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Úvod 

21. století nabízí nespočet volnočasových aktivit, které můžeme vykonávat. Jsou to činnosti 

venkovní, vnitřní, umělecké, sportovní, vědomostní a další. Někdy je těžké si z takových 

možností vybrat. Turistika je jednou z venkovních  aktivit, která u dětí nebývá v oblibě. Často 

je to způsobeno délkou výletu nebo monotónností této aktivity.   

Výběr tématu bakalářské práce - Porovnání zájmu dětí o turistiku na 2. stupni základních škol 

v Praze a v Liberci, byl ovlivněn mým častým chozením s rodiči po horách. Už od malička 

jsme s rodinou chodili na výlety. Měla jsem to moc ráda, ale byly i chvíle, kdy už mě to 

opravdu nebavilo, protože byl výlet moc dlouhý. Nejvíce jsme chodili po Krkonoších a 

Jizerských horách, jelikož k nim máme blízko. Jak duševně, tak vzdáleností. Napadlo mě 

tedy, zda je nějaký rozdíl ve vztahu k turistice mezi dětmi, které mají přírodu a hory blízko, a 

dětmi, které žijí ve městě a nemají takovou možnost chodit na výlety do přírody kvůli 

vzdálenosti.  

K výzkumu jsem si vybrala dvě města, ve kterých jsem nějakou dobu žila nebo studovala. 

V Liberci jsem se narodila a prožila jsem tu mnoho krásných chvil, nejen v přírodě a na 

výletech. Liberec je zajímavým městem plným památek, ale i přírodních oblastí, například 

CHKO1 Jizerské hory. Praha je velké město plné obchodních center a krásných památek. 

Myslím si, že lidé z Prahy mají menší vztah k přírodě a turistice než lidé z Liberce.  

V teoretické části nejprve analyzuji výzkumy zaměřené na turistiku a pobyt v přírodě. Dále 

píši obecné informace o turistice, o historii turistiky a turistických organizacích. V poslední 

části se zaměřuji na turistiku s dětmi. Konkrétně na vybavení, organizaci výletů a zařazení 

turistiky do RVP2.  

 

                                                 

1 Chráněná krajinná oblast 

2 Rámcový vzdělávací program 
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1 Teoretická část 

 

1.1 Seznam zkratek 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

RVP – rámcový vzdělávací program 

ČSM – Československý svaz mládeže 

JZD – Jednotné zemědělské družstvo 

KČT – Klub českých turistů 

ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy 

KČST – Klub československých turistů 

ŠVP – školní vzdělávací program 

COVID – 19 - koronavirové onemocnění 2019 (coronavirus disease 2019) 

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) 

 

1.2 Analýza výzkumů zabývajících se turistikou a pobytem v přírodě 

Martina Putnová ve své bakalářské práci Organizovaná pohybová aktivita na vybraných třech 

základních školách, konkrétněji na druhém stupni základních škol v Liberci, zjišťovala 

pomocí dotazníku pořadí zájmu dětí o osmnáct sportovních odvětví. Šetření probíhalo 

v prosinci 2013 a částečně v lednu 2014. Z tohoto výzkumu vychází, že o pěší turistiku 

společně s cykloturistikou má zájem: (12 let) 6 dívek z 23, (12 let) 3 – 4 chlapci z 15,  

(13 let) 7 dívek z 33, (13 let) 3 chlapci z 39, (14 let) 4 dívky z 35, (14 let) 5 chlapců ze 43,  

(15 let) 6 dívek z 25, (15 let) 3 chlapci z 21 (viz Tabulka 1).  
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Autorka se zaměřila také na druhy turistiky a jejich oblíbenost mezi dětmi z druhého stupně 

základních škol. Z výzkumu vychází, že dívky řadí na první místo pěší turistiku a na poslední 

mototuristiku. Chlapci řadí cykloturistiku na první místo a jako poslední volí vodní turistiku 

viz tabulka 2. 

 

3 

 

 

 

 

Dle mého názoru jsou výsledky reálné, zajímavé a rozšiřují výzkum ohledně zájmu dětí  

o turistiku. Překvapilo mě, že chlapci řadí vodní i moto turistiku na poslední místa. Pěší 

turistiku na druhém místo.  

 

                                                 

3 Martina Putnová: bakalářská práce - Organizovaná pohybová aktivita na vybraných třech základních školách     

2014, str. 51, str. 69 

Tabulka 1 – Zájem žáků o sportovní odvětví 

  Tabulka 2 -  Pořadí zájmu žáků o vybrané druhy turistiky 3 
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Šárka Boháčová ve své diplomové práci Volný čas venku očima dnešních dětí zjistila pomocí 

rozhovoru s dětmi, že docházka do lesní mateřské školky má velký vliv na oblibě dětí trávit 

čas venku. 14 z 15 dětí, které navštěvovaly takovou školku, vyžaduje pohyb venku, převážně 

lezení po stromech.  

„Děti přírodu kolem sebe taktéž vnímají určitým způsobem a jsou schopny popsat, co pro ně 

příroda představuje, které atributy jsou její součástí a které už ne.“ 4 

Myslím si, že děti v lesní mateřské školce si už od malička vytváří kladný vztah k přírodě, což 

přispívá k jejich všestrannému rozvoji. Přestože nemám s lesní školkou osobní zkušenosti, 

domnívám se, že jsou děti více odolné vůči zimě, jsou samostatnější a v pozdějším věku samy 

rády chodí do přírody.  

 

Jáchym Glas ve své diplomové práci Skladba volnočasových aktivit adolescentů a vliv jejich 

rodičů na aktivní trávení volného času, využil při výzkumu 112 odpovědí od respondentů ve 

věkovém rozmezí 18 – 25 let. V dotazníku bylo 14 volnočasových aktivit, u kterých měli 

napsat, zda dotyčnou aktivitu provozují ve všední dny, o víkendu nebo o prázdninách. Ve 

všední dny adolescenti provozují turistiku nejméně z těchto aktivit. Během víkendu se 

turistice věnuje více adolescentů. Turistika ze 14 aktivit byla na 5. místě. Z aktivit 

prováděných během prázdnin se turistika dostala na 1. místo. V celkovém pořadí se umístila 

na 10. místě.  

 

 

                                                 

4 Šárka Boháčová: diplomová práce - Volný čas venku očima dnešních dětí. 2020, str. 52 
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Tabulka 3 - Celkové pořadí zájmu o volnočasové aktivity 5 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Musíme brát v potaz, že v tomto výzkumu je volnočasová aktivita napsána společně 

s cestováním, které je velmi specifické pro prázdniny. Jsou to dvě odlišné aktivity, které lze 

těžko spojovat.  

 

Výzkum Larsona et al. poukazuje na trávení volného času amerických dětí. Ti si nejraději 

vybírají aktivity, jako je volná hra venku nebo prosté poflakování se. Na druhém místě jsou 

outdoorové aktivity (např. běh, kolo, plavání). Aktivity zaměřené spíše na přírodu, kam patří  

i turistika, stanování, atd. zvolilo pouze 5% dětí. Tyto aktivity si vybírají spíše chlapci, dívky 

se naopak zaměřují více na poklidnější aktivity, jako je např. čtení.6 

O Spojených státech amerických se mluví jako o zemi fastfoodů a nakupování. Já jsem si 

myslela, že je to pouhý slovní stereotyp, který potvrdili i lidé z mého okolí, kteří USA 

navštívili nebo tam i dokonce studovali. Výsledky tohoto výzkumu však ukazují, že to není 

jen slovní hříčka, ale skutečnost, která odráží neaktivní životní styl dětí v USA.  

                                                 

5  Jáchym Glas: diplomová práce - Skladba volnočasových aktivit adolescentů a vliv jejich rodičů na aktivní 

trávení volného času. 2010, str. 47 

6 Larson, L. R. et al.: Children’s Time Outdoors: Results and Implications of the National Kids Survey. Journal 

of Park & Recreation Administration. 2011 
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Barbora Přechová ve své diplomové práci Školní mládež a turistika zjistila mnoho zajímavých 

informací ohledně turistiky na školách. Na výzkumu prostřednictvím dotazníku se podílelo 

141 škol (základních a středních). Výsledkem je, že se základní školy věnují turistice ve 

stejné míře jako střední školy. Nejčastěji 1x – 4x za rok a jen výjimečně 9x a vícekrát za rok. 

Velikost města nebo blízkost k přírodě nehraje velký vliv na provozování turistiky na školách. 

„Ukázalo se totiž, že čím dále je škola od přírody, tím vyšší procento vykazují rozmezí 0–1,9, ale 

naopak i 4–7,9. Naopak rozmezí 2–3,9, které bylo u škol v těsné blízkosti přírody nejvyšší, se 

snižuje.“ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam, kde je příroda blíže škole, tam je provozováno minimum pěších výletů organizovaných 

školou. Předpokládá se, že na výlety chodí žáci s rodiči. Organizování turistiky přenechává 

škola rodině.  

Tam, kde naopak příroda není v blízkosti školy, učitelé a vedení školy vyvíjí iniciativu 

k organizaci různých pěších výletů.  

 

                                                 

7 Barbora Přechová: diplomová práce – „Školní mládež a turistika“. 2016, str. 40 - 41 

Tabulka 4 - Rozložení průměrného počtu pěších dní ve školách podle blízkosti přírodě 
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V tabulce můžeme vidět procentuálně, kolik dní je věnováno pěší turistice z dnů vyhrazených 

k mimoučebním aktivitám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Z těchto dní vyhrazených mimoučebním aktivitám více než 65% škol využije na prvním stupni 

pouze 1-4 dny pro pěší turistiku. Přes 20% jich potom využije mezi 5-8 dny k pěším túrám. Na 

druhém stupni zřejmě některé školy pěší turistiku ještě více omezují, ale jiné ji naopak pěstují 

častěji. Určité procento škol se nevěnuje v některých ročnících pěší turistice vůbec (kromě 1. 

ročníku je to vždy méně než 10 %).“8 

 

Zjištění, vlivu vzdálenosti školy od přírody na pořádání turistických aktivit, mě velmi 

překvapilo. Myslela jsem si, pravý opak, že blízkost přírody zvyšuje zájem škol o turistiku.  

Hlavní cíl autorky byl návrh projektu pro začlenění turistiky do škol, který je velmi 

inspirativní nejen pro učitele, ale i pro vedoucí různých dětských kroužků, které se zaměřují 

na přírodu a pobyt dětí venku. Autorka podrobně popisuje, jak by celkově projekt fungoval a 

jaké by mohl mít výsledky.9 

Vzorem pro práci byly německé programy Schulwander, konkrétně projekt „Školní turistika  

– zážitek venku“. 

Tato asociace se snaží zařadit turistiku do škol. Začala už od základů, a to školením učitelů. 

Pořádá mnoho aktivit a programů pro školy, konkrétněji školy v přírodě, turistické soutěže, 

                                                 

8 Barbora Přechová: diplomová práce – „Školní mládež a turistika“. 2016, str. 36 

9 Barbora Přechová: diplomová práce – „Školní mládež a turistika“ (2016) 

Tabulka 5 - Rozložení průměrného počtu pěších dní na základních školách podle ročníku 
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túry v každém ročním období atd. Na webových stránkách jsou také nabídky, kde si mohou 

školy objednat organizátora turistického výletu pro školu. 10 

Svaz německé turistické mládeže doporučuje pedagogům zařadit turistiku do škol, zlepšit 

stávající turistické aktivity. Vést studenty k zájmu o turistiku. Ukazovat a poznávat přírodu 

pomocí turistiky. Upevnit si zdravý životní styl a obohatit svůj sociální život díky turistice. 

Webové stránky této organizace slouží školám a k propojení turistických klubů se školami. 

Vedoucí z oddílů mají za úkol oslovovat různé školy a poskytovat jim pomoc při 

organizování výletů s programem. Na stránkách také můžeme nalézt formulář, díky kterému 

se můžeme podělit o své turistické zkušenosti na školách. Díky těmto webovým stránkám se 

snaží asociace udržet organizaci turistiky na školách.11 

 

1.3 Hlavní cíl 

Cílem mé práce je zhodnotit současný zájem dětí o turistiku. A porovnat podporu turistiky 

pražských a libereckých škol. 

 

Dílčí cíle a úkoly 

 

 Porovnat počet pořádaných kurzů a vycházek v rámci předmětů v obou regionech. 

 Vyhodnotit, jaký je zájem o turistický kroužek u žáků Liberce a Prahy.  

 Zjistit, jaká je návštěvnost Sněžky, Petřína a Ještědu u žáků Liberce a Prahy 

 Zaměřit se na důvody, kvůli kterým chodí žáci Liberce a Prahy na výlety. 

 Pozorovat reakce žáků na půldenním výletě do Jizerských hor.  

  

                                                 

10 Webová stránka: https://schulwandern.de/ (2020) 

11 Webové stránky: https://wanderjugend-hessen.de/wanderjugend-hessen (2020) 

 

https://schulwandern.de/
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1.4 Obecné informace o turistice 

 

Pojem turistika  

 

Slovo turistika pochází z Anglie. Turista – člověk cestující pro zábavu a zotavení.  

V České republice je slovo turista především míněno jako člověk, co provozuje pěší turistiku. 

V ostatních zemích je tento pojem vnímán úplně jinak. Ve Francii je to turistika na bicyklu.  

V Anglii je označován turistou ten, kdo vycestoval do Evropy. Především do Německa, 

Švýcarska a Itálie. V Itálii se tento pojem vztahuje na alpinismus.12 

Malá encyklopedie turistiky definuje turistiku jako, „komplex činností spojených s aktivním 

pohybem a pohybem v přírodě; má za cíl poznání přírodních a společenských poměrů ve 

zvolené oblasti“.13 

Ottův naučný slovník popisuje turistiku takto: „Turistika slove cestování za účelem zábavy, 

která spočívá najmě v rozkoši z pobytu v přírodě vůbec a pak ve vyhledávání méně známých a 

krajinářsky vynikajících končin, pak také za účelem osvěženi tělesného i duševního.“14 

Obecně patří do turistiky mnoho druhů cestování: jachtou po moři, na řece, různými 

dopravními prostředky, na lyžích, lezení po skalách, atd. S turistikou také souvisí kempování, 

táboření, spaní pod širým nebem. Tyto aktivity mají velmi v oblibě turistické oddíly, skauti a 

dříve i pionýři.15 

 

                                                 

12 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský: Turistika – turistický katechismus. 2003, str. 14-16 

13 Břetislav Balatka: Malá encyklopedie turistiky. 1986, str. 275 

14 Otto Jan: Ottův naučný slovník. 1906, str. 931 

15 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský: Turistika – turistický katechismus. 2003, str. 14-16 
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Formy turistiky 

 

Domnívám se, že nejrozšířenější je turistika v létě, avšak v zimě je zpestřena jiným pohybem 

a zasněženou krajinou. V zimě můžeme vyrazit pěšky, na skialpy, sněžnice nebo běžky. 

Myslím si, že turistika má velký vliv na naši osobnost, kterou rozvíjí harmonicky. Během této 

aktivity jsme na čerstvém vzduchu. Za ukázkového počasí – sluníčka, naše tělo dobře 

vstřebává vitamín D, je několik hodin v pohybu, zapojuje mnoho svalů, zrak i sluch, přijímá 

nespočet vjemů, které může vnímat. Na výletě jsme také obohaceni o všeobecný přehled 

(historie, biologie, zeměpis,…). Dostaneme se do mnoha situací, se kterými si musíme 

poradit. Potkáme mnoho lidí, kteří nám předají své zkušenosti z cest a ze života. Můžeme si 

najít velmi blízké přátele a s nimi společně vyrážet na cesty.  

 

Spojení turistiky se zajímavými činnostmi  

 

V současné době je možné zapojit do pěší turistiky další zajímavé aktivity. Fotografování, 

geocaching, aplikace v mobilu Horobranní, kde jedinci „sbírají“ vrcholy, za které dostávají 

různá ohodnocení. Dále to jsou stopovaná pro děti, naučné stezky, bosé stezky, ale také 

návštěvy odpočívadel s občerstvením, která jsou často velkým zpestřením, někdy i hlavním 

cílem. 

 Pro mě jsou novou zajímavostí – barevné kamínky na cestách. Turisté, kteří vyrážejí na výlet, 

z jedné strany pomalují akrylovými barvami kamínek a z druhé strany napíší směrovací číslo, 

kde byl kamínek vyroben, a logo sociální sítě, na kterou se fotografie kamínků přidává, 

například Facebook. Venku se kamínek umístí a čeká na svého nálezce. Ten by měl kamínek 

vyfotit a přidat na Facebook do skupiny Kamínky. Podle svého uvážení ho může ponechat na 

místě nebo odnést jinam. Tímto způsobem se mohou kamínky přemisťovat i několik 

kilometrů.16 

 

                                                 

16 Webová stránka: https://plzen.rozhlas.cz/malovane-kaminky-ovladaji-republiku-

8188770?fbclid=IwAR0vv1zM8d15TCKqSEpLF2hHheGDk0a5PTcVVvH-BnhEtNHZoMkh0fBE_K4 (2020) 

https://plzen.rozhlas.cz/malovane-kaminky-ovladaji-republiku-8188770?fbclid=IwAR0vv1zM8d15TCKqSEpLF2hHheGDk0a5PTcVVvH-BnhEtNHZoMkh0fBE_K4
https://plzen.rozhlas.cz/malovane-kaminky-ovladaji-republiku-8188770?fbclid=IwAR0vv1zM8d15TCKqSEpLF2hHheGDk0a5PTcVVvH-BnhEtNHZoMkh0fBE_K4
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Tento nápad se objevil v USA, poté se rozšířil do Rakouska, Švýcarska a Slovenska. 17 

 

1.5 Historie turistiky na školách 

Zaměřuji se především na publikaci Jiřího Stanislava Gutha–Jarkovského, který byl 

předsedou KČT od roku 1915 – 1926. Informace o turistice ve školách z období 2. poloviny 

20. století, jsem čerpala z knihy od Hany Černé a Jana Havrdy a období první třetiny  

20. století vychází z publikace od Jana Neumana.  

 

Turistika dětí na školách v první polovině 20. století podle J. S. G. - Jarkovského 

 

V první polovině 20. století si učitelé tehdejší doby stěžovali, že nedostávají příspěvky za 

uspořádání výletů. Výlety nebyly dotovány. Na začátku školního roku vybíral učitel peníze od 

žáků na tzv. „hry“. 

V knize dále J. S. G. - Jarkovský poukazuje na výhody školské turistiky, kde učitel blíže 

pozná žáky. Zajímavý poznatek je, že se zamýšlí nad tím, proč nejsou školní výlety už na 

začátku roku, když je to nejdůležitější čas na seznámení se s dětmi. Děti v jiném prostředí se 

mohou chovat jinak než ve školské instituci. Na výletě a v přírodě je možnost poznat žáky 

trochu „jinak“. Žáci sami poznávají, že také profesor je člověk jako oni.  

V této době se snažili na školách ujít co nejvíce kilometrů. J. S. G. Jarkovský to zhodnotil 

jako zbytečné. Výlet by měla být zotavovací akce, ne sportovní výkon.  

V některých ústavech se turistická činnost pravidelně prováděla, ale pouze s dobrovolníky 

nebo s těmi, co se zúčastní vyučování tělocviku. 

Autor knihy píše, že se často vzpomínalo na hromadné školní výlety, kterých se účastnila celá 

škola s hudbou a praporem společně s rodinnými příslušníky. Takto vypadaly počátky 

turistiky na venkově.  

                                                 

17 Webová stránka: http://www.e-mostecko.cz/zpravy/zajimavosti/152741-malovane-kaminky-pomalu-zaplavuji-

cesko-bude-z-toho-fenomen-stejne-jako-z-geocachingu?fbclid=IwAR0IUwH1ld2-JUa7oHqzAVyBFc94-

5mqzby6_-doUTHk6ReQeqyDSbk24xw (2020) 

 

http://www.e-mostecko.cz/zpravy/zajimavosti/152741-malovane-kaminky-pomalu-zaplavuji-cesko-bude-z-toho-fenomen-stejne-jako-z-geocachingu?fbclid=IwAR0IUwH1ld2-JUa7oHqzAVyBFc94-5mqzby6_-doUTHk6ReQeqyDSbk24xw
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/zajimavosti/152741-malovane-kaminky-pomalu-zaplavuji-cesko-bude-z-toho-fenomen-stejne-jako-z-geocachingu?fbclid=IwAR0IUwH1ld2-JUa7oHqzAVyBFc94-5mqzby6_-doUTHk6ReQeqyDSbk24xw
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/zajimavosti/152741-malovane-kaminky-pomalu-zaplavuji-cesko-bude-z-toho-fenomen-stejne-jako-z-geocachingu?fbclid=IwAR0IUwH1ld2-JUa7oHqzAVyBFc94-5mqzby6_-doUTHk6ReQeqyDSbk24xw
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V závěru kapitoly si autor idealizuje, jaké by to bylo, když by jezdily školní třídy z venkova 

do Prahy na výlet. Všichni by je vítali, poskytovali jim nocleh. Tramvaj by měla zastavit, aby 

turista mohl pozorovat okolí. A dokonce i skupiny dětí by podle Jarkovského měly mít 

strážníka, který by jim na výletě pomáhal.18 

 

Turistika dětí na školách v druhé polovině 20. století 

 

V druhé polovině 20. století je turistika brána jako jedna z nejvýchovnější zájmových činností 

dětí. Nadále přetrvává velký vliv socialistického státu, kde se snaží o rozvoj turistiky 

z důvodu vlastenectví, reprezentace státu a budování socialistické republiky. Turistika ve 

skupině posiluje charakterové vlastnosti jedinců, kteří zdolávají překážky společně. Každý by 

měl přiložit ruku k dílu. Vytváří se přátelství a souhra skupiny. Na cestách se dbá na kázeň a 

na prohlubování učiva. Tímto je turistika velkým pomocníkem školy. „Při cestě 

v nejrůznějším prostředí mají děti mnoho příležitosti k uplatňování a rozvíjení vlastních zálib 

a zájmů. Některé se zajímají o techniku, jiné si pořádají sbírky přírodnin, další studují historii 

oblasti atd.“19 

V knize Černé a Havrdy se také autoři zmiňují, že se při turistice děti otužují. Ráda bych toto 

tvrzení převedla do současnosti. Když učitel řádně nezkontroluje oblečení dětí, je za to velmi 

kárán rodiči. Myslím si, že málokterý rodič by si řekl, že když bude dítěti zima, tak se 

pohybem zahřeje nebo se trochu otuží pro zdraví.  

Jan Neuman ve své knize popisuje pozitivní vliv výchovy studentů v přírodě a odkazuje se na 

více-faktorovou teorii: Outward Bound model - Walsh&Goolins, 1976. Motivovaný žák, který 

se učí v novém přírodním i sociálním prostředí, dostává charakteristické úkoly, které vyžadují 

zapojení mnoho smyslů. Dosáhne stavu adaptační odezvy. Postupně získává dovednosti. Žák 

vidí smysl v učení. Narůstá mu sebedůvěra, pocit výkonnosti a změny chování. Žák i učitel je 

obohacen a více připraven na život.20 

                                                 

18 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský: Turistika – turistický katechismus. 2003, str. 63-68  

19 Hana Černá a Jan Havrda: Putování mladých turistů. 1962, str. 3-5 

20 Jan Neuman: Osobnostní rozvoj prostřednictvím učení a výchovy v přírodě. (2013), str. 57 
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Britská literatura obsahuje mnoho poznatků o výchově v přírodě, avšak autor dodává, že 

analýza všech zdrojů je velmi náročná. Zpráva výchovné komise (viz Obrázek 1) – „Základní 

hodnoty a strategie v procesu výchovy v přírodě (volně dle Cumbria Education Authority 

1984 in Lilley 2000)“(Larson, 2013) velmi výstižně popisuje proces rozvoje osobnosti, ke 

kterému dochází, když probíhá výchova v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistika dětí na školách v první čtvrtině 21. století 

 

Ke konci 20. století a začátkem 21. století začaly vznikat časopisy s tématikou výchovy 

v přírodě. V těchto letech bohužel vznikaly pouze v zahraničí a k nám do ČR se nedostaly, ani 

do knihoven. Z toho je vidět, že ČR byla málo informovaná o této nové metodě výchovy. 

Česká republika se zapojila do pořádání různých konferencí pojednávajících o výchově 

v přírodě. Zorganizovala mezinárodní seminář „Outdoor Activities“ a “International Moutain 

and Outdoor sports Conference“. Setkání pořádá katedra Sportu v přírodě UK v Praze obor 

turistiky, sportu a výchovy v přírodě.  

Jan Neumann vidí situaci pozitivně, protože se ve školních i mimoškolních činnostech 

rozšiřuje práce s dětmi v přírodě.21 

 

                                                 

21 Jan Neuman: Osobnostní rozvoj prostřednictvím učení a výchovy v přírodě. 2013, str. 59, 49 

Obrázek 1 - Základní hodnoty a strategie v procesu výchovy v přírodě  
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1.6 Sdružující turistické organizace v ČR 

V ČR je velké množství organizací, které se věnují turistice. Vybrala jsem ty nejznámější, 

jako je skauting, v minulosti pionýři, Klub českých turistů a asociaci TOM. 

 

Obsah činnosti oddílů mládeže i dospělých 

 

Fungování oddílů je velmi pestré. Patří do nich poznávání okolí a kulturních památek. Různé 

druhy her (ve městě, v tělocvičně, celodenní hry, soutěže, skupinové, individuální, noční 

výpravy, bojové hry, boj o přežití a další). Tábory na různá témata (např. Cesta kolem světa). 

Pobyt v přírodě, orientace v terénu. Plnění úkolů pro dosažení různých odznaků. Turisticko-

branné závody. Základní druhy turistiky – pěší, běžecko-lyžařská, vodní, cykloturistika, 

krasová a vysokohorská turistika. Mnoho sportů v přírodě. Ochrana přírody a její znalost. 

Spolupráce s myslivci (krmení zvěře, sčítání). Brigády, pomocné práce pro druhé, přestavba 

klubovny. Zpěv u táboráku. Citový vztah k turistice a cestování.22 

 

Skauting 

 

Začátky Skautu se celosvětově datují od roku 1907, kdy Baden Powel, zakladatel skautingu, 

vybral 20 chlapců, kteří se zúčastnili tábora ve Velké Británii na Brownsea.  

Chlapci kooperovali v malých skupinkách, kde jich bylo pět. Vždy byl ve skupině jeden 

zkušený, starší člen. Z počátku byla nejdůležitější čestnost, úcta k hodnotám, láska k přírodě. 

Cílem bylo vychovat dobrého člověka.  

Základy skautingu se u nás datují na rok 1913, kdy Antonín Benjamin Svojsík zorganizoval 

tábor pro 13 chlapců nedaleko hradu Lipnice. Skauting se na našem území začal nazývat 

Junák. Ve světě ovlivňovalo tuto organizaci mnoho situací od války až po komunismus, ale 

organizace funguje zdárně nadále.  

                                                 

22 Jan Neuman a kolektiv: Turistika a sporty v přírodě. 2000, str. 50 
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V roce 2018 narostl počet členů za posledních 12 let o 50%. V ČR je nyní 60 522 členů, 

kterých stále přibývá. 23 

Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost být jeho součástí. Tato organizace se 

především snaží, aby se každý člen rozvíjel v jeho osobním růstu.  

Hlavními prostředky jsou: týmová práce v malých skupinkách, kde Pěti až sedmičlenné 

skupiny, kde družstvo vede starší zkušenější skaut/skautka, který se učí zodpovědnosti a 

vedení skupiny, na kterou vždy dohlíží jeden dospělý, dále to je sebevýchova, seberozvoj, 

kterému napomáhá program Stezka, kde se každý může naučit něco o sobě, o druhých, o 

přírodě i o světě. Některé aktivity se plní po skupinkách nebo v oddílech. Základem je 

znalosti využít v určitých situacích, ne je pouze znát. Dalšími prostředky jsou motivace dětí 

pomocí příběhů, pobyt v přírodě s partou kamarádů, průvodcovská role dospělých, postupné 

přebírání zodpovědnosti, respektování mravních hodnot a služba společnosti. O víkendech 

skauti vyrážejí na vícedenní aktivity do přírody. Oddílový program vrcholí v létě. Léto je 

většinou završené stanovým táborem, který trvá cca 2-3 týdny.24 

 

Turistika v pionýrské organizaci ČSM25 

 

Pionýrská organizace socialistického svazu mládeže se nejvíce rozvíjela v letech 1949 – 1968. 

V této době byla turistika postavena na vysoké úrovni. Miloš Samek ve své knize Tělesná 

výchova a turistika píše, že turistická aktivita je pro mládež velmi přitažlivá. Především pro 

ty, co chtějí žít ve skupině, rozšiřovat znalosti a prožívat romantiku. Turistika přispívá 

k upevňování zdraví, k rozvoji tělesné zdatnosti a branné připravenosti mládeže. Je 

významným prostředkem výchovy, pomáhá vytvářet důležité morální a charakterové 

vlastnosti. Zejména posiluje výchovu k socialistickému vlastenectví. V této době toto bylo 

stěžejní a je pravda, že znalost tras, kulturních památek, významných míst k turistice také 

patří.  

                                                 

23 Webová stránka: https://www.skaut.cz/skauting/historie/ (2020) 

24 Webová stránka: https://www.skaut.cz/skauting/program/ (2020) 

25 Československý svaz mládeže 

https://www.skaut.cz/skauting/historie/
https://www.skaut.cz/skauting/program/
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Pionýrské organizace byly o turistické znalosti velmi obohaceny. Podle školní třídy se pionýři 

řadili do čtyř stupňů. První stupeň (3. třída) až čtvrtý stupeň – (8. a 9. třída). Každý stupeň má 

mnoho požadavků. Vybrala jsem ty nejdůležitější z nich.  

První stupeň  - předvést názorně na několika dětech správné oblečení. Účast na dvou 

půldenních výletech, prokázat, že se umí chovat k přírodě. Besedy s lesníkem, s pracovníky 

z JZD26.  

Druhý stupeň – účast na třech půldenních výletech 5 – 6 km a dvou celodenních 10 – 12 km. 

Orientace v neznámém terénu, podle kompasu určit světové strany. Naučit se postavit stan, 

založit ohniště a uvařit na něm jednoduché jídlo, zahladit stopy po táboření.  

Třetí stupeň – zúčastnit se jednoho putování s přenocováním pod stanem nebo přístřeškem, 

vedení kroniky, deníčku, postavit dva druhy ohnišť, uvařit dva druhy pokrmů.  

Čtvrtý stupeň – zúčastnit se několikadenního putování nebo dvou dvoudenních výletů 

s přenocováním. Vytvořit vlastní výzkumnou činnost.  Dokonalá práce s mapou, práce 

s azimutem, stanovit pochodový úhel a pochodovat podle něho. Umět stopy zvířat. 27 

Znalosti, které museli pionýři mít, jsou pro naši generaci nepředstavitelné. Pro někoho je 

určitě těžké si představit, že jde několik hodin v přírodě a večer nezalehne do své postele, kam 

mu rodiče donesou večeři. „Jiná doba = jiný svět.“ 

 

Asociace TOM 

 

Asociace TOM, ATOM je asociace turistických oddílů mládeže, která působí po celé České 

republice. Tato asociace sdružuje turistické oddíly a zaměřuje se především na turistiku a 

tábornictví. 

Historie mládeže (TOM) působí od konce 60. let 20. století, kde Tomíci (nazýváni členové 

asociace) pracovali v rámci tělovýchovných jednot „sjednocené tělovýchovy“. Členů je nyní 

10 000. Scházejí se na schůzkách a dělají mnoho aktivit v přírodě. Jak pro sebe, tak pro 

širokou veřejnost. Jezdí po České republice, ale také do zahraničí. V létě pořádají tábory, 

                                                 

26 Jednotné zemědělské družstvo 

27 Miloš Samek: Tělesná výchova a turistika. 1961, str. 170-182 
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lezou po horách a sjíždějí řeky. Asociace se hlásí k myšlenkám občanské společnosti, 

vlastenectví, k demokracii a tradicím našeho státu. Podporuje všechny práva dítěte a svobody. 

Vydávají také metodické materiály a metodiku táborových her. Během celostátní karantény 

dokonce vymysleli tipy na oddílové aktivity a hry při online schůzkách. Například turistické 

závody, kterých se mohou účastnit z domova – virtuálně. Na trati uvidí topografické značky, 

dřeviny, hrady a další zajímavosti. Na konci závodu se dozví výsledky. Také během online 

schůzek mohou Tomíci trénovat uzlování, poznávat stromy nebo dělat šifrovací aktivity.28 

 

Klub českých turistů 

 

KČT29 byl založen roku 1888 Vojtěchem Náprstkem a kolem něho dalšími vlastenci. Ze 

začátku byl klub velice aktivní. Vzrostl počet ubytoven, turistických cest, turistického značení 

a byla čest být součástí KČT. Dnes je součástí klubu cca 40 000 turistů po celé ČR a klub 

vydává časopis „Turista“.  

Do klubu také spadalo 113 lyžařských kroužků. Kromě lyžování se také rozšířila vodní 

turistika, se kterou začaly vznikat vodácké kroužky. Je třeba také zmínit, že se objevují prvky 

metodické práce. V každém turistickém odvětví jsou vychovávaní vedoucí, vůdci skupiny – 

první instruktoři mládeže.  

Děti a mládež jsou organizováni v turistických oddílech skrz KČT. Ti se scházejí 

v klubovnách, společně tráví čas o víkendu, jezdí na letní a zimní tábory i expedice. 30 

 

Další turistické aktivity 

 

100 jarních kilometrů 

 

Tuto akci 100 jarních kilometrů organizoval ČSTV31 už od roku 1957. Akce měla podpořit 

zdravý životní styl. Podařilo se to velmi úspěšně. Zúčastňovalo se každoročně mnoho turistů. 

                                                 

28 Asociace Tom, webové stránky: https://www.a-tom.cz/asociace-tom/co-je-asociace-tom (2020) 

29 Klub českých turistů 

30 KČT webové: stránky https://kct.cz/historie#prvnileta (2020) 

31 ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy 

https://www.a-tom.cz/asociace-tom/co-je-asociace-tom
https://kct.cz/historie#prvnileta
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Za splnění 100 jarních kilometrů každý zúčastněný dostal kovový odznáček a průkazku Buď 

fit!, kam si zaznamenával kilometry. Po roce 1989 začal tuto akci pořádat KČT. Nadále se 

rozdávají kovové odznáčky, avšak to není centrálně řízeno. Organizace v regionech si tuto 

jarní akci zařizují samy. Zpravidla se začíná prvním jarním dnem. Někdy se tato akce nazývá 

„100 jarních kilometrů,“ jindy jako „Vítání jara.“ Papírové průkazky se už nevydávají. 32 

Poprosila jsem mého dědu z Nové Paky, zda by mohl zavzpomínat na tuto jarní událost a ten 

mi řekl pár zajímavostí a informací: „Byla i jiná varianta, než jít pěšky. Například na lyžích, 

na kole, na vodě. Měli jsme na učilišti v Nové Pace nadšeného pana učitele do turistiky. Byl 

dokonce členem KČST33. Jmenoval se Oldřich Fiala. Zadal nám úkol, že musíme během jara 

ujít 100 km. Doporučoval nám mnoho cest na Novopacku, měl to tu moc rád. Zvolila se trasa 

a po té trase se jako kontrolní stanoviště žádalo o razítka na průvodní lístek (lístek byl vydán 

učitelem). Po odevzdání lístku, splnění úkolu, jsme dostali odznáček v podobě turistické 

značky a možná i diplom. Vzpomínám na 1. úvod na hradě Pecka, který organizoval náš pan 

učitel. Došli jsme tam celá třída, byl sníh a scházeli jsme společně do Nové Paky.  Tato akce 

trvala do června. Já jsem absolvoval tři ročníky (1957 – 1960). Vždy jsem chodil pouze pěšky 

s dvěma nebo třemi kamarády.“34 

 

1.7 Turistika s dětmi 

 

Tato kapitola vypovídá o turistice s dětmi. Informace jsou užitečné k pořádání výletů na 

školách, kterých se často pedagogové bojí. Informovanost o pořádání turistických aktivit je 

totiž malá a zodpovědnost za děti velká. Je potřeba se na výlety dobře připravit. Od vybavení, 

až po jejich celkovou organizaci. 

 

                                                 

32 Webová stránka: https://vikend.ihned.cz/cestovani/c1-59747540-pamatujete-vyslap-prukazka-bud-fit-a-

odznacky-100-jarnich-kilometru-ale-stale-existuje?fbclid=IwAR2_g4jgurbSEyvR1T_Mgv2CK0SZ3IISNG62-

jNFWISXkdqYEnygadyQQeM (2020) 

33 Klub československých turistů 

34 Ústní sdělení: Miroslav Buchar. 2020 

https://vikend.ihned.cz/cestovani/c1-59747540-pamatujete-vyslap-prukazka-bud-fit-a-odznacky-100-jarnich-kilometru-ale-stale-existuje?fbclid=IwAR2_g4jgurbSEyvR1T_Mgv2CK0SZ3IISNG62-jNFWISXkdqYEnygadyQQeM
https://vikend.ihned.cz/cestovani/c1-59747540-pamatujete-vyslap-prukazka-bud-fit-a-odznacky-100-jarnich-kilometru-ale-stale-existuje?fbclid=IwAR2_g4jgurbSEyvR1T_Mgv2CK0SZ3IISNG62-jNFWISXkdqYEnygadyQQeM
https://vikend.ihned.cz/cestovani/c1-59747540-pamatujete-vyslap-prukazka-bud-fit-a-odznacky-100-jarnich-kilometru-ale-stale-existuje?fbclid=IwAR2_g4jgurbSEyvR1T_Mgv2CK0SZ3IISNG62-jNFWISXkdqYEnygadyQQeM
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Rodinná turistika 

 

V této době je velká výhoda auta, do kterého můžeme naložit všechny potřebné věci 

k turistice a táboření – vařič, jídlo, hry pro děti atd. Skvělý je také rychlý přesun z místa na 

místo, kde se dají dělat různé výletní okruhy. Výchozím místem pro rodiny jsou kempy. 

V jejich okolí bývá několik vyznačených turistických tras, zajímavých a doporučovaných 

míst. Délka rodinných výletů závisí na počasí, věku dětí a terénu.35  

V současné době mají rodiny mnoho možností, kam na výlet. Informace mohou získat 

v informačních centrech, na internetu, v knížkách nebo od známých. Na turistických cestách 

jsou často naučné tabule s úkoly pro děti, zajímavým povídáním s kontrolními otázkami nebo 

obrázky zvířat a rostlin, které se vyskytují v dané oblasti. Na některých místech jsou uměle 

vytvořené bosé stezky, které mohou být pro děti nejen zábavou, ale také zdravotně prospěšné 

pro plosky jejich nohou.  

 

Důležité vybavení pro turistiku s dětmi 

 

Tyto informace jsou vhodné pro každého, kdo se chystá na výlet. Je třeba zmínit, že při 

organizaci školního výletu je vhodné nejdůležitější informace o výbavě, kterou mají mít žáci 

s sebou, napsat do informací pro rodiče. Řádně připravené dítě na výlet je základem 

úspěšného výletu. Tyto poznatky mi napomáhaly k sestavení informací pro rodiče na výlet do 

Jizerských hor s žáky Prahy a Liberce (viz Příloha 3). 

 

 Oblečení 

 

Touto kapitolou se zaměřím na vybavení, které je vhodné a někdy i nápomocné v mnoha 

situacích v přírodě. Musíme si říct, jaké je právě roční období a kam se vydáváme, a 

předvídat, co nás může během výpravy překvapit.  

                                                 

35 František Moser: Pěší turistika. 1981, str. 30-31 



27 

 

Při výběru oblečení je důležitá kvalita, především při vícedenních výletech. Základem je 

oblékání vícevrstevně, kdy každá vrstva plní svou funkci. Počet vrstev závisí na ročním 

období, teplotě a aktuálním počasí.  

Na nohy si navlékáme nejčastěji 2 vrstvy. První jsou termo kalhoty a druhou nepromokavé 

kalhoty s kapsami. Velmi praktické jsou také kalhoty, které se dají zkrátit rozepnutím zipu na 

kraťasy. Toto je využitelné zejména v létě, kdy je k ránu zima a v poledne teplo. 

Rukavice jsou dalším vybavením, které je třeba nosit s sebou od podzimu do jara. Pokud 

jdeme v létě noční pochod, tak se také hodí. Rukavice musí být dostatečně velké, abychom 

mohli s prsty hýbat.  

Výběr bot není jednoduchý a velmi záleží na terénu, délce výletu a ročním období. Je 

zajímavé, že při výběru bot, se musíme soustředit na těžkost batohu. Čím těžší batoh, tím 

bychom měli mít pevnější boty. Boty musí dobře padnout a zároveň musí být místo na silnější 

ponožku. Je vhodné si ji brát na zkoušení do obchodu.  

 

 Další příslušenství 

 

Batoh je zásadním příslušenstvím na výlet. Potřebné informace k balení do batohu jsou: 

střídání stlačitelných a nestlačitelných věcí. Těžké věci je dobré naskládat co nejblíže zádům 

v úrovni ramen. Jestliže chceme s batohem lyžovat nebo lézt po skalách, tak umístíme těžší 

věci níže.36 

V létě je třeba myslet na velmi teplé počasí, které nás může překvapit, když nebudeme řádně 

připraveni. Nesmíme zapomenout na pokrývku hlavy, dostatek pití, opalovací krém a sluneční 

brýle. Častokrát se naskytne po cestě přírodní koupání, takže se hodí i plavky s malým 

ručníkem. Pro noční chození je potřeba čelová svítilna a dostatek jídla. 

V zimě se hodí termoska s horkým čajem, polštářky s gelem, které po prasknutí plíšku a 

vložení do rukavic, hřejí. Dále se mohou hodit náhradní rukavice nebo čelová svítilna, protože 

je brzy tma. Stejně jako v létě nesmíme zapomenout na pití a dostatek jídla.  

                                                 

36 Jan Neuman a kolektiv: Turistika a sporty v přírodě. 2000, str. 64-73 
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Pro vícedenní putování potřebujeme stan, karimatku, spací pytel, vařič, ešusy, příbory, 

plechový hrneček, svítilnu, předměty osobní hygieny a dostatek oblečení. Avšak musíme 

myslet na to, že při delším putování není vhodné mít těžký batoh.  

O jaký výlet se jedná, je důležité vědět už při přípravě informací pro žáky. Nejčastěji se do 

informací o výletě píše „S sebou:“, což je jedna z nejdůležitějších částí textu pro rodiče.  

 

Organizace turistických výletů na školách 

 

Výlet s žáky by měl být vždy velmi dobře připraven. Výlet má 3 etapy: 1. cíle cesty, 2. 

provedení cesty, 3. srovnávání dosažených cílů s plány.  

 

 Cíle by měly odpovídat schopnostem žáků a společně s učitelem by se na nich 

měli dohodnout. 

 Plán trasy a výběr oblasti se odvíjí od aktuálních podmínek. Lze si vzít rady 

z průvodců, z internetu, atd.  

 Nejvhodnější dobu je těžké vybrat. Je třeba se orientovat v informacích 

meteorologických stanic nebo mít kontakty na příslušné služby z určitých míst, 

kam chceme jít.  

 Plán dopravy velmi ovlivňuje finanční rozpočet celé akce. Je třeba také myslet na 

množstevní slevu při cestování ve skupině.  

 Seznámení účastníků s plánem akce – vyjasnění problémů, stanovení podmínek. 

Pomocí informací pro rodiče získáváme jejich souhlas. 

 Strava a pití – odvíjí se od délky výletu. Měla by být kvalitní a výživná.  

 Lékařské zabezpečení – s sebou by měl mít každý žák kartičku pojištěnce, učitel 

dle uvážení lékárničku se základním vybavením. 

 Materiální vybavení – každý žák by měl být vybaven do přírody dle počasí a měl 

by počítat i se změnou. Vše musí učitel napsat do informací pro rodiče.  

 Seznámit žáky s možností mimořádných situací – bouřka, vánice, atd. 



29 

 

 Seznámit žáky s chováním na túře – časté ranní vstávání (nezapomenout na 

rezervu času), kontrola vybavení, dbát na opatrnost při stoupání či scházení 

(zledovatělá místa, sesuv půdy), mokro (kluzká místa), přechody potoků přes 

klády, chůze na sluníčku – opalovací krém, pokrývka hlavy, dostatečný pitný 

režim, propocené oblečení se musí vyměnit, aby nedošlo k prochladnutí), motivace 

při výletě. 

 Volíme správné tempo, které udává nejslabší žák. Na začátku i na konci pochodu 

by měl jít učitel. Pokud je učitel pouze jeden, tak jako posledního určíme 

zkušeného člena skupiny.  

 Dostatek přestávek (po 15 – 20 minutách první přestávka k úpravě oblečení, 

batohu, dotažení bot), další po 2 hodinách s pauzami od 20 do 30 minut (určuje se 

podle posledních příchozích).  

 Zdatnější pomáhají slabším.  

 Při špatné viditelnosti je skupina v semknutém útvaru. Během celého výletu je 

nutno se neustále ujišťovat o počtu žáků. 

 Zajímavost: Autor knihy zmiňuje volbu dopravy autostopem. Udáváme pouze 

místo srazu a přibližný čas, kdy se mají účastníci cesty znovu setkat. Tato varianta 

ve školství nyní nepřichází v úvahu.37 

 

1.8 Turistika v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

Zařazení turistiky do rámcového vzdělávacího programu přímo není ve velké míře, ale přesto 

nějaké známky o turistické činnosti a informace s ní spojené, zde najdeme. RVP vymezuje 

závazné rámce vzdělávání. RVP pro základní vzdělávání má 9 vzdělávacích oblastí. Všechny 

tyto oblasti a jejich obsah se dá využít k učení v přírodě nebo přímo k turistice. Zmíním 

vzdělávací oblasti, které mají k turistice nejblíže.  

Člověk a společnost - tato vzdělávací oblast vybavuje žáka znalostmi pro zapojení se do 

společnosti. Žáci jsou seznámeny s informacemi o vývoji společnosti, procesech a jevech. 

                                                 

37 Jan Neuman a kolektiv: Turistika a sporty v přírodě. 2000, str. 58 – 62 
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Zajímá se o mezilidské vztahy, společenské normy a chování. Součástí je výchova k úctě 

přírodním jevům a kulturám naší země. Zahrnuje obory Dějepis a Výchovu k občanství.  

Člověk a příroda - Napomáhá žákům porozumět přírodním jevům a zákonitostem. Pomáhá 

lépe se orientovat v běžném životě. Přírodopis, chemie, fyzika a zeměpis umožňují žákům 

porozumět hlouběji přírodním procesům okolo nás.  

Člověk a zdraví - Tato oblast se zaměřuje na zdraví žáků. Týká se správného životního stylu, 

utváření hodnot a postojů. Člověk a zdraví se realizuje v předmětech Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova. 38 

 

 

                                                 

38 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2013 
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2 Výzkumná část 

Výzkumná část obsahuje dvě šetření. První se zabývá zapojením turistiky do ŠVP39 na 

základních školách v Liberci a v Praze. A druhé je zaměřeno na zájem dětí 2. stupně ZŠ o 

turistiku a další informace o jejich turistické činnosti.  

 

2.1 Hypotézy: 

Uvedené hypotézy jsou podloženy v kapitole pod názvem Analýza výzkumů a vycházejí 

z mých dosavadních zkušeností.  

 

1. 30% respondentů z Prahy a 20% respondentů z Liberce odpoví na otázku, jak je 

turistika baví - 4, 5 (výběr z hodnocení: 1 úžasná aktivita – 5 vůbec mě to nebaví). 

2. 20% respondentů z Liberce a 10% respondentů z Prahy odpoví na otázku, jak je 

turistika baví – 1, 2 (výběr z hodnocení: 1 úžasná aktivita – 5 vůbec mě to nebaví). 

3. Základní školy z Prahy pořádají v poměru k libereckým základním školám více 

sportovních kurzů, kde jsou součástí různé formy turistiky. 

4. 10% základních škol vede na své škole turistický kroužek. 

5. 30% respondentů z Liberce a 15% respondentů z Prahy chodí na výlety každý víkend. 

6. 50% respondentů z Liberce a 50% respondentů z Prahy bylo na Sněžce. 

7. 30% respondentů z Liberce a 15% respondentů z Prahy by mělo zájem o pravidelné 

chození na školní turistický kroužek. 

 

 

                                                 

39 ŠVP - školní vzdělávací program 
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2.2 Metody výzkumu 

Pro získání informací k výzkumům byla použita metoda dotazníkového šetření.  

Zařazení turistické činnosti jednotlivých škol do školního roku v Praze a v Liberci jsem 

zjišťovala pomocí dotazníku, (viz Příloha 1), který byl rozeslán emailem na adresy, které mají 

školy na webových stránkách.  

Pro zjištění dat týkajících se zájmu dětí o turistiku na 2. stupni základních škol v Praze  

a v Liberci byl vytvořen dotazník přes webovou stránku Click4survey.cz, (viz Příloha 2). 

Dotazník jsem rozeslala 30.10. 2020 a začala ho vyhodnocovat 14.1. 2021.  S dotazníkem 

jsem oslovila mé známé z Liberce a z Prahy, kteří učí na základních školách, zda by mohli 

dotazník rozeslat svým žákům. Otázky jsem vyhodnocovala procentuálním výpočtem - „kolik 

respondentů z celku“. Dotazník vyplnilo 163 respondentů. 98 z Liberce a 65 z Prahy. 

K vyhodnocení výzkumu jsem využila všechny odpovědi od respondentů. 

 

 

2.3 Analýza získaných dat – 1. část  

První část výzkumu jsem zaměřila na přístup základních škol v Praze a v Liberci 

k turistickým aktivitám. Dotazník obsahoval 3 otázky zaměřené na: školní kurzy, vycházky 

v rámci předmětů a turistický kroužek. Návratnost dotazníků v Praze nebyla veliká, přesto se 

ke mně dostaly zajímavé informace.  

 

Praha 

Oslovila jsem 200 státních základních škol z Prahy pomocí emailové adresy a dostalo se mi 

zpět 28 odpovědí.  

 Vodácký kurz je pořádán na 4 školách, z toho na jedné pouze na raftech. 

 Turistický kurz je pořádán na 4 školách, z toho na jedné se nazývá zážitkový, ale 

součástí je převážně turistika. 

 Lyžařský kurz, kde je součást běžecké lyžování se pořádá na 17 školách, z toho jedna 

ho pořádá už ve 4. a 5. třídě. 

 Jednodenní vycházky jsou pořádány na 19 školách. 
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 Nejčastěji zmíněné předměty, v rámci kterých chodí žáci na vycházky:  

Prvouka/přírodopis/biologie – 15 škol 

Dějepis – 15 škol 

Zeměpis – 9 škol 

Tělesná výchova – 5 škol (mnoho škol zmiňuje, že v době „koronavirové krize“ se 

v tělesné výchově nachodilo mnoho kilometrů, protože běžná hodina TV byla 

zakázána) 

Výtvarná výchova – 4 školy 

Enviromentální výchova – 4 školy 

Fyzika – 4 školy 

Třídnická hodina – 3 školy 

Chemie – 2 školy 

Matematika – 2 školy 

Český jazyk – 2 školy 

Pracovní činnosti – 1 škola 

Výchova ke zdraví – 1 škola 

 

 Turistický kroužek na druhém stupni nevede žádná škola, na prvním stupni dvě školy. 

Jedna škola vede turistický kroužek v družině, druhá se zmínila, že měla turistický 

kroužek minulý rok, kam bylo přihlášeno 20 dětí z druhého stupně. Od jedné školy 

přišla informace, že mají vedle školy „skauťák“, kam chodí většina dětí. Poslední 

informace o turistickém kroužku v jedné ze škol byla, že měli kroužek keškařů, ale 

zájem z druhého stupně nebyl žádný. 

 

Liberec 

Oslovila jsem 15 škol a dostalo se mi zpět 7 odpovědí. 

 Vodácký kurz pořádají 4 školy. 

 Turistický kurz pořádají 3 školy. 

 Lyžařský kurz s povinným běžeckým výcvikem pořádá 6 škol. 

 Vycházky pořádají pravidelně 3 školy. 
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 Nejčastěji zmíněné předměty, v rámci kterých chodí na vycházky:  

Tělesná výchova – 2 školy 

Prvouka/přírodopis/biologie – 1 škola 

Zeměpis – 1 škola 

 Turistický kroužek vede pouze jedna škola, kde ho vede pan vychovatel ze školního 

klubu a je součástí turistického oddílu Orion. Tento rok je v něm přihlášeno 6 dětí. 

Nebylo uvedeno, zda se jedná o děti z 1. nebo 2. stupně.  

 

Tabulka 6 - Podpora turistiky ze strany základních škol 

Podpora turistiky ze strany základních škol v Praze a v Liberci 

  

Vodácký  

kurz 

 

Turistický  

kurz 

 

Lyžařský kurz 

(s běžeckým 

lyžováním) 

 

Organizované 

vycházky 

 

Turistický  

kroužek 

 

Praha 

 

14,29 % 

(4 z 28) 

 

14,29 % 

(4 z 28) 

 

60,71 % 

(17 z 28) 

 

 

67,86 % 

(19 z 28) 

 

 

7,14 % 

(2 z 28) 

 

Liberec 

 

57,14 % 

(7 z 15) 

 

26,67 % 

(4 z 15) 

 

40 % 

(6 z 15) 

 

 

20 % 

(3 z 15) 

 

 

6,67 % 

(1 z 15) 
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2.4 Analýza získaných dat – 2. část 

 

Druhá část výzkumu se zabývá turistikou žáků 2. stupně základních škol v Liberci a v Praze. 

Dotazník se skládá z 16 uzavřených otázek a 1 otevřené. První tři ze zaměřují pouze na 

informace o žákovi – město bydliště, třída, pohlaví a zbytek na turistickou aktivitu jedinců. 

Další otázky jsou podrobně popsané níže.  

 

Praha 

Dotazník otevřelo 139 lidí a vyplnilo 65 respondentů - žáků. Musíme brát v potaz, že stránka 

byla otevřena i učiteli.  

Na otázky odpovědělo: 

40 dívek, 25 chlapců 

 z 6. třídy – 13 žáků (10 dívek, 3 chlapci) 

 ze 7. třídy – 9 žáků (5 dívek, 4 chlapci) 

 z 8. třídy – 37 žáků (20 dívek, 17 chlapců) 

 z 9. třídy - 6 žáků (5 dívek, 1 chlapec) 

 

Liberec 

Dotazník otevřelo 194 lidí a vyplnilo 98 respondentů - žáků.  

Na otázky odpovědělo:  

49 dívek, 49 chlapců 

 z 6. třídy – 6 žáků (3 dívky, 3 chlapci) 

 ze 7. třídy – 6 žáků (3 dívky, 3 chlapci) 

 z 8. třídy – 61 žáků (32 dívek, 29 chlapců) 

 z 9. třídy – 25 žáků (11 dívek, 14 chlapců) 
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DOTAZNÍK – TURISTIKA 

 

Na všechny otázky odpovídalo 65 respondentů z Prahy a 98 respondentů z Liberce.  

 

Otázka 1. Jak často chodíš na výlet? (několikahodinová výprava do přírody) 

 

Tabulka 7 - Výsledky otázky č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak často chodíš na výlet? 

 Praha Liberec 

Každý 

víkend 

32,31% 

(21 z 65) 

41,84% 

(41 z 98) 

Dvakrát 

do měsíce 

27,69% 

(18 z 65) 

31,63% 

(31 z 98) 

Jednou do 

měsíce 

16,92% 

(11 z 65) 

18,37% 

(18 z 98) 

Jednou za 

čtvrt roku 

18,46% 

(12 z 65) 

4,08% 

(4 z 98) 

Jednou za 

rok 

4,62% 

(3 z 65) 

4,08% 

(4 z 98) 
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První otázka byla zaměřena na četnost absolvovaných výletů za určité období.  U žáků 

z Prahy se nejvíce objevovala odpověď „každý víkend“ – 21x (32,31%). Hned za touto 

odpovědí bylo „dvakrát do měsíce“ – 18x (27,69%), následovalo „jednou za čtvrt roku“ – 12x 

(18,46%), „jednou do měsíce“ – 11x (16,92%) a „jednou za rok“ – 3x (4,62%). U žáků 

z Liberce byly výsledky v podobném pořadí. Nejvíce žáci volili „každý víkend“ – 41x 

(41,84%), poté „dvakrát do měsíce“ – 31x (31,63%). Odpověď „jednou do měsíce“ zvolilo 18 

žáků (18,37%) a stejný počet odpovědí má „jednou za čtvrt roku“ a „jednou za rok“  - 4 žáci 

(4,08%).  

 

Graf  1 - Četnost absolvovaných výletů 
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Otázka 2. Proč chodíš na výlety? (můžeš zvolit více odpovědí) 

Žáci mohli zvolit více odpovědí, proto součet procent nedává 100%. 

 

Tabulka 8 - Výsledky otázky č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč chodíš na výlety? 

 Praha Liberec 

Abych se 

podíval/a na 

nové místo 

53,85% 

(35 z 65) 

53,06% 

(52 z 98) 

Společně 

strávený 

čas s někým, 

koho mám rád/a 

50,77% 

(33 z 65) 

65,31% 

(64 z 98) 

Chci dělat něco 

pro své zdraví 

27,69% 

(18 z 65) 

44,90% 

(44 z 98) 

Chodím, protože 

si to přeje někdo 

jiný 

27,69% 

(18 z 65) 

29,59% 

(29 z 98) 
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Ve druhé otázce, týkající se důvodů účasti na výletu, byla nejčastější odpověď u pražských 

žáků, „abych se podíval/a na nové místo“ – 35x (53,85%). Druhým nejčastějším důvodem 

byla odpověď „společně strávený čas s někým, koho mám ráda“ – 33x (50,77%).  

Na 3./4. pořadí, se stejným počtem odpovědí u žáků z Prahy, se umístila odpověď, „chci dělat 

něco pro své zdraví“ – 18x (27,69%) a „chodím, protože si to přeje někdo jiný“ – 18x 

(27,69%).  U libereckých žáků byla nejčastější odpověď, „společně strávený čas s někým, 

koho mám rád/a“ – 64x (65,31%). Jako 2. v pořadí byla odpověď, „abych se podíval/a na 

nové místo“ – 52% (53,06%). 3. v pořadí bylo, „chci dělat něco pro své zdraví“ – 44x 

(44,90%) a poslední „chodím, protože si to přeje někdo jiný“ – 29x (29,59%). 

 

 

Graf  2 - Důvod účasti na výletu 
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Otázka 3. Jak tě turistika baví? (Ohodnoť v rozmezí od 1 do 5: 1 – úžasná aktivita, 5 – vůbec 

mě to nebaví) 

 

Tabulka 9 - Výsledky otázky č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak tě turistika baví? 

 Praha Liberec 

1 26,15% 

(17 z 65) 

16,33% 

(16 z 98) 

2 24,62% 

(16 z 65) 

39,80% 

(39 z 98) 

3 35,38% 

(23 z 65) 

30,61% 

(30 z 98) 

4 10,77% 

(7 z 65) 

11,22% 

(11 z 98) 

5 3,08% 

(2 z 65) 

2, 04% 

(2 z 98) 

Graf  3 - Hodnocení turistiky dle zájmu 
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Třetí otázka je zaměřena na zájem o turistiku obecně. V Praze ohodnotilo turistiku známkou  

1 – úžasná aktivita 17 žáků (26, 15%), v Liberci 16 žáků (16,33%). Na druhé místo ji řadilo 

16 žáků (24,62%) z Prahy a 39 žáků (39,80%) z Liberce. Známku 3 udělilo 23 žáků (35,38%) 

z Prahy a 30 žáků (30,61%) z Liberce. Na předposlední místo umístilo turistiku 7 žáků 

(10,77%) z Prahy a 11 žáků (11,22%) z Liberce. Jako nejnižší známku 5 – vůbec mě tato 

aktivita nebaví, přiřadili 2 žáci (3,08%) z Prahy a 2 žáci (2,04%) z Liberce. 

 

 

Otázka 4. Kolik ujdeš nejčastěji kilometrů? (Pokud nevíš, zeptej se rodičů.) 

 

Tabulka 10 - Výsledky otázky č. 4 

Kolik ujdeš nejčastěji kilometrů? 

 Praha Liberec 

1 – 5 km 7,69% 

(5 z 65) 

21,43% 

(21 z 98) 

6 – 10 km 41,54% 

(27 z 65) 

47,96% 

(47 z 98) 

11 – 15 km 36,92% 

(24 z 65) 

19,39% 

(19 z 98) 

16 – 20 km 9,23% 

(6 z 65) 

11,22% 

(11 z 98) 
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Čtvrtá otázka se týká nejčastějšího počtu nachozených kilometrů na výletech. Žáci z Prahy 

nejčastěji chodí 6 – 10 km – 27x (41,54%). Na druhé místo podle odpovědí řádí žáci z Prahy 

11 – 15 km – 24x (36,92%). Na třetím místě je pro žáky z Prahy 16 – 20 km – 6x (9,23%). 

Nejméně chodí žáci z Prahy v kilometrovém rozmezí 1 – 5 km – 5x (7,69%). Žáci z Liberce 

nejčastěji chodí 6 – 10 km – 47x (47,96%), poté 1 – 5 km – 19x (19,39%). Na třetím místě je 

pro žáky z Liberce 11 – 15 km – 19x (19,39%). Nejméně chodí žáci z Liberce 16 – 20 km  

– 11x (11,22%). 

 

Graf  4 – Nejčastější počet nachozených kilometrů 
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Otázka 5. Šel/šla jsi někdy po naučné stezce? (Tabule s různými úkoly.) 

 

Procenta ve výsečových grafech jsou zaokrouhlena.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Pátá otázka zjišťuje, zda někdy šli žáci po naučné stezce. Po naučné stezce šlo 83% žáků  

(54 z 65) z Prahy a 88% žáků (86 z 98) z Liberce. 17% žáků (11 z 65) z Prahy a 12% žáků  

(12 z 98) z Liberce po naučné stezce nikdy nešlo.   

 

 

Otázka 6. Byl/a jsi někdy na Sněžce?  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Otázka č. 6 zjišťuje, zda byli žáci na výletě na Sněžce. Na Sněžce bylo 63% žáků (41 z 65) 

z Prahy a 54% žáků (53 z 98) z Liberce. 37% žáků (24 z 65) z Prahy a 46% žáků (45 z 98) 

z Liberce nebylo na nejvyšší hoře České republiky nikdy. 

 

Graf  6 - Žáci Prahy – výlet po naučné stezce Graf  5 - Žáci Liberce - výlet po naučné stezce 

 Graf  8 - Žáci Prahy - výlet na Sněžku Graf  7 - Žáci Liberce - výlet na Sněžku 
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Otázka 7. Byl/a jsi někdy na Petříně?  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7 zjišťuje, zda byli žáci na Petříně. Na Petříně bylo 75% žáků (49 z 65) z Prahy a 

68% žáků (67 z 98) z Liberce. 25% žáků (16 z 65) z Prahy a 32% žáků (31 z 98) z Liberce na 

Petříně nikdy nebylo.   

 

 

Otázka 8. Byl/a jsi někdy na Ještědu?  

 

   

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Osmá otázka zjišťuje, zda byli žáci na Ještědu. Na Ještědu bylo 51% žáků (33 z 65) z Prahy a 

99% žáků (97 z 98) z Liberce. 49% žáků (32 z 65) z Prahy a 1% žáků (1 z 98) z Liberce na 

Ještědu nebylo.   

 

 

Graf  10 - Žáci Prahy - výlet na Petřín Graf  9 - Žáci Liberce - výlet na Petřín 

Graf  12 - Žáci Prahy - výlet na Ještěd Graf  11 - Žáci Liberce - výlet na Ještěd 
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Otázka 9. Kdyby byl na Vaší škole turistický kroužek, chodil/a bys do něj? Pokud je, chodíš 

do něj?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Otázka č. 7 zjišťuje, zda by měli žáci zájem o turistický kroužek. O turistický kroužek má 

zájem 26% žáků (17 z 65) z Prahy a 11% žáků (11 z 98) z Liberce. 26% žáků (48 z 65) 

z Prahy a 89% žáků (87 z 98) z Liberce zájem o turistický kroužek nemá.  

 

 

Otázka 10. Kdybys měl nabídku, že můžeš jít se spolužáky na půldenní výlet (10 km) do hor, 

šel/šla bys? 

 

 

                                            

 

 

 

 

  

  

 

 

Graf  14 - Žáci Prahy - zájem o turistický 

kroužek 

Graf  13 - Žáci Liberce - zájem o turistický 

kroužek 

Graf  15 - Žáci Prahy - zájem o půldenní výlet se 

spolužáky 

Graf  16 - Žáci Liberce - zájem o půldenní 

výlet se spolužáky 
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Otázka č. 10 zjišťuje, zda by měli žáci zájem o půldenní výlet se spolužáky. O půldenní výlet 

se spolužáky má zájem 85% žáků (55 z 65) z Prahy a 89% žáků (87 z 98) z Liberce.  

15% žáků (10 z 65) z Prahy a 11% žáků (11 z 98) z Liberce nemá zájem o půldenní výlet se 

spolužáky.  

 

 

Otázka 11. Máš doma boty na turistiku? 

 

 

  

                                                  

 

  

 

 

  

Otázka č. 11 zjišťuje, zda žáci vlastní boty na turistiku. Boty na turistiku vlastní 62% žáků  

(40 z 65) z Prahy a 53% žáků (52 z 98) z Liberce. 38% žáků (25 z 65) z Prahy a 47% žáků  

(46 z 98) z Liberce nevlastní boty na turistiku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Graf  18 - Žáci Prahy - boty na turistiku Graf  17 - Žáci Liberce - boty na turistiku 
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Otázka 12. S kým nejčastěji chodíš na výlety? 

 

Tabulka 11 - Výsledky otázky č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S kým nejčastěji chodíš na výlety? 

 Praha Liberec 

S rodinou 81,54% 

(53 z 65) 

75,91% 

(74 z 98) 

S kamarády 7,69% 

(5 z 65) 

19,39% 

(19 z 98) 

Se školou 7,69% 

(5 z 65) 

4,08% 

(4 z 98) 

Se zájmovým 

kroužkem 

3,08% 

(2 z 65) 

1,02% 

(1 z 98) 

Graf  19 - Spoluúčastníci výletu 
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Otázka č. 12 zjišťuje, s kým nejčastěji žáci chodí na výlety. V Praze chodí na výlety nejčastěji 

žáci s rodinou – 53x (81,54%). Na 2. a zároveň 3. místě je v Praze u žáků „s kamarády“ 

 - 5x (7, 69%) a „se školou“ – 5x (7, 69%). Jako poslední možnost je „se zájmovým 

kroužkem“ – 2x (3,08%), kterou volilo nejméně žáků. V Liberci chodí také na výlety 

nejčastěji s rodinou – 74x (75,91%). Na druhém místě je v Liberci u žáků výlet „s kamarády“  

– 19x (19,39%). Jako třetí v pořadí zvolili žáci z Liberce „se školou“ – 4x (4,08%) a jako 

poslední se umístilo „se zájmovým kroužkem“ – 1x (1,02%). 

 

 

Otázka 13. Jak se orientujete na výletě? 

Žáci mohli zvolit více odpovědí, tudíž součet procent nedává 100%. 

 

Tabulka 12 - Výsledky otázky č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se orientujete na výletě? 

 Praha Liberec 

Podle navigace 

v mobilu 

58,46% 

(36 z 65) 

50% 

(49 z 98) 

Podle mapy 

26,15% 

(17 z 65) 

14,29% 

(14 z 98) 

Podle 

turistického 

značení 

55,38% 

(36 z 65) 

69,39% 

(68 z 98) 
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Otázka č. 13 zkoumá, jakým způsobem se žáci orientují na výletě. Žáci z Prahy se nejčastěji 

na výletě orientují podle navigace v mobilu – 36x (58,46%), poté podle turistického značení  

– 36x (55,38%) a nakonec podle mapy – 17x (26,15%). Žáci z Liberce se na výletě nejvíce 

orientují podle turistického značení – 68x (69,39%), poté podle navigace v mobilu – 49x 

(50%) a nakonec podle mapy – 14x (14, 29%).  

 

Otázka 14. Víš, jaké máme barvy turistického značení? 

Otevřená otázka. Žáci měli vyjmenovat 4 barvy turistického značení (modrá, zelená, žlutá, 

červená). 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf  20 - Orientace na výletě 

Graf  21 - Žáci Liberce - znalost turistického 

značení 

Graf  22 - Žáci Prahy - znalost turistického 

značení 
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Otázka č. 14 zjišťuje, zda žáci znají všechny barvy turistického značení. Barvy turistického 

značení zná 60% žáků (39 z 65) z Prahy a 57% žáků (56 z 98) z Liberce. 40% žáků (26 z 65) 

z Prahy a 43% žáků (42 z 98) z Liberce nedokázalo vyjmenovat všechny barvy turistického 

značení.   

 

Zájem žáků o turistiku – porovnání tříd v Liberci a v Praze 

 

Tabulka 13 - Porovnání tříd v zájmu o turistiku – 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak tě turistika baví? – 1, 2 

Porovnání tříd 

Třída Praha Liberec 

6. 

84,62% 

(11 z 13) 

100% 

(6 z 6) 

7. 

44,44% 

(4 z 9) 

50% 

(3 z 6) 

8. 

37,84% 

(14 z 37) 

60,66% 

(37 z 61) 

9. 

66,67% 

(4 z 6) 

36% 

(9 z 25) 
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V Praze v 6. a 9. třídě odpověděla na otázku 1,2 nadpoloviční většina. V Liberci v 6. a 8. třídě 

odpověděla na otázku 1,2 nadpoloviční většina. Výsledky porovnání tříd jsou velmi zajímavé. 

U pražských žáků procenta klesají, až na 9. třídu, kde žáci ohodnotili turistiku ve větším počtu 

než v 7. třídě. Naopak u libereckých žáků je výsledek v 9. třídě nejnižší. V 8. třídě je výsledek 

u libereckých žáků vyšší než v 7. třídě. 

 

Tabulka 14 - Porovnání tříd v zájmu o turistiku – 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V Praze v 6. a 9. třídě neodpověděl na otázku 4, 5 žádný z respondentů. V Liberci v 6. a 7. 

třídě neodpověděl na otázku 4,5 žádný z respondentů. Z tabulky vyplývá, že v 6. třídě mají 

žáci velmi kladný vztah k turistice. Překvapivé bylo srovnání žáků z 9. třídy z Prahy a 

z Liberce, kde cca ¼ respondentů turistickou aktivitu hodnotí známkou 4 nebo 5.  

 

 

Jak tě turistika baví? – 4,5 

Porovnání tříd 

Třída Praha Liberec 

6. 0% 0% 

7. 

22,22% 

(2 z 9) 

0% 

8. 

18,92% 

(7 z 37) 

11,48% 

(7 z 61) 

9. 0% 

24% 

(6 z 25) 
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2.5 Vyhodnocení hypotéz: 

 

1. Hypotéza: 

30% respondentů z Prahy a 20% respondentů z Liberce odpoví na otázku, jak je 

turistika baví - 4, 5 (výběr z hodnocení: 1 úžasná aktivita – 5 vůbec mě to nebaví). 

 

Výsledek: 

13,85% respondentů z Prahy odpovědělo na otázku, jak je turistika baví – 4, 5. 

12,24% respondentů z Liberce odpovědělo na otázku, jak je turistika baví - 4, 5. 

 

2. Hypotéza: 

20% respondentů z Liberce a 10% respondentů z Prahy odpoví na otázku, jak je 

turistika baví – 1, 2 (výběr z hodnocení: 1 úžasná aktivita – 5 vůbec mě to nebaví). 

 

Výsledek: 

50,77% respondentů z Prahy odpovědělo na otázku, jak je turistika baví – 1,2. 

56,12% respondentů z Liberce odpovědělo na otázku, jak je turistika baví – 1,2. 

 

3. Hypotéza: 

Základní školy z Prahy pořádají v poměru libereckým základním školám více 

sportovních kurzů. 

 

Výsledek: 

Základní školy v Praze pořádají 25 kurzů na 28 škol. 

Základní školy v Liberci pořádají 17 kurzů na 15 škol.  

 

4. Hypotéza: 

10% základních škol vede na své škole turistický kroužek. 

 

Výsledek: 

6,98% základních škol vede na své škole turistický kroužek. 
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5. Hypotéza: 

30% respondentů z Liberce a 15% respondentů z Prahy chodí na výlety každý víkend. 

 

Výsledek: 

32,31% respondentů z Prahy chodí na výlety každý víkend. 

41,84% respondentů z Liberce chodí na výlety každý víkend. 

 

6. Hypotéza: 

50% respondentů z Liberce a 50% respondentů z Prahy bylo na Sněžce. 

 

Výsledek: 

63,08% respondentů z Prahy bylo na Sněžce. 

54,08% respondentů z Liberce bylo na Sněžce. 

 

7. Hypotéza: 

30% respondentů z Liberce a 15% respondentů z Prahy, by mělo zájem o pravidelné 

chození na turistický kroužek na škole 

 

Výsledek 

26,15% respondentů z Prahy by mělo zájem o turistický kroužek. 

11,22% respondentů z Liberce by mělo zájem o turistický kroužek. 
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3 Diskuze  

Práce je věnována turistice obecně, zajímavostem z historie a informacím o turistických 

oddílech, ale také organizaci výletů s dětmi. Porovnává zájem žáků na 2. stupni o turistiku.  

Práce byla velmi ovlivněna vládními opatřeními v době pandemie covid-1940, a to hlavně 

z toho důvodu, že jsem nemohla předat dotazníky osobně. Neviděla jsem reakce žáků na 

dotazník s tímto obsahem. Nebyla šance kontroly, zda děti někdo ve vyplňování neovlivňuje.  

Největší a neřešitelnou komplikací bylo to, že se nemohl s žáky z Prahy i z Liberce uskutečnit 

půldenní výlet do Jizerských hor, který jsem pro ně připravila. Během výletu jsem měla vést 

s dětmi rozhovor a zjistit v přímém kontaktu, jak je turistika baví. Zaslala jsem na podzim 

pouze jeden mail rodičům s nabídkou výletu s účastí alespoň 5 dětí, což odpovídalo tehdejším 

vládním opatřením. Ani tato varianta se bohužel nemohla uskutečnit, protože den po odeslání 

mailu rodičům se opatření zase zpřísnila.  

Práci jsem musela přizpůsobit celostátní situaci a dotazníky jsem tedy poslala přes učitele, 

kteří jsou mí známí, aby byla větší šance, že se zpět vrátí s co největším množství odpovědí. 

To se podařilo. Oslovila jsem základní školu v Liberci, do které jsem před několika lety 

chodila. Odezva na dotazník byla milá. Jedna třídní učitelka 8. třídy z Liberce odpověděla, že 

se snaží, co nejvíce vést své žáky k turistice sama. Vedení některých škol i učitelé mají zájem 

o mé výsledky šetření. Někteří dokonce zadali dotazník jako povinný úkol v rámci jejich 

předmětu, což mi v šetření velmi pomohlo, jelikož jsem měla dostatek respondentů. 

Komunikace se školami pomocí mailu byla dobrá, avšak si myslím, že mnoho škol mohlo 

mail přehlédnout. V době distanční výuky dostává vedení školy mailů opravdu mnoho. 

Pravděpodobně je návratnost dotazníků z Prahy z těchto důvodů nízká.  

Dotazník jsem rozesílala na podzim roku 2020. V této době turistika patřila mezi řadu jiných 

oblíbených aktivit, které nebyly omezeny. Myslím si, že zájem dětí o turistiku na jaře roku 

2021 bude jiný, protože není tolik možností k trávení volného času. Turistika se stala v mnoha 

rodinách jediným sportovním vyžitím a možná i novým koníčkem. 

Mnoho škol uvedlo, že se turistice v podzimních měsících věnovalo více, protože se místo 

běžných hodin tělesné výchovy chodilo na vycházky, často až 7 km dlouhé.  

                                                 

40 Covid – 19 - koronavirové onemocnění 2019 (coronavirus disease 2019) 
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Přes všechny tyto komplikace mi práce dala mnoho zkušeností a nových poznatků.  

U mnoha otázek se vyskytly zajímavé výsledky. 25% žáků z Prahy nebylo na Petříně. Tento 

výsledek mě velmi překvapil, protože mi Petřín přijde jako jedno z nejvíce navštěvovaných 

míst v Praze. Žáci z Liberce chodí mnohem více na výlety s kamarády než žáci z Prahy. 

Myslím si, že rodiče žáků z Prahy méně pouští své děti na výlety samotné. Důvodem může 

být hrozba většího nebezpečí ve velkoměstě a vzdálenější místa na výlety od místa bydliště. 

Orientace podle mobilu byla ve vysoké míře v odpovědích v Praze i v Liberci. Celkově 

z výsledků orientace podle mapy velmi upadá. 
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4 Závěry 

 Výsledky první části výzkumu 

Hlavním zjištěním z první části výzkumu bylo, že liberecké základní školy pořádají více 

vodáckých a turistických kurzů než pražské školy. Naopak pražské školy pořádají více 

lyžařských kurzů s povinným běžeckým lyžováním než liberecké základní školy. 

Organizované vycházky jsou více pořádány na pražských základních školách, což potvrzuje 

výzkum Barbory Přechové v diplomové práci „Školní mládež a turistika“ (2016). Čím blíže 

je škola k přírodě, tím větší zodpovědnost nechává škola na organizování turistických aktivit 

rodičům. Turistický kroužek vede minimum základních škol v obou městech. 

 Výsledky druhé části výzkumu 

V druhé části výzkumu jsem zjistila, že respondenti z Liberce chodí častěji na výlety než 

respondenti z Prahy. Největším důvodem absolvování výletů pražských respondentů je, že se 

chtějí podívat na nové místo. U respondentů z Liberce je největším důvodem, že chtějí trávit 

čas s někým, koho mají rádi. Důvod, že si to přeje někdo jiný je procentuálně u pražských a 

libereckých respondentů srovnatelný. Výsledek výzkumné otázky „Jak tě turistika baví?“ je 

srovnatelný v Liberci i v Praze. Nejčastěji žáci 2. stupně obou měst chodí na výlety dlouhé  

6 – 10 km. Na druhém místě byly u respondentů z Prahy výlety 11 - 15 km dlouhé a u 

respondentů z Liberce 1 – 5 km dlouhé. Po naučné stezce šlo o 5% více respondentů z Prahy 

než z Liberce. V obou městech byla na Sněžce více jak polovina všech respondentů. Petřín 

navštívilo pouze o 7% méně respondentů z Liberce než z Prahy. Výlet na Ještěd neabsolvoval 

pouze jeden respondent z Liberce, ale z Prahy 49% respondentů. V Praze je zájem o turistický 

kroužek o 15% větší než v Liberci, přesto je velmi nízký v obou městech. Organizace 

půldenního výletu se spolužáky by mohla mít u respondentů v Liberci i v Praze úspěch, 

protože šetření vypovídá o velkém zájmu o takový výlet. Boty na turistiku vlastní 

nadpoloviční většina všech respondentů jak z Liberce, tak z Prahy. Nejčastěji žáci z Prahy i 

z Liberce chodí na výlety s rodinou a orientují se většinou podle mobilu nebo turistického 

značení. Turistické značení zná nadpoloviční většina respondentů z Prahy i z Liberce.  

 Rozšíření bakalářské práce do diplomové práce 

Bakalářskou práci bych ráda rozšířila do diplomové práce. Přestože jsem zjistila, že zájem  
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o turistický kroužek na základních školách v Liberci i v Praze u žáků 2. stupně není, chtěla 

bych zavést turistický kroužek na jedné z pražských škol. Ráda bych se zaměřila na 

organizaci turistických aktivit na základních školách, zpestření turistiky pro děti a vedení žáků 

k turistice. Mým záměrem by bylo zkoumat změnu zájmu dětí o turistiku během vedení 

turistického kroužku v průběhu školního roku.  

 Praktická využitelnost výzkumu 

Z práce vyplývá, že je turistika obohacujícím prostředkem ke vzdělávání. Je využitelná nejen 

pro učitele, ale i pro rodiče. Lze z ní čerpat inspiraci k pořádání turistických aktivit.  

Každý se narodil do jiné rodiny a někdy se může stát, že i když má dítě zájem  

o turistiku/výlety, tak jeho touha nemusí být v rodině naplněna. Výzkumy říkají, že děti mají 

zájem o turistiku, převážně o výlety se třídou. Je tedy na místě, aby se jejich zájem podpořil  

i na základní škole a nepřenechávala se zodpovědnost chození do přírody pouze na rodičích.  

 Shrnutí a zajímavosti z výsledků 

Celkově jsem si myslela, že vztah žáků z Prahy k turistice nebude tak pozitivní a ani 

absolvovaných výletů nebude mnoho. Výzkum mě vyvedl z omylu. Výsledky mezi žáky 

z Prahy a z Liberce byly často velmi vyrovnané. V některých oblastech respondenti z Prahy 

dopadli lépe než ti liberečtí. Například v otázce týkající se výletu na Sněžku nebo zájmu o 

turistický kroužek. Z výzkumu vyplývá, že se školy nevěnují turistice ve velké míře, spíše 

okrajově. Myslím si, že je to z velké části dáno zodpovědností za žáky a strach o ně. Přesto si 

myslím, že by se měly školy věnovat turistické aktivitě více, neboť o ni mají žáci se svými 

spolužáky velký zájem, jak vyplynulo z šetření. Turistika harmonicky rozvíjí osobnost a to je 

cílem vzdělávání.  
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Příloha 1 - Zaslaný mail školám pro výzkumnou část 1 

 

Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli, 

 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tento rok 

píši bakalářskou práci. Zvolila jsem si téma Porovnání zájmu dětí o turistiku na 2. stupni základních 

škol v Praze a v Liberci.  

Mám na Vás menší prosbu, zda byste mi mohl/a poskytnout informace o Vašich běžně pořádaných 

kurzech a dalších aktivitách spojených s turistikou, konkrétněji pro druhý stupeň. Moc by mi to v mé 

práci a výzkumu pomohlo. Děkuji moc za spolupráci.  

  

1. Který z těchto kurzů je na Vaší škole každoročně pořádán? 

Vodácký 

Turistický 

Lyžařský, s podmínkou, že je součástí běžecké lyžování 

 

2. Pořádají učitelé v rámci svých předmětů jednodenní výlety – vycházky (nejméně 3 km)? Ve 

kterých předmětech? 

 

3. Máte na škole turistický kroužek? Pokud ano, kolik je v něm letos přihlášených dětí z druhého 

stupně? 

 

Mockrát Vám děkuji za odpověď a Váš čas.  

Kdybyste měl/a zájem, zašlu Vám po dokončení výzkumu výsledky týkající se zájmu dětí o turistiku v 

Praze a v Liberci.  

 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Tereza Bucharová 
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Příloha 2 - Dotazník pro žáky 2. stupně základních škol v Praze a v Liberci 

 

Ahoj, 

jmenuji se Tereza Bucharová a píši závěrečnou práci na vysoké škole na téma 

Porovnání zájmu dětí o turistiku na 2. stupni základních škol v Liberci a v Praze. 

K této práci mi moc pomůže, když budeš dotazník vyplňovat pravdivě a s radostí. :-) 

 

Otázka 1. Jak často chodíš na výlet? (několikahodinová výprava do přírody) 

a) Každý víkend 

b) Dvakrát do měsíce 

c) Jednou do měsíce 

d) Jednou za čtvrt roku 

e) Jednou za rok 

Proč chodíš na výlety? (můžeš zvolit více odpovědí) 

a) Abych se podíval/a se na nové místo 

b) Společně strávený čas, s někým koho mám rád/a 

c) Chci dělat něco pro své zdraví 

d) Chodím, protože si to přeje někdo jiný 

Jak tě turistika baví? (Ohodnoť v rozmezí od 1 do 5: 1 – úžasná aktivita, 5 – vůbec mě to 

nebaví) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

Kolik ujdeš nejčastěji kilometrů? (Pokud nevíš, zeptej se rodičů.) 

a) 1 – 5 km 

b) 6 – 10 km 

c) 11 – 15 km 

d) 16 – 20 km 

Šel/šla jsi někdy po naučné stezce? (Tabule s různými úkoly) 

a) ANO 

b) NE 
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Byl/a jsi někdy na Sněžce?  

a) ANO 

b) NE 

Byl/a jsi někdy na Petříně?  

c) ANO 

d) NE 

Byl/a jsi někdy na Ještědu?  

a) ANO 

b) NE 

 

Kdyby byl na Vaší škole turistický kroužek, chodil/a bys do něj? Pokud je, chodíš do 

něj?  

a) ANO 

b) NE 

Kdybys měl nabídku, že můžeš jít se spolužáky na půldenní výlet (10 km) do hor, šel/šla 

bys? 

a) ANO 

b) NE 

 

Máš doma boty na turistiku? 

a) ANO 

b) NE 

S kým nejčastěji chodíš na výlety? 

a) S rodinou 

b) Se školou 

c) S kamarády 

d) Se zájmovým kroužkem 

Jak se orientujete na výletě? 

a) Podle navigace v mobilu 

b) Podle mapy 

c) Podle turistického značení 
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Víš, jaké máme barvy turistického značení? 

Otevřená otázka 

 

Děkuji za Tvůj čas. 

Měj se hezky. 

AHOJ 
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Příloha 3 - Informace a návratka k výletu do Jizerských hor 

 

Vážení rodiče dětí 6.C na ZŠ Břečťanová, 

jsem studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty UK v Praze, oboru učitelství tělesné výchovy a 

výchovy ke zdraví. V tomto ročníku píši bakalářskou práci na téma Porovnání zájmu dětí o 

turistiku na 2. stupni základních škol v Praze a v Liberci. Oslovila jsem třídního učitele Víta 

Kunce, který souhlasil se zapojením se třídy do praktické i dotazníkové části.  

Proto nabízím žákyním a žákům možnost zúčastnit celodenního výletu v Jizerských horách a 

zažít něco nového. 

 

Den: 24.10. 2020 

Sraz: 8:00 na zastávce Jesenická (195 – směr sídliště Letňany)  

Program: do 15 km chůze, hry v přírodě 

S sebou: jídlo a pití na celý den, vhodná obuv a oblečení do přírody, pláštěnka, průkaz 

totožnosti s fotkou, kartička pojištěnce, propisovací tužka, pražská lítačka/lístek na autobus, 

rouška, 100 Kč, návratka, dobrá nálada  

Příjezd: 17:05 Černý most 

Cena: 100 Kč (doprava a malé překvapení)  

Dohled: Tereza Bucharová 

Podmínky: odevzdání peněz a návratky do úterý 20.10. třídnímu učiteli 

 

 

Celý projekt je schválen vedením základní školy.  

V případě dotazů mě kontaktujte na tento mail nebo tel. číslo: tereza.bucharova@seznam.cz, 

602888318 

S pozdravem 

Tereza Bucharová 

 

 

Souhlas s účastí mé dcery / mého syna na mimoškolní aktivitě 

 

mailto:tereza.bucharova@seznam.cz


67 

 

Souhlasím s účastí mé dcery / mého syna ___________________________na jednodenním 

výletě v Jizerských horách s doprovodným programem, který je zaměřen na aktivity v přírodě. 

Souhlasím s tím, že ve výsledcích (praktických, dotazníkové) nebudou žáci uváděni jmény dle 

směrnic GDPR41.  

Zároveň souhlasím, že žákyně / žák bude respektovat pokyny dospělých osob a pravidla 

slušného chování během akce. 

Dítě bude po příjezdu na Černý most odcházet samo domů: ANO – NE. (zakroužkujte) 

 

V Praze dne________________ 

 

Podpis zákonného zástupce:______________________________ 

 

 

 

                                                 

41 GDPR - General Data Protection Regulation, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 


