncept terénně-laboratorní“. Ve druhém konceptu se 

tábory rovnoměrné zaměřovaly na činnosti terénně-laboratorní, muzejně-exkurzní a tradiční, 

s mírně vyšším zastoupením muzejně-exkurzních činností účastníků. Bylo možné jej 
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analogicky označit jako „koncept s rovnoměrně zastoupeným zaměřením“. Bylo zjištěno, že 

ačkoliv měly jednotlivé geologické tábory shodný vzdělávací obsah v oblasti geologie, jejich 

koncepty mohly být různé. 
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6 Studie B 

Cílem studie B bylo zjistit úroveň vstupních a výstupních znalostí o neživé přírodě účastníků 

geologických táborů a jejich názory na úroveň těchto znalostí (cíl 2, kap. 3). Řešení cíle bylo 

provedeno v prvním (kap. 6.1) a druhém (kap. 6.2) dílčím výzkumu.  

6.1 První dílčí výzkum 

 Cílem prvního dílčího výzkumu [a] bylo zjistit, jaké jsou četnosti slovních asociací a tím 

pádem i úroveň vstupních znalostí o neživé přírodě účastníků geologických táborů různého 

věku a pohlaví. 

6.1.1 Výzkumné otázky a hypotézy 

Pro účely řešení cíle [a] byly položeny výzkumné otázky:  

‐ VO1a: Jaké jsou rozdíly v četnostech slovních asociací souvisejících s teoretickými 

vstupními znalostmi u mladších a starších účastníků geologických táborů?  

‐ VO2a: Jaké jsou rozdíly v četnostech slovních asociací souvisejících s teoretickými 

vstupními znalostmi u chlapců a dívek na geologických táborech?  

‐ VO3a: Jaké jsou rozdíly v četnosti zmiňovaných slovních asociací, které se vztahovaly 

k praktickým vstupním znalostem u mladších a starších účastníků geologických táborů?  

‐ VO4a: Jak se liší četnosti slovních asociací, které souvisely s praktickými vstupními 

znalostmi u chlapců a dívek na geologických táborech? 

Výzkumné hypotézy cíle [a] byly:  

‐ H1a: Mladší účastníci geologických táborů dosahují vyšších hodnot četností u asociací, 

které souvisely s teoretickými vstupními znalostmi než účastníci starší.  

‐ H2a: Chlapci dosahují vyšších hodnot četností u asociací v souvislosti s teoretickými 

vstupními znalostmi než dívky během geologických táborů.  

‐ H3a: Starší účastníci geologických táborů disponují vyšší četností u asociací, které 

souvisely s praktickými vstupními znalostmi než jejich mladší vrstevníci.  

‐ H4a: Chlapci na geologických táborech dosahují vyšší četnosti asociací vážící se 

k praktickým vstupním znalostem než dívky.  

6.1.2 Výzkumný soubor a sběr dat 

Výzkum proběhl na deseti turnusech geologických táborů. Respondenty byli účastníci 

turnusů (N=143; 101 chlapců, 42 dívek). Respondenti byli ve věku 6 až 18 let, tři respondenti 

svůj věk neuvedli.  



63 

 

Sběr dat se konal nejčastěji první nebo druhý den konání každého turnusu. Byl prováděn 

prostřednictvím dotazníku (díl I., „Co vím“, kap. 3.3). Sběr dat byl proveden převážně 

výzkumníkem nebo lektory turnusů, kteří byli pro tento účel proškoleni formou elektronické 

instruktáže a telefonické nebo osobní konzultace.  

6.1.3 Metody výzkumu a analýza dat 

Výzkumnou metodou byl písemný slovní asociační test (Novák & Kalous, 1989; Bahar et 

al., 1999; Assaraf & Orion, 2005; Malmos et al., 2017). Slovní asociace byly charakterizovány 

jako individuální kognitivní zpracování zkušeností osobou, které vypovídá o vědomí 

zpracovatele asociace (Novák & Kalous, 1989).  

Pro výzkum slovních asociací byl zvolen stimulující pojem „neživá příroda“ (Bahar et al., 

1999; Bilici, 2016), tak aby mu rozuměli respondenti všech věkových kategorií. Účelem testu 

bylo zjistit divergentní souvislosti, do nichž účastníci kladli stimulující pojem (Novák 

& Kalous, 1989). Byla ověřována schopnost respondentů porozumět stimulujícímu pojmu 

a k němu se vztahujícím znalostem (Mao & Chang, 1998). Související znalosti respondenti 

„dokládali příkladem“, čili jimi formulovanou slovní asociací (Hudecová, 2004). 

Nejprve došlo ke zjištění relevantních slovních asociací (dále jen asociace) v odpovědích 

respondentů. Tedy zjištění součtu pojmů zmíněných respondenty ve vztahu ke stimulujícímu 

pojmu (Pražáková & Pavlasová, 2019). Zjištěné asociace respondentů byly tříděny do dimenzí 

taxonomické tabulky Andersona a Kratwohla (2000, cit. podle Hudecová, 2004). Byly 

vypočteny kontingenční tabulky s absolutními (n) a relativními (f) četnostmi asociací 

respondentů. Zjištěné relativní četnosti asociací byly graficky znázorněny. 

Následně byly vypočítány průměry (M) a směrodatné odchylky (s) výskytů asociací, které 

byly zjišťovány v souvislosti s dimenzemi znalostí respondentů. V nich byla testována 

normalita počtu asociací pomocí Shapiro-Wilkova testu. K porovnání rozdílů mezi věkovými 

kategoriemi a pohlavím byl použit neparametrický Mann-Whitneyho U test. Všechny testy byly 

hodnoceny v hladině 5% významnosti. 
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6.1.4 Výsledky 

V odpovědích respondentů byly identifikovány asociace (n = 1 617), kterými byly potvrzeny 

především souvislosti s teoretickými znalostmi (93 %) účastníků. Bylo zjištěno rozložení 

relativních četností asociací převážně ve vztahu k dimenzi faktuálních (54 %) a konceptuálních 

(39 %) znalostí, graf 4. S nižšími relativním četnostmi byly zastoupeny asociace v dimenzi 

procedurálních (4 %) a metakognitivních (3 %) znalostí. 

 

 

Graf 3 Asociace uváděné 143 respondenty v souvislosti s teoretickými a praktickými znalostmi 

(f – relativní četnost); n = 1617. 

V oblasti teoretických znalostí byly (VO1a) zjištěny vyšší průměrné četnosti asociací 

u starších účastníků turnusů. Statisticky významně pak (p-hodnota 0,020) v zastoupení 

průměrných četností asociací, které souvisely s konceptuálními znalostmi účastníků (Pražáková 

& Pavlasová, 2019, vlastní zjištění). Dívky uváděly (VO2a) průměrně vyšší četnosti asociací 

ve všech dimenzích teoretických znalostí, taktéž s hodnotami statisticky významnými 

(p-hodnota <0,005) u dimenze znalostí konceptuálních (Pražáková & Pavlasová, 2019, vlastní 

zjištění).  

Ačkoli všechny průměrné hodnoty zjištěné v souvislosti s praktickými znalostmi účastníků 

nebyly statisticky významné, průměrně četněji zde popisovali asociace praktického typu starší 

účastníci (VO3a). V oblasti praktických znalostí (VO4a) rovněž nebyl zjištěn rozdíl mezi 

chlapci a dívkami v souvislosti s praktickými znalostmi. Nicméně shodně s výsledky 

teoretických znalostí (výše) průměrně četněji uváděly asociace dívky. 
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6.2 Druhý dílčí výzkum 

Druhý dílčí výzkum zahrnoval oddělené řešení cílů [b] a [c]. V rámci cíle [b] byly zjišťovány 

názory účastníků geologických táborů na svoje vstupní a výstupní znalosti o neživé přírodě. 

V cíli [c] byly zjišťovány četnosti slovních asociací a tím pádem i úroveň výstupních znalostí 

o neživé přírodě účastníků geologických táborů. Řešení cíle [c] bylo provedeno v metodologii 

analogicky s řešením cíle [a] v prvním dílčím výzkumu (kap. 6.1) studie. 

6.2.1 Výzkumné otázky a předpoklady 

Výzkumné otázky cíle [b]: 

‐ VO1b: Jaké souvislosti se svými vstupními znalostmi o neživé přírodě popisují účastníci 

geologických táborů ve výpovědích na konci tábora a jaký mají názor na dosaženou úroveň 

těchto znalostí? 

‐ VO2b: Jaké souvislosti se svými výstupními znalostmi o neživé přírodě popisují účastníci 

geologických táborů ve výpovědích na konci tábora a jaký mají názor na dosaženou úroveň 

těchto znalostí? 

Předpoklady cíle [b] byly: 

‐ P1b: Ve zpětných výpovědích účastníků geologických táborů se objevují názory 

o souvislostech vstupních znalostí se školní výukou, včetně ve škole dosažené úrovně 

znalostí v oblasti neživé přírody a příčin této úrovně. 

‐ P2b: Zpětně účastníci geologických táborů ve výpovědích o výstupních znalostech popisují 

souvislosti s proběhlou akcí.  

Dále byly řešeny výzkumné otázky cíle [c]: 

‐ VO1c: Jaké je zastoupení slovních asociací a tím i úroveň výstupních teoretických 

a praktických znalostí o neživé přírodě u účastníků geologických táborů? 

‐ VO2c: Jak se liší zastoupení slovních asociací o neživé přírodě v souvislosti s výstupními 

znalostmi od dříve zjištěného zastoupení slovních asociací v souvislosti se vstupními 

znalostmi účastníků geologických táborů?  

K nimž byly formulovány výzkumné hypotézy cíle [c] : 

‐ H1c: Zastoupení slovních asociací u účastníků geologických táborů, v souvislosti 

s výstupními teoretickými znalostmi o neživé přírodě je vyšší ve srovnání s praktickými.  

‐ H2c: Zastoupení slovních asociací o neživé přírodě v souvislosti s výstupními znalostmi je 

vyšší než zastoupení slovních asociací v souvislosti se vstupními znalostmi účastníků.  
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6.2.2 Výzkumný soubor a sběr dat  

Výzkum v obou cílech [b, c] proběhl mezi devíti turnusy geologických táborů, turnus č. 10 

se do výzkumu nezapojil. Respondenty výzkumného souboru byli účastníci turnusů (N=114; 

77 chlapců, 37 dívek). Respondenti byli ve věku 6 – 17 let. Ve výběru byli 69 % respondentů 

mladší účastníci do věku 12 let a 31 % starší účastníci ve věku 12 let a více.  

Sběr dat se konal zpětně, tedy na konci táborových turnusů v předem sjednaném dni. Byl 

vždy realizován individuálně přímo s výzkumníkem prostřednictvím souboru otázek, kap. 3.3. 

Sběr dat byl poloanonymní, respondenti uváděli své jméno a první tři písmena z příjmení. 

Respondentům byl objasněn účel výzkumu a způsob záznamu dat. 

6.2.3 Metody výzkumu a analýza dat 

V cíli [b] byl k řešení výzkumných otázek využit hloubkový rozhovor s respondenty 

(Švaříček, Šeďová, et al., 2007), vedený podle souboru otázek týkajících se kognitivní oblasti 

(otázky č. 5 – 8, Příloha 1.5). Odpovědi byly doslovně přepsány. V odpovědích byly 

analyzovány procesem axiálního kódování výpovědi (Hendl, 2005).  

Během řešení VO1b byly zkoumány výpovědi v souvislosti se vstupními znalostmi 

respondentů o neživé přírodě, které získali před konáním tábora. Mezi výpověďmi byly 

zjišťovány vzájemné kauzální vztahy. Došlo k utvoření kategorií a subkategorií (I., II.) a jejich 

konstantní komparaci (Gavora, 2006), schéma ukazuje Příloha 1.7. V nich bylo spočteno 

zastoupení výpovědí pro „mladší“ a „starší“ respondenty a pro „neuvedeno“, tedy respondenty, 

kteří svůj věk nespecifikovali. Zastoupení bylo vyjádřeno absolutními (n) a relativními (f) 

četnostmi a zpřehledněno v simplifikovaných tabulkách. Názor respondentů na dosaženou 

úroveň vstupních znalostí byl formulován prostřednictvím zjištěného zastoupení relativních 

četností.  

Při řešení VO2b byly zjišťovány výpovědi v souvislosti s výstupními znalostmi respondentů 

o neživé přírodě, které získali v průběhu tábora. Mezi výpověďmi byly zjišťovány rovněž 

vzájemné kauzální vztahy. Došlo k utvoření makrokategorií, kategorií a subkategorií (I., II.) 

a jejich konstantní komparaci (Gavora, 2006), schéma také ukazuje Příloha 1.7. Další postup 

byl shodný s řešením předchozí výzkumné otázky výše, VO1b. 

Cíl [c] byl řešen metodou projektivního interview (Kollárik, 1998), tedy orální verzí 

slovního asociačního testu (Novák & Kalous, 1989). Test proběhl v odpovědích respondentů 

na položenou otázku č. 6 „Jaké informace o neživé přírodě si budeš pamatovat z tohoto tábora?“ 

(Příloha 1.5).  
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V řešení VO1c došlo ke zjištění slovních asociací, které se rovněž jako ve výzkumu prvního 

dílčího cíle vztahovaly ke stimulačnímu pojmu „neživá příroda“, ale byly dány do spojitosti 

s akcí, kterou respondent absolvoval. Další postup byl shodný s prvním dílčím výzkumem, 

kap. 6.1.3. Avšak vzhledem k celkově zjištěné nižší četnosti asociací data nebyla dále 

statisticky analyzována vzhledem k proměnným věk ani pohlaví. 

V řešení VO2c došlo k porovnání úrovně vstupních znalostí (Pražáková & Pavlasová, 2019) 

uvedené v kap. 6.1.4, tedy relativních četností (f) asociací v dimenzích souvisejících 

se vstupními znalostmi a úrovně výstupních znalostí, tedy relativních četností (f) asociací 

v dimenzích ve vztahu k výstupním znalostem. Zjištěné rozdíly v úrovních byly interpretovány. 

6.2.4 Výsledky 

Při řešení cíle [b] bylo zjištěno ve výzkumném souboru n = 835 výpovědí. Výpovědi 

v souvislosti se vstupními znalostmi (VO1b) byly zjištěny s 25,7% zastoupením (n = 215). Byly 

členěny do čtyř kategorií, tab. 5. Nejčastěji zastoupenou byla kategorie „oborový a kurikulární 

obsah“ (9,46 %), dále „příčina“ (7,66 %), „úroveň“ (7,31 %) a „metody a formy učení“ (1,31%). 

Tabulka 5 Výpovědi o vstupních znalostech zjištěné v otázkách50 5 a 7 (n - absolutní četnost, 

f - relativní četnost v %); n = 215. 

Kategorie 

Výpovědi 

Mladší Starší Neuvedeno Celkem 

n ƒ n ƒ n ƒ n ƒ 

Oborový a kurikulární obsah 58 6,96 19 2,28 2 0,24 79 9,46 

Příčina 45 5,38 15 1,80 4 0,48 64 7,66 

Úroveň 40 4,79 19 2,28 2 0,24 61 7,31 

Metody a formy učení 7 0,84 4 0,48 0 0,00 11 1,31 

Celkem 150 17,97 57 6,84 8 0,95 215 25,7 

 

Kategorie „oborový a kurikulární obsah“ (9,46 %) byla členěna do subkategorií I., na 

„oborový obsah“ (7,91 %) a „kurikulární obsah“ (1,55 %). Ve vztahu ke kategorii „oborový 

obsah“ byly zjištěny subkategorie II. „geovědní obory“ (6,96 %) a „jiné obory“ (0,95 %). 

Kategorie „příčina“ (7,66 %) byla členěna na subkategorie I., kde byly shrnuty výpovědi 

s „negativním“ (4,91 %) a „pozitivním“ (2,75 %) zhodnocením příčiny vstupních znalostí 

respondentů. V obou subkategoriích I. byla nejčastěji popisovanou subkategorií II. „školní 

                                                 
50 Příloha 1.5. 
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výuka“ („negativní“ 3,83 %; „pozitivní“ 1,44 %;). U obou subkategorií I. byla zároveň zjištěna 

subkategorie II. „informální učení“ („negativní“ 1,08 %; „pozitivní“ 1,32 %;), ve které se 

výpovědi týkaly informálního i neformálního učení. Do kategorie „úroveň“ (7,31 %) byly 

zahrnuty výpovědi o chybějících vstupních znalostech v subkategoriích I. „nedostačující“ (5,87 

%) a o znalostech adekvátních „dostačující“ (1,44 %). Nejméně četně zastoupenou kategorií 

byla „metody a formy učení“ (1,31 %). Tato kategorie zahrnovala subkategorii I. „tradiční“ 

(1,19 %), tedy výpovědi o výkladu, zapisování, testech, četbě a práci s textem; a minoritně 

zastoupenou subkategorii I. „projekt“ (0,12 %). 

Výpovědi v souvislosti s výstupními znalostmi (VO2b) byly zjištěny se 74,3% zastoupením 

(n = 620). Byly členěny do skupin „charakter“ (36,2 %), „zlepšení v kognitivní oblasti“ 

(17,4 %) a „využitelnost znalostí“ (20,7 %). Dílčí členění skupiny „charakter“ ukazuje tab. 6.  

Tabulka 6 Výpovědi ve skupině „charakter“ analyzované v otázkách51 6 a 8 (n - absolutní 

četnost, f - relativní četnost v %); n = 302. 

Kategorie 

Výpovědi 

Mladší Starší Neuvedeno Celkem 

n ƒ n ƒ n ƒ n ƒ 

Oborový obsah 113 13,53 50 5,99 6 0,72 169 20,25 

Metody a formy učení 94 11,26 36 4,31 3 0,36 133 15,93 

Celkem 207 24,79 86 10,30 9 1,08 302 36,20 

Část výpovědí zahrnovala kategorie „oborový obsah“ (20,25 %) a část „metody a formy 

učení“ (15,93 %). Do první kategorie patřily výpovědi v subkategoriích I. „geovědní obory“ 

(19,89 %) a „jiné obory“ (0,36%), zabývající se živou přírodou. U subkategorie I. „geovědní 

obory“ nebylo možné upřesnit některé výpovědi. Proto zde byla nejčastěji zastoupenou 

subkategorií II. „nelze určit“ (6,83 %). Dále zde byly zastoupeny subkategorie II. „mineralogie“ 

(4,67 %), „paleontologie“ (4,43 %), „petrologie“ (1,80 %), „obecná geologie“ (1,68 %) 

a „aplikovaná geologie“ (0,48 %). V poslední zmíněné se jednalo o výpovědi v souvislosti 

s důlní a hutnickou činností. Ve druhé kategorii „metody a formy učení“ byly zahrnuty 

výpovědi v subkategorii I. „terénní činnosti“ (11,86 %), „laboratorní činnosti“ (2,99 %) 

a minoritně „ostatní“ (1,08 %), kde byly výpovědi o exkurzích a hrách. 

  

                                                 
51 Příloha 1.5. 
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Skupina „zlepšení v kognitivní oblasti“ byla zjištěna v 78 % výpovědí, někteří respondenti 

uvedli více odpovědí, celkem bylo získáno 145 výpovědí, tab. 7.  

Tabulka 7 Výpovědi ve skupině „zlepšení v kognitivní oblasti“ analyzované v otázce52 8 

(n - absolutní četnost, f - relativní četnost v %); n = 145. 

Kategorie 

Výpovědi 

Mladší Starší Neuvedeno Celkem 

n ƒ n ƒ n ƒ n ƒ 

Znalosti 76 9,10 36 4,31 3 0,36 115 13,77 

Dovednosti 17 2,04 11 1,32 2 0,24 30 3,59 

Celkem 93 11,14 47 5,63 5 0,60 145 17,40 

 

Četnější byla kategorie „znalosti“ (13,77 %), členěna na subkategorii I. „teoretické“ (8,86 

%) a „praktické“ (4,91 %). Dále zde byla zastoupená kategorie „dovednosti“ (3,59 %), v níž 

všechny výpovědi souvisely se subkategorii I., „terénní techniky a strategie“ (3,59 %).  

Dílčí členění skupiny „využitelnost znalostí“ popisuje tab. 8. Zde byla nejčastěji zastoupena 

kategorie „ve škole je využitelné“ (18,81 %).  

Tabulka 8 Výpovědi ve skupině „využitelnost znalostí“ analyzované v otázce 6 a 753 

(n - absolutní četnost, f - relativní četnost v %); n = 173. 

Kategorie 

Výpovědi 

Mladší Starší Neuvedeno Celkem 

n ƒ n ƒ n ƒ n ƒ 

Ve škole je využitelné 84 10,06 67 8,02 6 0,72 157 18,81 

Využitelné jiným způsobem 9 1,08 0 0,00 0 0,00 9 1,08 

Ve škole není využitelné 4 0,48 3 0,36 0 0,00 7 0,84 

Celkem 97 11,62 70 8,38 6 0,72 173 20,70 

 

Kategorie „ve škole je využitelné“ byla rozdělena na první subkategorii I. „pro zvládnutí 

učiva“ (17,01 %). Respondenti zde uváděli výpovědi tříděné dále do subkategorií II. 

v souvislosti znalostí „přírodnin“ (12,22 %), „historie Země a vývoje života na ní“ (1,68 %), 

„přírodních dějů“ (1,08 %), „o nalezištích“ (1,08 %) a „ostatní“ (0,95 %). Druhá subkategorie I. 

                                                 
52 Příloha 1.5. 
53 Příloha 1.5. 
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zahrnovala znalosti nezbytné „pro zvládnutí předmětu“ (1,80 %). Tato subkategorie I. nebyla 

příliš četně zastoupená, proto nebyla dále členěna. Kategorie „využitelné jiným způsobem“ 

(1,08 %) a „ve škole není využitelné“ (0,84 %) nebyly zastoupeny rovněž s vyššími četnostmi. 

Ve výpovědích respondentů bylo v cíli [c] u vybrané položené otázky zjištěno n = 207 

slovních asociací, které souvisely s výstupními znalostmi účastníků o neživé přírodě. 

Zastoupení slovních asociací v dílčích dimenzích (VO1c) teoretických a praktických znalostí 

ukazuje Graf 4. 

 

Graf 4 Slovní asociace uváděné 100 respondenty v souvislosti s teoretickými a praktickými 

znalostmi; n = 207. 

Slovní asociace související s teoretickými znalostmi byly zastoupeny celkově četněji (59 %) 

než asociace praktického typu (41 %). Celkově nejčetněji zastoupenými skupinami slovních 

asociací byly takové, které souvisely s dimenzemi procedurálních (27 %) a konceptuálních 

(47 %) znalostí. Méně četně byly zastoupeny slovní asociace související s dimenzí faktuálních 

(21 %) znalostí a nejméně četně s dimenzí metakognitivních (5 %) znalostí. 

V souvislosti s teoretickými výstupními znalostmi účastníků byly nejčetněji zastoupeny 

slovní asociace v dimenzi konceptuální (34 %). Nižší zastoupení měly aslovní sociace 

v dimenzi faktuální (18 %) a nejméně byly zastoupené slovní asociace v dimenzi procedurální 

(5 %) a metakognitivní (2 %). V souvislosti s praktickými výstupními znalostmi účastníků byly 

nejčetněji zastoupeny slovní asociace v dimenzi procedurální (22 %), méně četně konceptuální 

(13 %) a nejméně četně faktuální (3 %) a metakognitivní (3 %).  

Rozdíly mezi souvisejícími vstupními (kap. 6.1.4) a výstupními znalostmi (VO2c) byly 

zjištěny v úrovni slovních asociací teoretického i praktického typu. U účastníků došlo k poklesu 
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v relativních četnostech slovních asociací teoretického typu (93 % vstupní; 59 % výstupní) 

a souvisejících znalostí. Na rozdíl od toho došlo u účastníků k nárůstu relativních četností 

slovních asociací praktického typu (7 % vstupní; 41 % výstupní) a souvisejících znalostí. Při 

porovnání jednotlivých dimenzí znalostí je vidět, že slovní asociace v dimenzi faktuální byly 

méně četně zastoupeny v souvislosti se znalostmi výstupními (21 %) než znalostmi vstupními 

(54 %). Na rozdíl od toho byly více četně zastoupeny slovní asociace související s procedurální 

(4 % vstupní;  27 % výstupní) a konceptuální (39 % vstupní; 47 % výstupní) dimenzí. 

U slovních asociací v dimenzi metakognitivní (3 % vstupní; 5 % výstupní) nebyl nárůst 

významný. 

6.3 Diskuze  

Výsledky výzkumu potvrdily u vstupních znalostí převažující četnosti slovních asociací 

v souvislosti s teoretickými znalostmi před četnostmi slovních asociací ve vztahu k praktickým 

znalostem (Pražáková & Pavlasová, 2019, vlastní zjištění). Pouze 7 % zjištěných slovních 

asociací byly praktického typu. To bylo v souladu s výsledky mezinárodních výzkumů 

zaměřujících se na formální edukaci, ve kterých lze vidět u žáků vyšší úroveň teoretických 

a nižší úroveň praktických znalostí (Blažek & Příhodová, 2016; Tomášek et al., 2016) v oblasti 

geologických témat.  

Mladší účastníci dosahovali ve výzkumu teoretických znalostí nižších četností slovních 

asociací, čím nebyla potvrzena hypotéza H1a. Nelze proto souhlasit, že by podle dosažené 

úrovně znalostí byli mladší účastníci do geologických témat zaujatější (Hemmer et al., 2007). 

Ve výzkumu praktických znalostí mladší účastníci dosáhli souhlasně s hypotézou H3a nižší 

úrovně slovních asociací, ačkoli statisticky nevýznamně. To může souviset s nižší inklinací 

mladších účastníků k praktickým činnostem při dosahování znalostí (Fančovičová & Kubiatko, 

2015; Janštová et al., 2015). Zjištěné nižší úrovně slovních asociací u mladších žáků by také 

mohly souviset s úrovní jejich sebevyjádření (Novák & Kalous, 1989; Kubánek, 2013). 

Chlapci dosahovali ve výzkumu teoretických i praktických znalostí nižší úrovně četností 

slovních asociací, čímž nedošlo k potvrzení hypotéz H2a a H4a. Celkově lepší skóre dívek (pro 

slovní asociace související s teoretickými bylo zjištěno statisticky významně), by mohlo být 

způsobeno jejich pozitivním přístupem k učení (Janštová et al., 2015; Pražáková & Pavlasová, 

2016, vlastní zjištění; srov. Fančovičová & Kubiatko, 2015) a adekvátní úrovní sebedůvěry 

(Vislova et al., 2010, cit. podle Piburn et al., 2011). Mohlo by však být rovněž způsobeno lepší 

schopností sebevyjádření u dívek (Novák & Kalous, 1989).  
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Ve vztahu k předpokladu P1b bylo zjištěno, že příčina dosavadní nízké úrovně (zastoupení 

v kat. „úroveň“) vstupních znalostí účastníků, které souvisely se školou, může být zhodnocena 

účastníky negativně i pozitivně. Na jedné straně může dle výpovědí (v subkategorii I. 

„negativní“) školní výuka účastníkům různým způsobem bránit v získání vstupních znalostí na 

odpovídající úrovni, v souladu s předpokladem P1b. Vlivem koncepce školní výuky (King, 

2015), vlivem práce učitele (Prokop et al., 2007c) či vlivem dalších příčin (Pluskalová, 2004; 

Kubiatko & Vašíčková, 2013; Kopecká, 2014; Holec, 2014). Na druhé straně dle výpovědí 

(v subkategorii I. „pozitivní“), mohla být školní výuka pro účastníky a jejich vstupní znalosti 

důležitým zdrojem poznatků o geologických tématech. Pro účastníky mohou být nové oborové 

znalosti důležité, aby lépe porozuměli jejich využívání (Žoldošová & Prokop, 2006). Tím 

účastníci ve svém názoru popsali jimi opodstatněný výskyt geologických témat v aktuálně 

platném kurikulu v ČR (VÚP, 2007; MŠMT, 2017) a projevili nesouhlasný názor na možné 

omezování této problematiky (Sláviková et al., 2012; Turanová & Ružek, 2015) 

v přírodovědném vzdělávání. 

Výsledky výzkumu potvrdily u výstupních znalostí převažující četnosti slovních asociací 

v souvislosti s teoretickými znalostmi (souhlasně s H1c) před četnostmi asociací ve vztahu 

k praktickým znalostem. Rozdíly nebyly nicméně tak značné jako v případě výzkumu 

vstupních znalostí, výše. Lze proto říci, že došlo k pozitivnímu posunu v úrovni souvisejících 

teoretických i praktických znalostí. I přesto, že asociační testy mohly předurčovat výzkum 

zejména znalostí teoretického typu (Janík, 2005).  

Je pravděpodobné, že zjištěné úrovně ve slovních asociacích a souvisejících znalostech 

mohly být důsledkem uplatňovaných tradičních metod výuky v přírodovědném vzdělávání 

(Rocard et al., 2007), které mohou používat pro učení geologickým tématům učitelé (Gibson 

& Chase, 2002; Michovská, 2008) i lektoři táborů (Pražáková & Pavlasová, 2017a, vlastní 

zjištění). Z výsledků výzkumu lze proto vyvozovat, že by na geologických táborech mohly být 

tradiční výukové metody méně frekventované než ve škole.  

V souladu s hypotézou H2c výzkum potvrdil nárůst v četnostech slovních asociací 

v souvislosti s praktickými výstupními znalostmi oproti znalostem vstupním, zejména 

v dimenzi procedurálních a také konceptuálních znalostí (Elkins et al., 2008). To koresponduje 

s výzkumem Žoldošové a Prokopa (2006), kteří zjistili, že je rozvoj znalost ovlivněn 

praktickými zkušenostmi. Nejednalo se tedy jen o zlepšení znalostí termínů, souvislostí 

a systémů (Sherman-Morris et al., 2017). Došlo například ke zlepšení znalostí o práci 

s geologickými pomůckami, o orientaci v terénu, o technikách k prospekci přírodnin, 

o zpracování a uchování přírodnin, o jejich určení a třídění.  
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V rozporu s předpokladem P2b účastníci nejčastěji popisovali obsah (kategorie „oborový 

obsah“) a méně četně metody a formy učení. To znamená, že pro účastníky mohl být obsah tím, 

čím lze tábor nejlépe charakterizovat a proto tím, co je pravděpodobně přimělo k účasti na akci. 

Přestože nedošlo k potvrzení předpokladu P2b, mezi zjištěnými výpověďmi o metodách 

a formách učení se vyskytovaly zejména terénní činnosti. Proto by terénní činnosti mohly být 

jednou z příčin dosažené úrovně výstupních znalostí, výše. Výzkumy již dříve ukázaly, že 

v důsledku realizace terénních činností mohou žáci v oblasti geologických témat například lépe 

porozumět teoretickým konceptům, získávat znalosti o metodách vědeckého výzkumu či si 

zlepšovat své povědomí o potřebě zachování geodiverzity ve svém okolí (Dillon et al., 2006; 

Fields, 2009; Esteves, 2013).  

6.4 Závěr  

Výzkum proběhl v souladu s [2] cílem disertační práce (kap. 3). Byl proveden mezi účastníky 

různého věku a pohlaví, na devíti, případně deseti turnusech geologických táborů. Přispěl 

k bližšímu zjištění jejich znalostí o neživé přírodě.  

Výzkum byl proveden prostřednictvím dotazníku a hloubkových rozhovorů. Ve výzkumu 

byla objasněna úroveň vstupních a výstupních znalostí asociační technikou (Novák & Kalous, 

1989). Došlo k identifikování hodnot slovních asociací s vazbou ke konkrétním dimenzím 

znalostí účastníků (Mao & Chang, 1998), teoretického i praktického typu. Dále došlo 

k objasnění názorů účastníků na dosažené znalosti. 

Výzkum zjistil statisticky významné hodnoty vstupních teoretických, konceptuálních 

znalostí účastníků (Pražáková & Pavlasová, 2019, vlastní zjištění). Navzdory tomu, že bývají 

konceptuální znalosti popisovány jako kritické místo v současném vzdělávání (Mentlík et al., 

2018). Pozitivní výsledky mohly být ovlivněny výběrem výzkumného souboru, kterým byla 

specifická skupina testovaných účastníků. Ti mohli být pro studium motivováni již před 

vstupem na tábor (Lindner & Kubat, 2014; Janštová et al., 2015; Pavlasová, 2014) a proto 

nejspíš dosahovali odlišných (lepších) výsledků ve vstupních znalostech než by dosahovali žáci 

ve škole. Pravděpodobně ze stejného důvodu byly jimi reflektovány nedostatky ve vstupních 

znalostech neživé přírody. Zůstává otázkou, proč byla účastníky nejčastěji uváděnou příčinou 

nízké úrovně vstupních znalostí školní výuka. Lze odvodit, že školní výuka je jednou z mála 

příležitostí, ve které se žáci mohou před táborem seznámit s poznatky o geologických tématech. 

I přes počáteční zvýšené hodnoty vstupních znalostí, výzkum ukázal pozitivní změnu mezi 

úrovněmi vstupních a výstupních znalostí účastníků v průběhu geologických táborů. Na konci 

tábora byly zjištěny zvýšené hodnoty hlavně praktických znalostí, procedurálního a také 



74 

 

konceptuálního typu. Podle Mentlíka et al. (2018) je utváření konceptuálních znalostí nutnou 

podmínkou pamětního uchování a sémantického i logického organizování znalostí v daném 

oboru. Podle názoru účastníků rovněž bylo potvrzeno zlepšení v dosahované úrovni znalostí 

během geologických táborů. Výzkum tedy prokázal vliv geologických táborů na rozvoj znalostí 

účastníků (Knox et al., 2003; Markowitz, 2004) v oblasti neživé přírody. Důvod pozitivního 

účinku geologických táborů na znalosti účastníků by mohl být shledán v jimi absolvovaných 

terénních činnostech (Almquist et al., 2011; Esteves et al., 2015). Geologická témata na 

táborech tak mohla být představena účastníkům s důrazem na praktické využití a srozumitelnost 

poznatků (Mentlík et al., 2018).  
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7 Studie C 

Cílem studie C bylo zjistit rozdíly ve vstupní a očekávané výstupní úrovni odborných 

dovedností účastníků geologických táborů (cíl 3, kap. 3).  

7.1 Výzkumné otázky a hypotézy 

Byly stanoveny výzkumné otázky: 

‐ VO1: Jak se liší vstupní úroveň odborných dovedností ve stanoviscích účastníků dvou 

odlišných konceptů geologických táborů? 

‐ VO2: Jaký je rozdíl mezi vstupní a očekávanou výstupní úrovní odborných dovedností ve 

stanoviscích účastníků geologických táborů? 

A formulovány hypotézy: 

‐ H1: Vstupní úroveň odborných dovedností účastníků dvou odlišných konceptů 

geologických táborů je podle jejich stanovisek vyšší pro koncept terénně-laboratorní. 

‐ H2: Očekávaná výstupní úroveň odborných dovedností má ve stanoviscích vyšší 

zastoupení než vstupní úroveň odborných dovedností účastníků geologických táborů.  

7.2 Výzkumný soubor a sběr dat 

Výzkumný soubor a sběr dat byly shodné s prvním dílčím výzkumem studie B, kap. 6.1.2. 

Pro výzkum mezi účastníky geologických táborů byl použit společný výzkumný nástroj, 

dotazník. Výzkumu příslušel samostatný díl II. dotazníku, nazvaný „Co umím“, uvedený 

v kap. 3.3. 
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7.3 Metody výzkumu a analýza dat 

Pro výzkum došlo k modifikaci metody kritického myšlení s názvem V. Ch. D.54 „vím, chci 

se dozvědět, dozvěděl/a jsem se“ (Ogle, 1986) na „umím – po táboře očekávám, že budu umět“. 

Respondenti vyjadřovali k položkám dotazníku křížkem svá stanoviska, která zapisovali do 

sloupců a v nichž byla zjišťována jimi dosažená úroveň. První sloupec souvisel se 

vstupní úrovní a druhý sloupec s očekávanou výstupní úrovní odborných dovedností, tab. 9. 

Tabulka 9 Kódování stanovisek respondentů o vstupní a očekávané výstupní úrovni. 

Stanovisko/úroveň Vstupní Očekávaná výstupní Kód 

Nyní neumí 0 - 0 

Nyní umí 1 - 1 

Nebude umět - 0 0 

Bude umět - 2 2 

Při zjišťování vstupní úrovně odborných dovedností došlo k objasnění stanovisek „neumí při 

vstupu na tábor“ nebo „umí při vstupu na tábor“. Při zjišťování očekávané výstupní úrovně šlo 

o „očekává, že nebude umět při výstupu“ nebo „očekává, že bude umět při výstupu“. Během 

analýzy dat byly ve vztahu k položeným výzkumným otázkám zjištěny popisné statistické 

údaje, testována normalita rozložení dat a následně zvoleny statistické testy. Na hladině 

statistické významnosti 5 %.  

Ve VO1 byla zjišťována vstupní úroveň odborných dovedností, tedy součet stanovisek 

s kódem 1. Byly zjištěny průměry pro dva odlišné koncepty táborů „terénně laboratorní“ 

a „s rovnoměrně zastoupeným zaměřením“, které byly popsány v kap. 5. Pomocí 

Shapiro-Wilkova testu byla testována normalita stanovisek u obou konceptů. Protože alespoň 

v jedné skupině nebylo normální rozdělení, byl k analýze zvolen neparametrický 

Mann-Whitney U test (Chráska, 2007). Ten následně zjišťoval rozdíly mezi koncepty 

v rozdělení stanovisek o vstupní úrovni odborných dovedností účastníků. 

Při řešení VO2 byl zjišťován rozdíl mezi vstupní a očekávanou výstupní úrovní odborných 

dovedností. Hodnoty vstupní úrovně byly zjištěny pomocí průměrů a směrodatné odchylky (s) 

kladných stanovisek s kódem 1. Hodnoty výstupní úrovně byly zjištěny pomocí průměrů 

a směrodatné odchylky (s) v součtu stanovisek s kódy 1 a 2. Předpokládáno bylo, že 

respondenti, kteří uváděli kódy 1, si tuto úroveň uchovali i v průběhu tábora. Pomocí 

                                                 
54 V anglickém jazyce metoda odpovídá „K. W. L. - know, want, learn“. 



77 

 

Shapiro-Wilkova testu byla testována normalita stanovisek pro obě zjišťované úrovně. Alespoň 

v jedné úrovni nebylo normální rozdělení. Proto byl k analýze zvolen neparametrický Mann 

Whitneyho U test (Chráska, 2007), který zjišťoval rozdíly v úrovni stanovisek o vstupní 

a očekávané výstupní úrovni odborných dovedností účastníků. 

7.4 Výsledky 

Během analýzy vstupní úrovně odborných dovedností (VO1) byly zjištěny vybrané popisné 

statistické údaje pro oba koncepty, tab. 10.  

Tabulka 10 Stanoviska o vstupní úrovni odborných dovedností účastníků dvou táborových 

konceptů (n - počet stanovisek respondentů); n = 143. 

Koncept n M Medián 

Terénně-laboratorní 54 13,43 14,00 

Rovnoměrně zastoupené zaměření 89 12,99 13,00 

Celkem 143 13,15 14,00 

 

Výsledky Shapiro-Wilkova testu ukázaly rozdělení dat, kdy hodnoty konceptu 

terénně-laboratorního neměly normální rozdělení (p-hodnota 0,005) a hodnoty konceptu se 

shodně zastoupeným zaměřením normální rozdělení měly (p-hodnota 0,298). Následně 

Mann-Whitneyho U test neprokázal odlišné rozdělení stanovisek o vstupní úrovní odborných 

dovedností obou konceptů. Data měla stejné rozdělení (p-hodnota 0,598). 

Ve výzkumu (VO2) byly zjištěny popisné statistické údaje pro vstupní a očekávanou 

výstupní úroveň odborných dovedností účastníků, tab. 11. 

Tabulka 11 Vstupní a očekávaná výstupní úroveň odborných dovedností účastníků (n - počet 

stanovisek respondentů); n = 143. 

Úroveň n M Medián s 

Vstupní 54 13,15 14,00 5,751 

Očekávaná výstupní 89 24,60 26,00 4,572 

Celkem 143 19,32 21,00 4,897 

 

Mann-Whitneyho U test prokázal statisticky významný rozdíl (p-hodnota 0,000) 

mezi úrovněmi vstupních a očekávaných výstupních odborných dovedností. Jak znázorňuje 

graf 6, zatímco vstupní úroveň byla téměř normálně rozdělena, to znamená, že existovali 



78 

 

účastníci s nízkou i vysokou vstupní úrovní, tak očekávané výstupní úrovně byly velmi vysoké. 

Proto, ačkoliv vstupní úroveň byla rozdílná, účastníci čekali, že po táboře budou umět téměř 

vše, tedy všech 26 položek dotazníku. Jen velmi málo účastníků mělo jiné (nižší) očekávání, 

proto byli v grafu označeni hvězdičkami a kolečky jako odlehlá a extrémní pozorování.  

 

Graf 5 Krabicový graf pro rozdíly ve vstupní a očekávané výstupní úrovni odborných 

dovedností účastníků geologických táborů; n=143. 

7.5 Diskuze 

Výzkum neprokázal rozdílné zastoupení stanovisek a tedy vstupní úroveň odborných 

dovedností účastníků konceptu terénně-laboratorního a konceptu s rovnoměrně zastoupeným 

zaměřením na geologických táborech. V rozporu s H1 odborné dovednosti obou skupin 

účastníků mohly být ovlivněny podobnými zkušenostmi (Orion & Hofstein, 1994), které 

účastníci získali před účastí na táboře. Zkušenosti účastníků mohly souviset se školním 

vzděláváním nebo také s absolvováním totožné akce v minulých letech (Pražáková 

& Pavlasová, 2016, vlastní zjištění). 

Mezi účastníky byl zjištěn signifikantně významný rozdíl (p-hodnota 0,000) v dosažené 

úrovni vstupních a očekávaných výstupních dovedností. Souhlasně s hypotézou H2 byla 

zjištěna u účastníků geologických táborů vyšší úroveň očekávaných výstupních dovedností. To 

znamená, že účastníci popisovali ve svých stanoviscích častěji očekávání, že daných dovedností 

již dosáhli nebo dosáhnou po táboře. Průměrně méně často uváděli stanoviska s očekáváním, 

že daných dovedností nedosáhli a nedosáhnou.  

Pozitivní očekávání úspěchu mohlo být ovlivněno naladěním se účastníků pro táborové 
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učení, tedy důsledkem jejich zvýšené motivace (Martinez & Hibbs, 2003; Žoldošová & Prokop, 

2006; Lindner, 2014; Lindner & Kubat, 2014; Janštová et al., 2015; Dykas & Valentino, 2016) 

zdokonalovat se také v oborových dovednostech. Podle Dykase a Valentina (2016) úspěch 

účastníků na táboře závisí na jejich sebepojetí a není závislý na dosaženém úspěchu ve škole. 

Dále výsledky mohly souviset s konečně dosaženým zlepšením v úrovni odborných dovedností 

po táboře (Bischoff et al., 2008; Sherman-Morris et al., 2017) včetně zlepšení v oblasti 

vědeckých principů a postupů (Knox et al., 2003; Činčera et al., 2017). Vlastního zlepšení 

v úrovni odborných dovedností si mohli být účastníci předem vědomi důsledkem své dřívější 

účasti (Pražáková, 2016, vlastní zjištění) na táboře.  

7.6 Závěr 

Výzkum byl realizován v souladu s [3] cílem disertační práce, kap. 3. Byl uskutečněn 

s účastníky deseti turnusů geologických táborů, prostřednictvím dotazníku. Přispěl k bližšímu 

poznání odborných dovedností účastníků geologických táborů a navázal na výzkumná zjištění 

o existujících konceptech (Pražáková, 2018, vlastní zjištění) geologických táborů, kap. 5.6. 

Ve výzkumu byla zkoumána úroveň vstupních a výstupních odborných dovedností pomocí 

adaptované metody kritického myšlení. Byla zjišťována úroveň stanovisek souvisejících se 

vstupními dovednostmi ve vztahu k terénně-laboratornímu konceptu tábora a konceptu 

s rovnoměrně zastoupeným zaměřením. Následně byl zjištěn a porovnán rozdíl v úrovni 

stanovisek s vazbou ke vstupním a očekávaným výstupním dovednostem účastníků. Čímž bylo 

snahou vyjádřit účastníky očekávané změny odborných dovedností v důsledku budoucí 

participace na geologických táborech v ČR. 

Výzkum u účastníků různých konceptů geologických táborů doložil soulad ve stanoviscích, 

jež se týkaly vstupní úrovně odborných dovedností. Nebyly proto zjištěny rozdíly 

v dovednostech účastníků pro dva různé táborové koncepty a tedy odlišnosti mezi konkrétními 

turnusy. Následně bylo prokázáno, že vstupní úroveň odborných dovedností byla nižší než 

očekávaná výstupní úroveň. Lišila se tedy úroveň dovedností, o kterých byli přesvědčení, že je 

uměli na začátku tábora od úrovně dovedností, u kterých očekávali, že je budou umět po táboře. 

Což bylo možné vnímat jako doklad, jak účastníci přistupovali k táborovému učení, které pro 

ně nebylo pouze pozitivním prožitkem a výplní volného času, ale také možností, díky které se 

mohou rozvíjet v dovednostech, které se vztahují ke geologické problematice/tématům. 
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8 Studie D 

Cílem studie D bylo zjistit vstupní úroveň zájmu účastníků geologických táborů a způsob, 

jakým své zájmy posuzovali (cíl 4, kap. 3). Řešení cíle bylo rozděleno do prvního (kap. 8.1) 

a druhého (kap. 8.2) dílčího výzkumu.  

8.1 První dílčí výzkum 

Cílem prvního dílčího výzkumu [a] bylo zjistit celkovou vstupní úroveň zájmu účastníků 

geologických táborů a možné odlišnosti ve vstupní úrovni u účastníků různého věku a pohlaví. 

8.1.1 Výzkumné otázky a hypotézy 

Byly formulovány výzkumné otázky za účelem objasnění cíle [a]:  

‐ VO1a: Existují rozdíly ve vstupní úrovni pro různé dimenze zájmu účastníků geologických 

táborů? 

‐ VO2a: Jak se liší vstupní úroveň zájmu mladších a starších účastníků geologických táborů? 

‐ VO3a: Jak se liší vstupní úroveň zájmu účastníků geologických táborů vzhledem 

k pohlaví? 

Hypotézy cíle [a] byly definovány: 

‐ H1a: Účastníci geologických táborů mají ve vybraných oblastech vyšší vstupní úroveň 

zájmu.  

‐ H2a: Mladší účastníci geologických táborů dosahují vyšší vstupní úrovně zájmu než starší 

účastníci. 

‐ H3a: Chlapci, kteří se účastní geologických táborů, dosahují vyšší vstupní úrovně zájmu 

než dívky.  

8.1.2 Výzkumný soubor a sběr dat  

Výzkumný soubor byl kvůli společnému výzkumnému nástroji identický s prvním dílčím 

výzkumem studie B (kap. 6.1.2) a výzkumem studie C (kap. 7.2). Výzkumu se zúčastnil nižší 

počet respondentů (96,5 %), kteří vyplňovali dotazník (kap. 3.3). Jednalo se o N=138 

respondentů (96 chlapců, 42 dívek). Sběr dat se již nelišil od výše uvedených výzkumů.  

8.1.3 Metody výzkumu a analýza dat 

Respondenti vyplňovali baterii otázek v dotazníku (Prokop et al., 2007b; Janštová et al., 

2015). Zjištěné údaje o respondentech byly anonymizovány, ID symbol. Do tabulkového 

editoru byly přepsány odpovědi respondentů, kteří hodnotili otázky pětibodovou Likertovou 
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škálou, kap. 3.3. Dvě otázky, č. 3 a č. 13, byly zadány v opačném významu, proto došlo 

k překódování odpovědí. V průběhu analýzy dat byly ve vztahu k položeným výzkumným 

otázkám zjištěny popisné statistické údaje, testována normalita rozložení dat a následně zvoleny 

statistické testy. Všechny testy byly vyhodnoceny na 5% hladině významnosti. 

Ve VO1a byla zjišťována vstupní úroveň v odpovědích respondentů, kdy se respondenti 

vyjadřovali k pěti předem stanoveným oblastem zájmu, kap. 3.3. Pro jednotlivé oblasti byly 

zjištěny průměry a směrodatná odchylka (s). Shapiro-Wilkovým testem byla testována 

normalita rozdělení dat. Protože alespoň v jedné dimenzi nebylo normální rozdělení 

(p-hodnota < 0,001), byl k analýze zvolen neparametrický test rozptylu pro závislé proměnné, 

Friedmanova ANOVA. Ten následně zjišťoval rozdíly ve vstupní úrovni pro jednotlivé 

dimenze zájmů účastníků geologických táborů.  

Pro VO2a byl výzkum proveden mezi mladšími (méně než 12 let) a staršími (12 let a více) 

účastníky. Ani zde nebyla prokázaná normalita v jednotlivých skupinách a proto byl zvolen 

neparametrický test, konkrétně tedy Mann-Whitneyho U test (Chráska, 2007). Ten zjišťoval 

rozdíly mezi vstupními úrovněmi zájmů u mladších a starších účastníků. 

Ve VO3a byla také testována normalita, přičemž nebylo zjištěno normální rozdělení dat. 

Neboť byly zkoumány závislé proměnné, byl proveden statistický Mann-Whitneyho U test 

(Chráska, 2007) pro všechny odpovědi. Ten zjišťoval rozdíly mezi vstupními úrovněmi zájmů 

u chlapců a dívek.  

8.1.4 Výsledky 

Při analýze vstupní úrovně znalostí účastníků (VO1a) byly zjištěny popisné statistické údaje, 

tab. 12. Nejvyšší vstupní úroveň (nejnižší průměry) zájmu byla zjištěna v oblasti terénních 

činností. Nejnižší vstupní úroveň (nejvyšší průměry) zájmu byla zjištěna v oblasti kariéra. 

Tabulka 12 Průměry (M - aritmetický průměr, Medián) a směrodatná odchylka (s) zjištěné pro 

různé oblasti zájmů; n = 138. 

Oblasti zájmů n Medián M s 

Kariéra 138 3,000 3,042 0,883 

Terénní činnosti 138 2,200 2,188 0,711 

Školní učení 138 2,450 2,489 0,831 

Laboratorní činnosti 138 2,333 2,427 0,701 

Volnočasové učení 138 2,833 2,720 0,583 
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Následně došlo k zjištění rozdílů mezi oblastmi, tedy zjištění p-hodnot pro jednotlivé páry. 

Statisticky významné hodnoty byly zjištěny pro devět párů, což značí rozdíly ve většině 

oblastech, tab. 13. Pouze mezi oblastmi školní učení a laboratorní činnosti nebyly zjištěny 

hodnoty statisticky významné. 

Tabulka 13 Porovnání oblastí souvisejících se vstupní úrovní zájmů. * Statisticky významně. 

Oblasti zájmů p-hodnota Oblasti zájmů p-hodnota 

Školní u. – Volnočasové u. < 0,001* Volnočasové u. – Terénní č. < 0,001* 

Školní u. – Kariéra < 0,001* Volnočasové u. – Laboratorní č. < 0,001* 

Školní u. – Terénní č. < 0,001* Kariéra – Terénní č. < 0,001* 

Školní u. – Laboratorní č. 0,064 Kariéra – Laboratorní č. < 0,001* 

Volnočasové u. – Kariéra 0,002* Terénní č. – Laboratorní č. 0,002* 

 

Graf 7 níže znázorňuje vstupní úroveň zájmu účastníků v souvisejících oblastech. Z pozorování 

bylo vidět, že ačkoliv měli účastníci vysoký zájem o terénní činnosti, neměli tak velký zájem 

o kariéru ani volnočasové učení. Zároveň, pokud měli vysoký zájem o terénní činnosti, měli 

rovněž zájem o laboratorní činnosti a školní učení. 

 

Graf 6 Srovnání hodnot v jednotlivých oblastech vstupních zájmů. Na ose x – oblasti vstupních 

zájmů, na ose y – průměrné hodnoty odpovědí. 

Ve výzkumu byly s ohledem na věk zjištěny (VO2a) rozdíly mezi účastníky ve vstupní 

úrovni zájmů v konkrétních položkách dotazníku. Mann-Whitneyho U testem byly zjištěny 

statisticky významné hodnoty pro odpovědi pěti položek dotazníku, tab. 14 na další straně. 
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Tabulka 14 Výsledky Mann-Whitneyho U testu (p-hodnoty, * statisticky významně) u mladších 

a starších účastníků (n - počet respondentů; M – aritmetický průměr; s - směrodatná odchylka). 

číslo 

položky 

mladší starší 
p-hodnota 

n Medián M s n Medián M s 

1 93 3,00 2,83 1,176 42 3,00 2,88 1,017 0,740 

2 93 3,00 2,72 1,246 42 3,00 2,83 1,324 0,737 

3 91 4,00 3,54 1,361 42 4,00 3,24 1,445 0,267 

4 92 3,00 2,60 1,090 42 3,00 3,21 1,001 0,003* 

5 92 2,00 2,26 1,128 42 3,00 2,60 1,037 0,056 

6 90 2,00 2,17 1,274 42 2,00 2,48 1,194 0,103 

7 88 1,00 1,60 1,109 41 1,00 2,15 1,509 0,034* 

8 92 2,00 2,40 1,158 42 3,00 2,81 1,254 0,093 

9 92 3,00 3,26 1,374 42 3,00 3,33 1,028 0,978 

10 91 3,00 3,01 1,188 40 3,00 3,18 1,059 0,284 

11 90 1,00 1,64 0,964 41 2,00 1,93 0,932 0,040* 

12 92 2,00 2,24 1,312 41 2,00 2,54 1,164 0,107 

13 89 2,00 2,34 1,389 41 3,00 2,54 1,306 0,326 

14 90 2,00 2,32 1,216 41 3,00 2,95 1,094 0,004* 

15 91 3,00 2,60 1,228 40 3,00 2,88 1,159 0,245 

16 92 3,00 2,52 1,227 41 3,00 2,78 1,370 0,324 

17 93 2,00 2,53 1,419 40 2,00 2,55 1,339 0,810 

18 91 3,00 3,31 1,488 41 4,00 3,51 1,502 0,424 

19 92 2,50 2,80 1,377 40 3,00 2,88 1,324 0,747 

20 90 2,00 2,20 1,342 41 2,00 2,10 1,091 0,998 

21 89 3,00 3,00 1,323 41 3,00 3,10 1,300 0,706 

22 91 2,00 2,04 1,074 41 3,00 2,49 1,186 0,043* 

23 91 3,00 2,79 1,243 40 3,00 3,03 1,349 0,337 

24 90 3,00 2,78 1,188 41 3,00 3,07 1,081 0,159 

25 91 1,00 2,02 1,341 41 2,00 2,12 1,187 0,435 

26 89 1,00 1,81 1,107 41 2,00 1,80 0,872 0,544 

27 91 3,00 2,66 1,185 41 3,00 2,56 1,246 0,614 

28 91 2,00 1,99 1,080 41 2,00 2,20 1,123 0,291 

Jednalo se o položky (č.): Informace o neživé přírodě jsou důležité pro můj budoucí život 

(4.); Z předmětu, ve kterém se na naší škole o neživé přírodě učí, mám na konci roku výborné 

hodnocení (7.); Práce venku je pro mě příjemná (11.); Práce s geologickým kladívkem, 
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kompasem či mapou mě baví (14.); Výstava neživých přírodnin venku je zajímavější než výstava 

v budově (22.). 

Výzkum (VO3a) Mann-Whitneyho U testem zjistil s ohledem na pohlaví účastníků rozdíly 

ve vstupní úrovni zájmů, statisticky významně v sedmi položkách dotazníku, tab. 15.  

Tabulka 15 Výsledky Mann-Whitneyho U testu (p-hodnoty, *statisticky významně) u účastníků 

chlapců a dívek (n - počet respondentů; M - aritmetický průměr; s -  směrodatná odchylka). 

číslo 

položky 

chlapci dívky 

p-hodnota 
n Medián M s n Medián M s 

1 96 3,00 2,76 1,083 42 3,00 3,00 1,210 0,285 

2 96 3,00 2,58 1,303 42 3,00 3,05 1,147 0,056 

3 94 4,00 3,63 1,368 42 3,00 3,07 1,386 0,025* 

4 95 3,00 2,67 1,143 42 3,00 3,05 0,909 0,027* 

5 95 2,00 2,53 1,138 42 2,00 2,05 1,011 0,019* 

6 93 2,00 2,41 1,321 42 2,00 2,02 1,137 0,125 

7 90 1,00 1,89 1,311 42 1,00 1,57 1,233 0,094 

8 95 2,00 2,45 1,174 42 3,00 2,64 1,265 0,446 

9 95 3,00 3,11 1,309 42 4,00 3,60 1,149 0,042* 

10 92 3,00 2,99 1,163 42 3,00 3,31 1,137 0,164 

11 92 1,00 1,79 1,011 42 1,00 1,55 0,803 0,220 

12 94 2,00 2,36 1,286 42 2,00 2,21 1,240 0,490 

13 92 2,00 2,47 1,410 41 2,00 2,34 1,353 0,661 

14 92 3,00 2,55 1,180 42 2,50 2,50 1,274 0,769 

15 93 3,00 2,75 1,257 41 3,00 2,54 1,142 0,412 

16 94 3,00 2,52 1,259 42 3,00 2,74 1,326 0,375 

17 94 2,00 2,61 1,423 42 2,00 2,36 1,284 0,388 

18 94 3,00 3,31 1,531 41 4,00 3,54 1,433 0,472 

19 93 2,00 2,70 1,381 42 3,00 3,05 1,268 0,132 

20 92 2,00 2,17 1,306 42 2,00 2,12 1,173 0,998 

21 91 3,00 2,85 1,333 42 3,00 3,36 1,206 0,041* 

22 93 2,00 2,30 1,150 42 2,00 1,88 1,017 0,042* 

23 93 3,00 2,78 1,318 41 3,00 2,98 1,214 0,364 

24 91 3,00 2,68 1,124 42 3,00 3,26 1,127 0,009* 

25 93 2,00 2,08 1,312 42 1,50 2,07 1,295 0,988 

26 92 1,00 1,77 1,039 41 2,00 1,83 1,022 0,648 

27 93 3,00 2,47 1,239 42 3,00 2,86 1,117 0,053 

28 93 2,00 2,15 1,224 42 2,00 1,98 0,869 0,788 
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A to v položkách (č.): Občas si prohlížím encyklopedie a jiné knihy zaměřené na neživou 

přírodu (3.); Informace o neživé přírodě jsou důležité pro můj budoucí život (4.); Využiji každou 

šanci, kdy se mohu něco naučit přímo v přírodě (5.); V budoucnu chci mít povolání 

přírodovědce (9.); Chci pracovat jako vědec (21.); Výstava neživých přírodnin venku je 

zajímavější než výstava v budově (22.); Chci se věnovat studiu neživé přírody i mimo školu 

(24.). 

8.2 Druhý dílčí výzkum 

Cílem druhého dílčího výzkumu [b] bylo na konci programu zjistit názory účastníků 

geologických táborů na jejich zájmy o neživou přírodu. 

8.2.1 Výzkumné otázky a předpoklady 

Byly řešeny výzkumné otázky odpovídající cíli [b]: 

‐ VO1b: V jakých souvislostech je podle výpovědí účastníky geologických táborů 

zdůvodňována pozitivní úroveň zájmů o neživou přírodu? 

‐ VO2b: O jaká témata mají účastníci geologických táborů nejčastěji zájem dle zastoupení 

popisovaných výpovědí? 

A formulovány předpoklady cíle [b]: 

‐ P1b: Pozitivní úroveň zájmů účastníci geologických táborů uvádí ve výpovědích nejčastěji 

v souvislosti s účastí na táboře, je proto důsledkem jejich participace na táboře. 

‐ P2b: Účastníci geologických táborů mají podle zastoupení popisovaných výpovědí 

nejčastěji zájem o témata, o kterých se dozvídají během programu. 

8.2.2 Výzkumný soubor a sběr dat 

Výzkumný soubor a sběr dat se nelišily vlivem shodného použitého nástroje (kap. 3.3) 

od druhého dílčího výzkumu studie B, kap. 6.2.2. 

8.2.3 Metody výzkumu a analýza 

V cíli [b] byl k řešení výzkumných otázek využit hloubkový rozhovor s respondenty 

(Švaříček, Šeďová, et al., 2007). Odpovědi respondentů byly doslovně přepsány. V odpovědích 

byly analyzovány procesem axiálního kódování výpovědi (Hendl, 2005).  

Při řešení VO1b byly objasňovány výpovědi v souvislosti s pozitivními zájmy respondentů 

o neživou přírodu, kterými disponovali na konci programu tábora. Mezi výpověďmi byly 

zjišťovány vzájemné kauzální vztahy, došlo k utvoření kategorií a subkategorií, které se týkaly 
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zdůvodňování, Příloha 1.8. Zjištěné kategorie a subkategorie byly konstantně komparovány 

(Gavora, 2006) v celkovém zastoupení výpovědí. Zastoupení výpovědí související 

s kategoriemi bylo vyjádřeno absolutními (n) a relativními (f) četnostmi.  

Při řešení VO2b byly analyzovány výpovědi v souvislosti s pozitivními zájmy respondentů 

o neživou přírodu, kterými disponovali účastníci na konci programu tábora. Mezi výpověďmi 

byly zjišťovány vzájemné kauzální vztahy, došlo k utvoření kategorií a subkategorií, které se 

týkaly zaměření zájmů, Příloha 1.8. Ostatní postup byl společný s řešením předchozí výzkumné 

otázky. 

8.2.4 Výsledky 

Ve výzkumu byly v celkovému zastoupení n = 191 výpovědí analyzovány kategorie 

zahrnující výpovědi o zdůvodnění pozitivní úrovně zájmů, tab. 16. Jednalo se o zdůvodnění 

„aktivitami“ (47,7 %), „ztotožněním se“ (32,9 %), „trvalostí“ (10,5 %) a „aktuálním prožitkem“ 

(8,9 %). 

Tabulka 16 Výpovědi zjištěné při zdůvodňování pozitivní úrovně zájmů, analyzované v 

otázkách 1, 2 a 455 (n - absolutní četnost, f - relativní četnost v %); n = 191. 

Kategorie Subkategorie 
Výpovědi 

n f (%) 

Aktivity 91 47,7 

 informální 80 41,8 

 neformální 8 4,2 

 ostatní 3 1,7 

Ztotožnění se 63 32,9 

 s rodinou 43 22,5 

 s vrstevníky 18 9,4 

 se školními požadavky 2 1,0 

Trvalost 20 10,5 

Aktuální prožitek 17 8,9 

Celkem 191 - 

V kategorii „aktivity“ bylo zahrnuto 47,7 % výpovědí, které byly uváděny respondenty 

v souvislosti se subkategoriemi „informální“ (41,8 %), „neformální“ (4,2 %) a „ostatní“ 

(1,7 %). Mezi výpověďmi o informálních aktivitách byly zastoupeny nejčastěji výpovědi 

týkající se učení venku. V  kategorii „ztotožnění se“ bylo zahrnuto 32,9 % výpovědí. Výpovědi 

byly tříděny na subkategorie „s rodinou“ (22,5 %), „s vrstevníky“ (9,4 %) a „se školními 

                                                 
55 Příloha 1.5. 
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požadavky“ (1 %). V kategorii „trvalost“ bylo zahrnuto 10,5 % výpovědí. Tato kategorie nebyla 

dále tříděna. V kategorii „aktuální prožitek“ bylo zahrnuto 8,9 % výpovědí. Výpovědi rovněž 

nebyly dále tříděny do subkategorií. 

V celkovému zastoupení výpovědí byly analyzovány kategorie o zaměření zájmů, které byly 

doloženy výpověďmi o přírodninách, badatelských činnostech a teoretických poznatcích, 

tab. 17.  

Tabulka 17 Výpovědi uvedené v souvislosti se zaměřením zájmů, analyzované v otázce56 3 

(n - absolutní četnost, f - relativní četnost v %); n =131. 

Kategorie 
Výpovědi 

n f (%) 

Zkameněliny 
53 40,5 % 

Minerály 
48 36,6 % 

Horniny 
18 13,7 % 

Všeobecná geologie 
8 6,1 % 

Ostatní 
4 3,1 % 

Celkem 
131 100 % 

Tedy zaměření zájmů na geologické téma v kategoriích „zkameněliny“ (40,5 %), „minerály“ 

(36,6 %), „horniny“ (13,7 %), „všeobecná geologie“ (6,1 %), a „ostatní“ (3,1 %), kam spadala 

témata hydrogeologie a vesmír. 

8.3 Diskuze 

Výzkumné studie prokazují vliv vědeckých táborů a obdobných akcí na rozvoj zájmů 

a postojů účastníků (Bogner, 1998; Prokop et al., 2007b; Carrick et al., 2016; a další) o přírodní 

vědy, včetně oblasti geologie. Tento výzkum popsal rozdíly v jednotlivých oblastech zájmů 

souhlasně s hypotézou H1a, které byly zjištěny u účastníků geologických táborů již v době, kdy 

přicházeli na daný tábor. Což může být odůvodněním, proč si geologický tábor pro svůj volný 

čas sami zvolili (Husák & Andresová et al., 2019).  

Pro účastníky je důležité, jestli se na daném táboře budou učit o neživé přírodě prakticky, 

tedy během terénních a laboratorních činností. Což je srovnatelné například s výzkumy 

Janštové et al. (2015) a Knoxe et al. (2003). Je otázkou, zda a do jaké míry takové zájmy 

účastníků může uspokojit školní výuka. Štubňa (2016) například zjistil, že pokud v rámci ní 

                                                 
56 Uvádí Příloha 1.5. 
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žáci sledují film, přestože se jedná o vhodnou metodu k vysvětlování jevů a procesů, na rozvoj 

zájmů žáků o vědu metoda nemá vliv.  Podle Hofmana & Korvase (2008) by chtěli ve škole 

více terénních činností téměř všichni účastníci, kteří mají zkušenost s obdobnou akcí. Situace 

v ČR je podle dosavadních výzkumných zjištění, doposud spíše negativní (Michovská, 2008). 

Nedostatek terénních činností ve škole je zřejmý i v zahraničí (Esteves et al., 2013; Esteves et 

al., 2015), také v dalších oblastech přírodovědných věd (Prokop et al, 2007b; Ayar et al., 2013). 

Podle průzkumu NIQUES čeští učitelé plošně uváděli nižší výskyt učebních činností, které 

mohou rozvíjet aktivitu na straně žáků (ČŠI, 2018) a tím i přírodovědnou gramotnost.  

Výzkum překvapivě prokázal, že účastníci neměli příliš velký zájem o volnočasové učení 

v oblasti neživé přírody. Což je v rozporu s dalšími výzkumy (Prokop et al., 2011; Knox et al., 

2003; Markowitz, 2004), které potvrzují pozitivní zájem žáků o mimoškolní učení v jiných 

přírodovědných oborech (biologie). Příčinou by mohla být doposud v geologii malá (Hemmer 

et al., 2007), i když v současnosti se rozšiřující nabídka (Pražáková, 2016, vlastní zjištění) 

volnočasových akcí, která účastníkům může bránit v uplatnění vlastních zájmů. Nebo 

neodpovídající nabídka akcí, které nejsou vzhledem k preferencím účastníků žádoucí. Zároveň, 

pakliže žáci nemají s akcí zkušenosti, tak si jen obtížně představí, jak by mohla probíhat a zda 

by se jim líbila.  

Účastníci měli naopak pozitivní zájem o učení se neživé přírody ve škole (Prokop et al, 

2007b; Fančovičová & Kubiatko, 2015). Což bylo popřeno jinými výzkumy, které se věnovaly 

zájmům žáků o geologická témata (Hemmer et al., 2007; Mandíková, 2009; Veselský 

& Hrubišková, 2009; Prokop et al., 2011; a další). Výzkumný závěr byl také odlišný od 

výzkumů u podobných skupin účastníků, kteří považovali výuku ve škole za méně zajímavou 

(Hofman & Korvas, 2008; Janštová et al., 2015).  

Výsledky výzkumu ukázaly u některých účastníků patrný zájem o vědeckou kariéru. 

Avšak zájmy v této oblasti nepřevládaly u celé skupiny účastníků. Srovnatelně s výsledky 

jiných výzkumů (srov. Markowitz, 2004; Miller et al., 2007; Prokop et al, 2007a; Prokop et al., 

2007b; Prokop et al., 2011), byly zájmy účastníků o tuto oblast na začátku akce nízké. Proto 

pravděpodobně nešlo o primární důvod, proč chtěli jet na geologický tábor. Je možné, že si 

účastníci na začátku akce nedokázali představit geologická témata ve vztahu k budoucí aplikaci 

těchto poznatků v dospělosti (Mandíková, 2009). Plánování studia neživé přírody na vysoké 

škole by pro ně mohlo být proto lépe představitelné (Bischoff et al., 2008; Bourdeau et al., 

2014) než vzdáleně se jevící povolání (srov. Franz-Odendaa et al., 2014). Navíc je možné, že 

pro účastníky takové povolání nemusí být přijatelné vzhledem k nutné pohybové aktivitě. 

Avšak Hofmann a Korvas (2008) prokázali, že by dle vlastních názorů téměř všichni účastníci 
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zvládli i více pohybových aktivit při terénní výuce. Existuje nicméně i studie (Činčera et al., 

2017), která v souladu s výsledky výzkumu disertace také po skončení programu popírá možný 

efekt podobných programů na zájem žáků o studium na vysoké škole. 

Výzkum ukázal, že častěji dosahovali vyšší úrovně zájmů mladší účastníci, v souladu s H2a 

a dříve provedenými výzkumy (Gibson & Chase, 2002; Prokop et al., 2007a; Apkinar, 2009). 

A to ve všech statisticky významných hodnotách zjištěných u pěti položek57 dotazníku. Přičemž 

tři otázky souvisely s terénními činnostmi, jedna s kariérou a jedna se školním učením. Vyšší 

úroveň zájmů u mladších žáků o neživou přírodu a předměty, ve kterých je vyučována, je 

doložena také z výzkumů ve školním prostředí (Prokop & Komorníková, 2007; Vácha, 2017). 

 Ve výzkumu nebylo dokázáno, že by dosahovali vyšší úrovně zájmů chlapci než dívky 

(Prokop et al., 2007a; Piburn et al., 2011), v rozporu s H3a (Apkinar et al., 2009). Rozdíl mezi 

dívkami a chlapci tedy nebyl pozorován. Přestože chlapci dosáhli statisticky významné úrovně 

ve větším počtu otázek58 než dívky. Ze čtyř statisticky významných výsledků v otázkách, tři 

otázky souvisely s oblastí kariéry a jedna s oblastí volnočasového učení. Ve třech otázkách59 

naopak vynikaly dívky, statisticky významně. Jednalo o dvě otázky související s terénními 

činnostmi a jednu otázku v oblasti volnočasového učení. Z těchto výzkumných výsledků 

vyplynulo, že ačkoliv se mezi sebou obě pohlaví výrazněji neliší, chlapci častěji než dívky mají 

zájem o budoucí povolání v oblasti přírodních věd. Na rozdíl od toho, dívky častěji než chlapci 

mají zájem o terénní činnosti či jiné činnosti venku. Pakliže by učitelé, kteří se významně podílí 

na zájmech žáků o geologická témata (Prokop et al., 2007a), realizovali ve škole více terénních 

činností, mohly by k této oblasti přírodních věd více inklinovat také dívky.  

Souhlasně podle předpokladu P1b, pozitivní úroveň zájmů účastníků geologických táborů 

byla uváděna ve výpovědích nejčastěji v souvislosti s kategoriemi aktivit informálních 

a neformálních, které účastníci provozují ve volném čase (Hemmer et al., 2007). Četně 

zastoupenou byla také kategorie, kdy se žáci ztotožnili se zájmy někoho jiného. Nejčastěji mezi 

nimi byly zájmy rodiny (Janštová et al., 2015). Ve výzkumu nebyl zjištěn vztah mezi zájmy 

účastníků a zájmy lektorů (srov. s výzkumem Prokopa et al., 2007c). Další příčinnou souvislostí 

                                                 
57 V položkách: Informace o neživé přírodě jsou důležité pro můj budoucí život (4. položka); Z předmětu, ve 

kterém se na naší škole o neživé přírodě učí, mám na konci roku výborné hodnocení (7. položka); Práce venku je 

pro mě příjemná (11. položka); Práce s geologickým kladívkem, kompasem či mapou mě baví (14. položka); 

Výstava neživých přírodnin venku je zajímavější než výstava v budově (22. položka). 
58 V položkách: Informace o neživé přírodě jsou důležité pro můj budoucí život (4. položka); V budoucnu chci mít 

povolání přírodovědce (9. položka); Chci pracovat jako vědec (21. položka); Chci se věnovat studiu neživé přírody 

i mimo školu (24. položka). 
59 V položkách: Občas si prohlížím encyklopedie a jiné knihy zaměřené na neživou přírodu (3. položka); Využiji 

každou šanci, kdy se mohu něco naučit přímo v přírodě (5. položka); Výstava neživých přírodnin venku je 

zajímavější než výstava v budově (22. položka). 
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se zájmy mohla být trvalost zájmů, kdy poměrně četně účastníci uváděli výpovědi, dle nichž se 

zabývají neživou přírodou dlouhodobě (od dětství, několik let, apod.). Poslední kategorie 

výpovědí byla uvedena v souvislosti s aktuálními prožitky, které by mohly vést k budoucím 

zážitkům a následně zkušenostem (Dočekal, 2012). Dle Mana a Mareše (2005) pozitivní 

prožitek může vést k osvojení dovedností.  

Účastníci geologických táborů měli podle zastoupení popisovaných výpovědí nejčastěji 

zájem o témata týkající se zkamenělin. Podobně Fermeli et al. (2012) popsali mezi tématy, 

o která mají žáci nejvyšší zájem, témata paleontologická. Četně zastoupenou kategorií byla 

témata o minerálech, kam patřily rovněž kódy jejich zástupců či kódy s výjimečně 

zastoupenými krystalografickými pojmy. Bylo překvapivé, že se neobjevila mezi výpověďmi 

oblast geologických rizik či hazardů.  

8.4 Závěr 

Výzkum byl řešen v souladu se [4] cílem disertační práce, kap. 3. Výzkum byl realizován 

s účastníky devíti, případně deseti turnusů geologických táborů. Výzkumnými nástroji byl 

dotazník a hloubkové rozhovory. Výzkum přispěl k poznání zájmů účastníků o neživou přírodu 

a studium souvisejících témat. 

Ve výzkumu bylo zjištěno, že měli účastníci geologických táborů vyšší vstupní úroveň 

zájmů o terénní činnosti, laboratorní činnosti a školní učení. Naopak nižší vstupní úroveň zájmů 

účastníků byla zjištěna v souvislosti s kariérou a volnočasovým učením. Ve výzkumu byl 

dokázán vyšší zájem účastníků o neživou přírodu a související témata u účastníků mladších 

dvanácti let. V zájmech účastníků nebyly zjištěny rozdíly mezi chlapci a dívkami.  

V názorech účastníků byla zjištěna účastníky nejčastěji vnímaná příčinná souvislost vysoké 

úrovně zájmů s volnočasovým, tedy neformálním a informálním učením. Účastníci podle svých 

názorů měli nejčastěji zájem o geologická témata týkající se zkamenělin a minerálů. To 

korespondovalo s převážně pozorovaným zaměřením daných táborů (Pražáková et al., 2018, 

vlastní zjištění).  
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9 Diskuze disertační práce 

Tato kapitola je obecnou diskuzí vztahující se k celému výzkumu. Součástí jsou doporučení 

pro praxi vyplývající z výzkumu. Diskuze týkající se výzkumu v jednotlivých cílech je uvedena 

u jednotlivých studií, v kap 5.5 (studie A), kap. 6.3 (studie B), kap. 7.5 (studie C) a kap. 8.3 

(studie D).  

Výzkum v disertační práci je možné považovat v souladu s Hendlem (2005) za základní 

výzkum. V případě zájmu organizátorů zkoumaných geologických táborů, ve snaze aplikovat 

zjištěné jevy do vzdělávání, by bylo žádoucí rozvíjet výzkum ve výzkum konstrukční (Assaraf 

& Orion, 2009; Trna, 2011). Proto by součástí výzkumu mohla být optimálně i etapa 

implementační, ve které by byla rozvíjena další spolupráce s institucemi, které organizují 

konkrétní tábory (Činčera, 2012). Tato etapa však od počátku plánování výzkumu nebyla 

vlivem finanční nákladnosti a potřebného dlouhodobého časového intervalu pro její realizaci 

součástí výzkumného plánu i přes její nezpochybnitelný potenciální přínos. 

Podobné výzkumy vědeckých táborů nejčastěji zjišťují úroveň vybraných pedagogických 

kategorií u účastníků před začátkem akce a na jejím konci nebo po akci, shodnou výzkumnou 

metodou (Janštová et al., 2015; Činčera et al., 2017; Miller et al., 2017). Ačkoliv tento postup 

byl původně navržen ve výzkumném plánu, nebylo možné jej plně realizovat vlivem požadavku 

organizátorů i lektorů táborů. Protože poslední dny byl program většiny geologických táborů 

situován do terénu, nebylo možné zajistit srovnatelné podmínky testování a opakovat test 

pomocí dotazníku. To komplikovalo jak výzkum odborných dovedností, ve kterém nemohla 

být zahrnuta část „po táboře umím“ (Ogle, 1986), tak výzkumy výstupních znalostí 

a výstupních zájmů, které byly na konci táborů provedeny hloubkovými rozhovory. Tím došlo 

k rozdělení výzkumu v disertační práci do dílčích částí.  

Pravděpodobně v důsledku ekonomických zájmů organizátorů a konkurence mezi akcemi 

(Štěch, 2007) může být pro výzkumníky obtížné získat přístup k více případům vědeckých 

táborů. To může být důvodem, proč jsou obvykle vědecké tábory zkoumány výzkumníky 

osobně angažovanými v jejich organizaci (Leblebicioglu et al., 2011; Ayar et al., 2013; 

Janštová et al., 2015; Břeňová, 2016; Ivánková & Cibulková, 2016; Rusek & Lindner, 2016). 

A tedy důvodem, proč bývá nejčastěji výzkum zaměřen na jednu akci (Gibson & Chase, 2002; 

Miller et al., 2007; Fields, 2009; Almquist et al., 2011), případně jednu instituci. To souvisí 

s limity při získávání dat od reprezentativního výzkumného souboru a při zobecňování 

výzkumných výsledků. V tomto ohledu je výzkum disertační práce svým způsobem výjimečný 

minimálně v českém prostředí, protože pracoval s daty získanými z více vědeckých táborů. 
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I když bylo ve výzkumu zkoumáno devět, případně deset turnusů různých geologických táborů, 

dostupný výzkumný soubor je zcela pochopitelně nižší než u výzkumů ve školním prostředí. 

Při srovnání s výzkumy vědeckých táborů se však dostupný soubor v počtu respondentů neliší 

od ostatních studií (Miller et al., 2007; Janštová et al., 2015; Činčera et al., 2017). 

Výzkum ukázal, že je asociační technika (Novák & Kalous, 1989) vhodná pro zjišťování 

vstupních znalostí žáků o neživé přírodě, v psané i orální podobě (Kollárik, 1998). Použití 

asociační techniky umožňuje zjistit souvislosti s kognitivními strukturami a intra-strukturální 

vztahy v myslích žáků (Malmos et al., 2017). Její výhodou bylo při sběru dat jednoduché a pro 

respondenta jednoznačné zadání. Umožnila výzkum s rozdílnými skupinami respondentů, které 

se účastnily vědeckých táborů. Při analýze dat bylo výhodou asociační techniky jejich očištění 

v několika úrovních, pro zajištění validních výsledků. Avšak v obou výše uvedených bodech 

bylo zároveň vidět omezení. Nutnou podmínkou výzkumu bylo, aby byl výzkum zaměřený na 

účastníky zajímající se o zkoumanou oblast. Tedy extrémní typ výzkumného souboru (Hlaďo, 

2011), ve kterém verbální schopnosti účastníků díky těmto předpokladům mohou být na 

porovnatelné úrovni s věkově staršími kategoriemi účastníků. U výzkumného souboru tím byla 

vysoká pravděpodobnost, že se zkoumané jevy budou projevovat v maximální míře (Hlaďo, 

2011). Proto se výsledky dosažené úrovně jednotlivých pedagogických kategorií mohou lišit 

od výsledků získaných od žáků ve škole, kteří tvoří třídní kolektiv (Chudá, 2007; Hemmer et 

al., 2007; Veselský & Hrubišková, 2009; Vácha, 2017), ve kterém je úroveň znalostí, 

odborných dovedností a zájmů žáků o geologická témata na obecně nízké úrovni.  

Výsledky výzkumu by mohly v praxi přispět ke změnám v rámci uskutečňovaného 

celoživotního vzdělávání/učení, ale také ke změnám ve výzkumu v oborové didaktice 

(biologie), v přírodovědném kurikulu i v přípravě (budoucích) učitelů přírodovědných 

předmětů. Těmito změnami je míněn: 

1 Návrh vhodného a transparentního řešení, které by umožnilo posuzovat a srovnávat 

neformální akce včetně vědeckých táborů. Výzkum ukázal možnost, jak srovnávat 

koncepty na základě programu táborů a zjištěných informací o vědeckých a vzdělávacích 

činnostech účastníků (Pražáková & Pavlasová, 2017; Pražáková et al., 2018; Pražáková, 

2018). Proto se jako jedno z východisek při hledání řešení ukazuje determinování 

a následné porovnávání konceptů.  

Díky tomu by mohlo být při výběru akce vyhověno žákům, kteří chtějí například 

vykonávat terénní činnosti, aby si zvolili neformální akci s konceptem odpovídajícím jejich 

preferencím. Informace o existujícím spektru vědeckých táborů a zároveň jejich 
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parametrech, by mohly být pomocné rodičům a dětem k jejich správné volbě (NIDM, 2009; 

MŠMT, 2013). 

Kromě toho by bylo možné determinovat a porovnávat další parametry ze skupin 

vzdělávacích, obecných a personálních charakteristik (Pražáková, 2016; Pražáková 

& Pavlasová, 2016).  Pokud by informace o akcích byly dostupnější, mohlo by dojít ke 

snížení zátěže směřované jak na neformální a informální vzdělavatele, ale také na 

management školy, učitele nebo rodiče.  

Navržené řešení by mělo sloužit zejména k tomu, aby si rodiny utvořily představu 

o náročnosti a přiměřenosti akce vzhledem k individuálním možnostem dítěte, aby rodiče 

předem dokázali odpovědně posoudit akci vzhledem k bariérám (Dillon et al., 2006), se 

kterými se účastník může v průběhu tábora potýkat a aby nebyli odkázáni především na 

kvalitu zkušeností svých známých (Husák & Andresová et al., 2019).  

Možný způsob, jakým by mohly být neformální akce prezentovány veřejnosti, je 

realizace funkční a aktualizované on-line databáze. On-line databáze by pomohla 

s orientováním se v nabídce dostupných vědeckých táborů (Fields, 2009). V navrhované 

databázi je nutné s opatrností přistoupit ke kritériím, které by mohly vzbuzovat soutěživost 

mezi neformálními vzdělavateli. Neboť i v případě vědeckých táborů může jít zejména 

o finální zisk institucí či jednotlivců (Štěch, 2007). A to i proto, že jsou podle dosavadního 

průzkumu finanční náklady třetím nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje výběr 

konkrétní akce (Husák & Andresová et al., 2019). 

Současně v ČR aktualizovanou on-line databázi neposkytuje ani MŠMT, NIDV, ČRDM 

či další organizace. I přestože NIDV nově zveřejnil tzv. portál Svět volného času60, jde 

o seznam volnočasových aktivit ve smyslu spíše izolovaných činností než konkrétních 

akcí. Avšak, pravděpodobně proto, že informace v portálu prozatím nejsou úplné, ke 

klíčovým slovům „geologie, geologický“ není možné dle vyhledávače zjistit žádný 

záznam.  

Pro samotné vědecké tábory může na první pohled situace s databází vypadat poměrně 

pozitivně. Pro vyhledání geologického tábora se nabízí využít hned několik on-line 

databází61. Pro klíčová slova výše nicméně znovu nenalézá uživatel žádný relevantní 

záznam. Lze konstatovat, že v ČR „… není vyřešený způsob, jak shromažďovat, uchovávat 

a předávat aktuální informace o vzdělávacím obsahu neformálních akcí…“ (Pražáková et 

al., 2018, vlastní zjištění).  

                                                 
60 Viz http://www.svetvolnehocasu.com/. 
61 Viz např. www.tabory.cz, www.cesketabory.cz, www.primestskytabor.net.  

http://www.svetvolnehocasu.com/
http://www.tabory.cz/
http://www.cesketabory.cz/
http://www.primestskytabor.net/
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Potřeba výše uvedeného řešení vyplývá z hlavních strategických linií vzdělávací 

politiky uvedených v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (MŠMT, 2001). 

V bodě realizace celoživotního učení pro všechny je žádoucí např. realizovat systém péče 

o talentované a mimořádně nadané jedince (s. 89), v němž by měla být informovanost 

o neformálních akcích součástí. Jak je vidět podle analýzy Strakové et al. (2009), přibližně 

před deseti lety byly spíše formálně vytvořeny podmínky pro zohledňování potřeb žáků 

nadaných. Avšak zavedená opatření se příliš do výsledného fungování vzdělávacího 

systému nepromítla. Z výše uvedených důvodů je nutné rozšířit výzkum, který se zabývá 

vědeckými tábory a jinými neformálními akcemi, a výsledky výzkumu prezentovat na 

konferencích a seminářích pro učitele či v článcích určených pro širší odbornou veřejnost. 

Vhodné by bylo také podpořit vzájemné setkávání učitelů, lektorů, organizátorů akcí 

a jiných vzdělavatelů (Turanová & Bizubová, 2009; Pražáková et al., 2019), kteří by mohli 

sdílet zkušenosti s obdobnými akcemi. 

2 Intenzivnější příprava budoucích i současných učitelů v oblasti geologických téma. Podle 

mnoha autorů je změna ve vzdělávání žádoucí, aby učitelé dokázali učit o geologických 

tématech komplexně (de Barros et al., 2012; Hofmann et al., 2016), zejména 

v individuálním a společenském kontextu (Hemmer et al., 2007).  

Na základě výzkumných zjištění disertační práce je nezbytné, aby si žáci během učení 

rozvíjeli nejen faktuální a konceptuální znalosti (Pražáková & Pavlasová, 2019, vlastní 

zjištění). Lze proto doporučit, aby se lektoři i učitelé zejména u mladších žáků snažili 

přednostně zvyšovat praktické znalosti o neživé přírodě ve všech uvedených dimenzích 

znalostí i v dimenzích kognitivních procesů (Pražáková & Pavlasová, 2019, vlastní zjištění) 

v neformálním, ale také ve školním vzdělávání. Na základě shrnutí vyplývajícího 

z mezinárodního srovnávání Straková (2010) upozornila, že v českých vyučovacích 

hodinách bylo během výuky přírodovědných předmětů 59 % celkového času věnováno 

rozvoji faktických (faktuálních) znalostí. 

Zároveň by se učitelé měli snažit rozvíjet odborné dovednosti žáků, které souvisí 

s neživou přírodou. Mezi rozvíjenými odbornými dovednostmi by měly být zahrnuty také 

dovednosti badatelské (Knox et al., 2003; Almquist et al., 2011; Činčera et al., 2017), které 

zpřehledňuje například publikace Kinga (2010). Podle Strakové (2010) se jen 31 % 

českých učitelů přírodovědných předmětů vzdělává v badatelských dovednostech nebo 

v rozvoji kritického myšlení. V souvislosti s výsledky výzkumu disertační práce by měli 

vyučující co nejvíce podporovat sebevědomí žáků při studiu  geologických témat, aby 

mohlo dojít k výslednému zlepšení v odborných dovednostech.   
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Aby mohlo dojít k rozvoji praktických znalostí a odborných dovedností, učitelé by měli 

pro žáky plánovat také v oblasti geologických témat činnostně zaměřené aktivity, které 

akcelerují principy badatelství a konají se v podnětném, variabilním prostředí (Esteves et 

al., 2015; Papáček et al., 2015). Například takové aktivity, kdy žáci získají vlastní 

zkušenost s experimentováním v laboratoři, s modelováním a simulacemi pomocí 

digitálních technologií, zkušenost s terénními strategiemi a technikami používanými 

během bádání v přírodě (King, 2008; Almquist et al., 2011). Aktivity, které se budou 

odehrávat i mimo školu (Holec, 2015), například v geoparku (Eder & Patzak, 2004; 

Červinková, 2014; Žaludková et al., 2014; Sádovská, 2014; Nevřelová & Ružek, 2017). S 

těmito aktivitami se mohou žáci setkat mimo formální vzdělávání právě na vědeckých 

táborech (Pražáková, 2017, vlastní zjištění; Pražáková et al., 2018). 

Učitelé by se měli snažit udržet zájem o geologická témata u mladších žáků i do 

budoucna, také skrze možnou účast na vědeckém táboře či jiných neformálních akcích. 

Neboť znalosti naší společnosti o neživé přírodě jsou podle mezinárodní organizace AGI62 

nedostatečné (AGI, 2012) a vztah lidí je k neživé přírodě viditelně negativní (Van Loon, 

2007). Lepší vhled a zájem o problematiku geologických témat u žáků by mohl pomoci 

v budoucnosti k odpovědnému jednání společnosti vůči přírodě (Erdogan, 2011; Fermeli 

et al., 2012). 

Je proto nezbytné připravit odpovídající podmínky učitelům i lektorům (Anderson 

& Zhang, 2003; de Barros et al., 2012) pro zkvalitnění učení geologických témat. Mohla 

by být rozšířena nabídka kurzů o neživé přírodě v učitelském přípravném vzdělávání. Také 

by jim mohla pomoci například kvalitní metodická podpora výuky (Turanová, 2000; King 

et al., 2007; King et al., 2008; Turanová et al., 2008; King, 2010; ČGS, 2014; Teodoridis, 

2015; ČGS, 2015; Štubňa, 2016; Štubňa & Hroncová, 2016; a další), při které mohou 

plánovat obdobné činnosti jako na táboře i během školního roku (Martinez & Hibbs, 2003). 

Přínosné by mohlo být další vzdělávání učitelů v oblasti geologie, vstřícný přístup 

managementu školy a kolegiální podpora, možnost zapojit se do organizace vědeckých 

táborů a jiných neformálních akcí.  

3 Promyšlení začlenění geologických témat do přírodovědného kurikula. Jak je vidět, v ČR 

podobně jako v zahraničí, dochází k pozvolnému oslabení pozice geologických témat mezi 

ostatními přírodovědnými oblastmi ve školním vzdělávání (Dodick & Orion, 2003; 

Sláviková et al., 2012; Turanová & Ružek, 2015). V blízké budoucnosti by se eliminování 

                                                 
62 The American Geosciences Institute, dostupné z www.americangeosciences.org. 
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témat o neživé přírodě ve vzdělávání mohlo projevit na dalším poklesu přírodovědných 

znalostí u mladých lidí.  

To by ovšem bylo v rozporu s evropským konsenzem k rozvíjení přírodovědné 

gramotnosti u našich žáků, který reflektuje výsledky mezinárodních srovnávacích šetření. 

Z těchto důvodů je dnes zcela nově např. v Portugalsku vyvíjeno značné úsilí o výuku témat 

pojících se s geoetikou, která úzce souvisí s udržitelným rozvojem (Vasconcelos et al., 

2016). Je proto potřeba, aby vznikly další odborné studie, ve snaze navázat na formulování 

problémových míst kurikula také v geologickém vzdělávání (Mentlík et al., 2018).  

Jak vyplynulo z výzkumu disertační práce, vědecké tábory mohou reagovat na potřeby 

formálního vzdělávání, neboť mají v tomto ohledu „výhodnou“ výchozí pozici: eliminuje se 

zde negativní vztah lektorů ke geologickému učení; učení nesvazují přílišná pravidla; není 

ohraničeno vyučovací hodinou; učení je koncipované tak, aby účastníky bavilo a měli o něj 

zájem; účastníci jsou přítomní tehdy, jsou-li k učení motivováni; odehrává se v atraktivním 

prostředí; aktivity účastníků jsou více orientované na poznání vědecké práce a praktické 

činnosti; dochází zde mezi účastníky a event. lektory ke vzájemné spolupráci, spolupráce může 

probíhat také s dalšími organizacemi.  

Z druhého úhlu pohledu může být v některých aspektech vzdělávání na vědeckých táborech 

inspirací (Roberts et al., 2018) pro vzdělávání formální. Pro učitele by proto mohlo být účelné 

(Svobodová et al., 2016), pokud by získali osobní zkušenost s učebními postupy, které jsou 

používány na vědeckých táborech. Například s postupy u vědeckých a vzdělávacích činností 

účastníků. Lektoři vědeckých táborů by mohli přispět k zavádění inovativních strategií ve výuce 

formou mentorování (Holec, 2015). 

Tím současně vzrůstají požadavky na výzkum v didaktice biologie, která se v ČR zabývá 

také geologickými tématy a zejména vzděláváním ve školním prostředí (Papáček et al., 2015). 

Pro výzkumníky i vzdělavatele je nezbytné, aby mohli studovat a podílet se na tvorbě nejen 

literárních pramenů pedagogických, psychologických, sociologických, psychodidaktických, aj. 

ve vztahu ke svému oboru, ale také pramenů v kontextu jiných přírodovědných oborů, například 

geografie, fyziky. Rovněž aby literární prameny včetně vznikajících kvalifikačních prací 

(Kekule, 2014; Pavlasová, 2015) zohledňovaly nejen školní, ale také neformální a informální 

situace. Oborově didaktický výzkum je proto potřeba realizovat interdisciplinárně (Janík 

& Slavík, 2007). 

Je otázkou, zda by k rozvoji geologického vzdělávání v ČR mohlo přispět ukotvení geologie 

mezi ostatní obory potenciálně zaštítěné mezioborovou nebo transdisciplinární didaktikou 
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(Trna, 2005; Janík & Slavík, 2007; Škoda & Doulík, 2009; Janík & Stuchlíková, 2010; Slavík 

et al., 2017). Protože v současnosti oblast geologického vzdělávání výzkumníky téměř 

postrádá, je zde otevřená příležitost zabývat se geologickými tématy (Egger, 2018). Zároveň je 

nezbytné, aby byl výrazně posílen výzkum i aplikace výzkumu v oblasti neformálního 

a informálního učení (Kekule, 2014) a hledaly se cesty pro vzájemnou komunikaci se 

vzděláváním formálním (Locke et al., 2018).  
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10 Závěr disertační práce 

Při zpracování disertační práce bylo čerpáno z 240 odborných studií, které jsou uvedené 

mezi použitými literárními zdroji. Nejprve (kap. 1, kap. 2) došlo k představení východisek 

a kontextualizaci disertační práce. Smyslem bylo ukotvit výzkumné téma a informovat 

o souvislostech, které vyplývají zejména z dříve publikovaných odborných studií. Pro přiblížení 

pojetí geologických témat v disertační práci byla pozornost soustředěna na vzdělávací obsah 

a jeho proměny v současném formálním i neformálním vzdělávání. Z důvodu přiblížení 

problematiky vědeckých táborů a jejich možného přínosu pro vzdělávání, došlo nejprve k jejich 

vymezení, popsání existujících variant, popisu funkce. Finálně došlo k popisu vlivu vědeckých 

táborů na kognitivní (znalostí a dovedností) a afektivní (zájmů) oblast osobnosti účastníků. 

Stanovené cíle disertační práce byly splněny. 

V disertační práci je uveden popis výzkumu, který byl proveden v prostředí geologických 

táborů, jež lze vnímat jako specifický typ vědeckých táborů. Disertační práce zahrnuje 

výzkumné cíle, které byly postupně řešeny v pilotním šetření a v jednotlivých studiích A-D.  

Výzkumné výsledky studie A prokázaly rozdíly mezi činnostmi účastníků na jednotlivých 

táborech a tedy rozdíly v konceptech geologických táborů. Geologické tábory mohou mít 

terénně-laboratorní koncept a koncept s rovnoměrně zastoupeným zaměřením 

muzejně-exkurzních, tradičních a terénně-laboratorních činností účastníků. 

Ve studii B první dílčí výzkum objasnil vyšší úroveň vstupních teoretických znalostí ve 

srovnání s úrovní praktických znalostí účastníků. V oblasti konceptuálních znalostí dosáhli 

statisticky významně lepší úrovně vstupních znalostí mladší účastníci a dívky. Druhý dílčí 

výzkum objasnil úroveň výstupních znalostí účastníků, přičemž byl zjištěn pozitivní nárůst 

teoretických i praktických znalostí v průběhu tábora. Nejvýznamnější byl nárůst znalostí 

praktického typu. V názorech účastníků byly zjištěny souvislosti vyšší úrovně znalostí s účastí 

na táboře. Podle zjištěných názorů účastníci o možném přínosu geologických táborů pro vlastní 

znalosti uvažovali nejčastěji v souvislosti s odborným obsahem, se kterým se během táborů 

seznámili.  

Při řešení studie C výzkum zaměřený na odborné dovednosti týkající se geologických témat, 

prokázal rozdíl ve vstupní úrovni a očekávané výstupní úrovni odborných dovedností 

účastníků. Ve prospěch úrovně, kterou účastníci očekávali, že jí dosáhnou po skončení tábora. 

Nebyl zjištěn rozdíl v úrovni očekávaných výstupních dovedností u účastníků různých 

konceptů geologických táborů. 
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V řešení studie D výzkum zabývající se zájmy účastníků zjistil vysoké vstupní zájmy 

účastníků o terénní a laboratorní činnosti, tedy praktickou výuku. Vyšší úroveň zájmů také měli 

účastníci o školní výuku. Zájem naopak neměli příliš velký o kariéru ve vědě a ostatní 

volnočasové učení. Vyšší úroveň zájmů byla zjištěna u mladších účastníků, ale nelišila se 

vzhledem k pohlaví. Účastníci popisovali ve svém názoru zájmy o geologická témata také 

v souvislosti s ostatními volnočasovými aktivitami, o něž jevili zájem. Nejčastěji měli zájem 

o témata paleontologická a mineralogická, tedy týkající se zkamenělin a minerálů.  

Na základě zjištěných výsledků výzkumu byla formulována doporučení pro praxi v oblasti 

změn v rámci uskutečňovaného celoživotního vzdělávání/učení, ale také změn ve výzkumu 

v oborové didaktice (biologie), v přírodovědném kurikulu i v přípravě (budoucích) učitelů 

přírodovědných předmětů. 
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Přílohy 

Příloha 1.1 Soubor otázek pro respondenty účastníky, pilotní šetření. 

Identifikační: 

Kolik je Ti let?  

Účastníš se tábora poprvé?  

Na jakou školu chodíš?  

Jaké je zaměstnání Tvých rodičů? 

Úvodní: 

1. otázka: Jak ses o táboru poprvé dozvěděl/a?  

2. otázka: Jaká je Tvoje nejdůležitější vzpomínka na tento tábor? 

Hlavní: 

3. otázka: Zajímáš se o geologii/paleontologii? 

4. otázka: Znáš někoho ze svého okolí, kdo se také zajímá o geologii?  

5. otázka: Jaké názory vyjadřuje okolí na to, že se zajímáš o geologii? 

6. otázka: Napadá Tě, k čemu Ti budou získané informace do budoucna? 

7. otázka: V čem ses během tábora zdokonalil/a? 

8. otázka: Co ses během tábora naučil/a?  

9. otázka: Co si vybavíš pod termínem „příměstský tábor“?  

10. otázka: Co bys na táboře zlepšil/a?  

11. otázka: Co se Ti na táboře líbilo? 

12. otázka: Jak se Ti líbil způsob, jakým byl tábor organizovaný?  

13. otázka: Jak bys popsal/a průběh tábora od začátku do konce svému spolužákovi? 

14. otázka: Vedl/a sis deníček o průběhu tábora? Nebo nějaký jiný záznam? 

15. otázka: Co si myslíš o množství dětí a vedoucích na táboře? 

16. otázka: Jak se Ti dařilo spolupracovat a komunikovat s ostatními členy tábora? 

Ukončující: 

17. otázka: Čím bys chtěl/a v budoucnu být? 
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Příloha 1.2 Soubor otázek pro respondenty lektory, pilotní šetření. 

Identifikační: 

Kolik je ti let? 

Kolikrát ses účastnil/a tohoto tábora jako vedoucí? 

Jaké máš povolání? 

Úvodní: 

1. otázka: Jaká je Tvoje první zkušenost s tábory? 

2. otázka: Co Tě přivedlo k organizaci táborů?  

3. otázka: Znáš někoho ze svého okolí, kdo také organizuje podobné akce? 

Hlavní: 

4. otázka: Jaké didaktické materiály žáci mají k dispozici během tábora? 

5. otázka: Mohl bys popsat jeden den, ve kterém tábor probíhá?  

6. otázka: Co si myslíš, že je hlavní důvod účasti dětí na táborech? 

7. otázka: Jak se podle tebe vyvíjí počet účastníků? 

8. otázka: Chtěl bys něco změnit na táborech? 

9. otázka: Co vnímáš jako největší benefit táborů? 

10. otázka: Uměl/a bys popsat, čím jsou tábory přínosné pro geologii jako obor? 

11. otázka: Co se děti na táborech naučí? 

Ukončující: 

12. otázka: Co tě vede k osobní angažovanosti na táborech? 
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Příloha 1.3 Dotazník pro lektory, studie A. Část s tabulkou je orientována na šířku. 

           

          Datum:  

 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás požádat o spolupráci ve výzkumu. Tento výzkum je anonymní. Věnuje se 

vědeckým táborům v oblasti geologie. Prosím Vás následně o vyplnění identifikačních otázek 

a tabulky.  Předem Vám děkuji, pokud si najdete čas na vyplnění textu. Prosím, čtěte pozorně 

pokyny k vyplnění. Velmi si vážím Vaší ochoty zapojit se. 

 

Martina Pražáková 

Katedra didaktiky biologie a environmentálních studií 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova 

 

Křížkem označte Vámi vybranou, jednu vyhovující odpověď ke každé uvedené otázce. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

2. Jaká je délka Vaší odborné praxe na vědeckých táborech? 

 0/student 

 1 až 10 let 

 11 až 20 let 

 21 a více let 
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Tabulka. Do následujících sloupců napište čitelně a co nejpřesněji program, který je realizován během vědeckého tábora. Zahrňte název konkrétní 

aktivity a její popis, předpokládané výstupy účastníků. 

Čas 1. Den 2. Den 3. Den 4. Den 5. Den 6. Den 

Ráno 

(07-10 hod) 
      

Dopoledne 

(10-12 hod) 
      

Odpoledne 

(12-15 hod) 
      

Podvečer 

(15-18 hod) 
      

Večer a noc 

(18-06 hod) 
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Tabulka. Pokračování. 

Čas 7. Den 8. Den 9. Den 10. Den 11. Den 12. Den 

Ráno 

(07-10 hod) 
      

Dopoledne 

(10-12 hod) 
      

Odpoledne 

(12-15 hod) 
      

Podvečer 

(15-18 hod) 
      

Večer a noc 

(18-06 hod) 
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Příloha 1.4 Dotazník pro účastníky, studie B, C a D. 

Milý táborníku/milá tábornice, 

máš před sebou dotazník zaměřený na Tvé znalosti, dovednosti a zájmy o neživou přírodu. 

Dotazník je součástí výzkumného šetření a vznikl pro účely disertační práce. Je důležité, abys 

ho vyplnil/a poctivě, všechny jeho části.  

  

Za Tvou účast ve výzkumu děkuji. 

 

Martina Pražáková  

Katedra biologie a environmentálních studií 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

 

 Identifikační tabulka. Vyber vhodný údaj v tabulce či ho dopiš na volné místo.  

 

I. CO VÍM.  

Napiš na řádky co nejvíce (maximálně 40) slov, která tě napadnou o „neživé přírodě“. Pokud některé 

slovo budeš chtít přepsat, škrtni ho a napiš znovu správně.      

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- -----------------------------

-------------------------- ---------------------------------- --------------------------- ---------------------------- 

 

Jméno a první tři písmenka z příjmení: Datum: 

chlapec – dívka Věk: 

„Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámena s účelem a postupem výzkumu, kterého se účastním 

během geologického tábora“.  

 Podpis: 
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II. CO BUDU PO TÁBOŘE UMĚT. 

Označ křížkem, pokud s tvrzením souhlasíš. Ve sloupcích rozhodni o tom, co: 

1 – již nyní dovedeš 

2 – očekáváš, že se zlepší po táboře 

    1         2 

1 Poznám, že daná problematika patří do oblasti neživé přírody.   

2 
Zařadím problém do některého z geologických oborů (mineralogie, 

petrologie, paleontologie, …). 

  

3 Mám představu, jak pracují vědci v laboratoři.   

4 Mám představu, jak pracují vědci venku v terénu.   

5 Vyhledám vhodné naleziště (v literatuře, na internetu).   

6 Pracuji s geologickým kladívkem.   

7 Určím a pojmenuji neživé přírodniny.   

8 Porovnám neživé přírodniny mezi sebou a zařadím je do skupin.   

9 
Posoudím vhodnost podmínek na nalezišti (počasí, z hlediska 

bezpečnosti, …). 

  

10 Orientuji se v geologické mapě.   

11 Používám geologický kompas.   

12 Pracuji v týmu na úkolu společně se svými vrstevníky.   

13 Sám si stanovím vědecký úkol, který budu chtít zjistit.   

14 Dělám výbrusy z neživých přírodnin.   

15 Opracovávám neživé přírodniny pomocí preparační jehly.   

16 Používám ochranné pomůcky při práci (helma, brýle).   

17 Tvořím sbírku neživých přírodnin.   

18 Používám štětce, pinzety a další nástroje k preparaci.   

19 Vytvářím odlitky neživých přírodnin.   

20 Píši záznam o své práci v terénu, vedu si terénní deník.   

21 Pozoruji krajinu kolem sebe pohledem vědce.   

22 Provedu jednoduché pokusy s neživými přírodninami.   

23 Používám lupu při práci s neživými přírodninami.   

24 Komunikuji s odborníky o mnou zjištěném problému.   

25 Vytvářím tabulky a grafy.   

26 Hledám a nalézám neživé přírodniny.   
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III. CO MĚ ZAJÍMÁ.  

Označ křížkem, do jaké míry s položkami souhlasíš.  

1 - úplně souhlasím; 2 - spíše souhlasím; 3 - nevím; 4  - spíše nesouhlasím; 5 - úplně nesouhlasím 

 

Číslo Položka               1        2      3    4        5 

1 
Témata o neživé přírodě mám radši než jiná témata 

v přírodovědných předmětech. 

     

2 Ve znalosti témat o neživé přírodě jsem nejlepší z celé třídy. 
     

3 
Encyklopedie a jiné knihy zaměřené na neživou přírodu si 

prohlížím málokdy (  ̶  )*. 

     

4 
Informace o neživé přírodě jsou důležité pro můj budoucí 

život. 

     

5 
Využiji každou šanci, kdy se mohu něco naučit přímo 

v přírodě. 

     

6 
Chci se více zdokonalit v opracovávání (broušení, vrtání, 

řezání) přírodnin. 

     

7 
Z předmětu, ve kterém se na naší škole o neživé přírodě učí, 

mám na konci roku výborné hodnocení. 

     

8 Chci chodit do muzeí se zaměřením na neživou přírodu. 
     

9 V budoucnu chci mít povolání přírodovědce. 
     

10 Náš vedoucí je mým osobním vzorem, chci být jako on. 
     

11 Práce venku je pro mě příjemná. 
     

12 
Práce s preparační jehlou, odlitky, mikroskopem, mi připadá 

velmi zajímavá. 

     

13 
Během vyučování témat o neživé přírodě se ve škole nudím (   ̶ 

)*. 

     

14 Práce s geologickým kladívkem, kompasem či mapou mě baví. 
     

15 Baví mě číst návody, podle kterých mám provést pokus. 
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16 Chci se témata o neživé přírodě učit v samostatném předmětu. 
     

17 Témata o neživé přírodě mě zajímají i ve škole. 
     

18 

Věnuji se i dalším aktivitám, jako je olympiáda, středoškolská 

činnost nebo korespondenční seminář s tematikou o neživé 

přírodě. 

     

19 Často se dívám v televizi na dokumenty o neživé přírodě. 
     

20 Chci jet s nějakou organizací na terénní exkurzi do přírody. 
     

21 Chci pracovat jako vědec. 
     

22 
Výstava neživých přírodnin venku je zajímavější než výstava 

v budově. 

     

23 Umím si představit, že strávím v laboratoři dlouhý čas. 
     

24 Chci se věnovat studiu neživé přírody i mimo školu. 
     

25 Nevadí mi helma na hlavě, rukavice a ochranné brýle při práci. 
     

26 Udělá mi radost, když přijdu na vlastní postup během bádání. 
     

27 
Provádění pokusů s neživými přírodninami mi přijde 

zábavnější než s přírodninami živými. 

     

28 Chci se jít podívat do geoparku. 
     

 

* Opačně zadané (negativní) otázky.  
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Příloha 1.5 Soubor otázek pro účastníky, studie B a D. 

Identifikační: 

Sdělíš mi své jméno a první tři písmenka z příjmení? 

Hlavní: 

Afektivní: 

1. otázka: Zajímáš se o neživou přírodu, jakým způsobem? 

2. otázka: Účastníš se po škole kroužků, přednášek nebo dalších aktivit o neživé přírodě? 

3. otázka: Která témata o neživé přírodě Tě nejvíce baví? 

4. otázka: Znáš někoho ze svého okolí, kdo se také zajímá o neživou přírodu? 

Kognitivní: 

5. otázka: Naučil/a ses ve škole něco, co jsi během tábora potřeboval/a? 

6. otázka: Jaké informace o neživé přírodě si budeš pamatovat z tohoto tábora? 

7. otázka: Které informace o neživé přírodě Ti budou prospěšné ve škole? 

8. otázka: Zlepšil/a ses během tábora v nějaké činnosti, v jaké? 

Ukončovací: 

9. otázka: Které povolání bys v budoucnu chtěl dělat? 
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Příloha 1.6 Schéma vnitřních souvislostí mezi analyzovanými kategoriemi, pilotní šetření. Orientováno na šířku. 
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Příloha 1.7 Schéma vnitřních souvislostí mezi analyzovanými kategoriemi, které se týkaly kognitivní oblasti, studie B. Orientováno na šířku. 
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Příloha 1.8 Schéma vnitřních souvislostí mezi analyzovanými kategoriemi, které se týkaly afektivní oblasti, studie D. Orientováno na šířku. 
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