
Příloha číslo 1: Dotazník pro učitele ZŠ a odpovídajících ročníků nižší gymnázií 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,  

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia, obor učitelství přírodopisu 

a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ na PedF UK. Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění 

dotazníku, který bude zdrojem informací potřebných ke zpracování mé diplomové práce. 

Dotazník je cílený na výuku přírodopisu na ZŠ a v odpovídajících ročnících nižšího 

gymnázia. Dotazník bude vyhodnocen anonymně. Předem děkuji za čas strávený 

vyplněním dotazníku.  

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

 žena 

 muž 

2) Jaký je váš věk? 

 < 30 let 

 30 – 40 let 

 40 – 50 let 

 50 > 

3) Jaká je délka vaší pedagogické praxe? 

 do 5 let 

 do 10 let 

 do 15 let 

 do 20 let 

 20 let a více 

4) Vyučujete kromě biologie/ přírodopisu na škole i jiné předměty? Pokud ano uveďte 

prosím které. 

 ano (jaké?) 

 ne 

5) Myslíte si, že jsou exkurze v rámci výuky přínosnější než výuka ve škole? Prosím 

zdůvodněte. 

 ano 

 ne 

6) Jaká je frekvence využití exkurzí v rámci Vaší výuky přírodopisu? 

 1 x měsíčně 

 1 x za pololetí 

 2 x za pololetí 

 Exkurze v rámci výuky nevyužívám. 

 Jiná odpověď: 

7) Ve kterém ročníku jsou podle Vás exkurze nejpřínosnější? - Vyberte jednu nebo více 

odpovědí 



 6.ročník 

 7.ročník 

 8.ročník 

 9.ročník 

8) Ve kterém ročníku využíváte exkurze nejčastěji (nebo byste nejčastěji využili)? - 

Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 6.ročník 

 7.ročník 

 8.ročník 

 9.ročník 

9) V jakém rozsahu obvykle exkurze volíte (nebo byste nejčastěji volili)? - Vyberte jednu 

nebo více odpovědí 

 2 – 3 hodinová 

 jednodenní 

 vícedenní 

 jiné 

10) Exkurze plánujete: 

 jednooborové 

 mezioborové (s jakým předmětem nejčastěji?) 

11) Jaké volíte exkurze dle rozsahu a obsahu? 

 komplexní (problematika zasahující do více tematických celků) 

 tematické (sledují určitá témata ve výuce přírodopisu) 

 jiné 

12) Na jaké téma nejčastěji exkurze zaměřujete? - Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 botanika 

 zoologie 

 geologie 

 mikrobiologie 

 ekologie 

 biologie člověka 

 entomologie 

 jiné (jaké?) 

13) Exkurzi si připravujete a plánujete: 

 samostatně 

 využívám program připravený institucí 

14) Jaké instituce v rámci Prahy navštěvujete v rámci exkurzí nejčastěji? - Vyberte jednu 

nebo více odpovědí 

 Zoo Praha 

 Zoo Mořský svět 

 Botanická zahrada v Troji 

 Botanická zahrada hl. m. Prahy 



 Hrdličkovo muzeum 

 Lesy hl. m. Prahy 

 Toulcův dvůr 

 Stanice přírodovědců 

 Stará čistírna odpadních vod Bubeneč 

 Sběrné dvory a třídičky Pražské služby 

 jiné (jaké?) 

15) Jakým způsobem dále ve škole pracujete s tématem exkurze? (zpětné hodnocení) 

 s tématem dále nepracuji 

 téma pouze obecně zhodnotím 

 s tématem dále pracuji např. žáci vytváří projekt 

část dotazníku zaměřená na vlastní exkurzi v oboře Hvězda: 

16) Využili jste někdy v minulosti oboru Hvězda k exkurzi? 

 ne 

 ano 

17) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano – jak často a kdy? 

 

18) Využili byste stávající naučnou stezku v oboře Hvězda? 

 ano připadá mi zajímavá 

 ano zkusila bych to 

 nevím 

 ne 

19) Měli byste zájem využít exkurzi v oboře Hvězda, která je botanicky a dějepisně 

zaměřená? 

 ano připadá mi to zajímavé 

 ano zkusila bych to 

 nevím 

 ne 



1) Kdy se odehrála bitva na Bílé hoře, která se nachází u obory?............................................. 

2) Vyjmenujte alespoň 3 druhy bylin, které jste cestou potkali? .. ...... ....... ……………….... 

........ .......... ......... .............................................................................................................................. 

3) Vysvětlete, proč jsou v oboře ponechávány staré mrtvé stromy plné dutin? 

…………………………………………………………………………………………………........ 

4) Uveďte, jaký druh stromu se v oboře Hvězda vyskytuje nejčastěji?..................................... 

5) Ke každé dřevině napiš správný název plodu. 

buk lesní  ………………………… 

dub zimní  ………………………… 

jírovec maďal  ………………………… 

javor mléč  ………………………… 

líska obecná  ………………………… 

6) Který z hmyzích škůdců nejvíce ohrožuje jehličnaté stromy v oboře Hvězda? 

……………………………………………………………………………………………… 

7) Vysvětlete, jak se lesníci starají o les, když používají podrostní způsob hospodaření: 

………………………………………………………………………………………………… 

8) Pojmenujte živočichy na obrázku: 

     

………………………….. ……………………………      ………………………….. 

9) Kdo a kdy nechal vystavět letohrádek Hvězda? 

………………………………………………………………………………………………… 

Příloha číslo 2: Pracovní list k vlastní vycházce do obory Hvězda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  Popište stavbu listu na obrázku: 

a)………………………  b) ………………………  c) ………………………. 

     

11)  Jak nazýváme druh stromu, u které jste potkali jako skupinu 5 památných stromů? 

………………………………. 

12) Vysvětlete, proč některé stromy označujeme jako památné? 

……………………………………………………………………………………………………... 

13)  V mokřadu jste potkali krásnou žlutě kvetoucí rostlinu. Napište celý její název: 

............................................................. 

14) Vyjmenujte alespoň 3 důvody, proč jsou mokřadní ekosystémy pro přírodu důležité: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………... 

c) ……………………………………………………………………………………………...  

NEZAPOMEŇTE SI ZAZNAMENÁVAT, JAK SE JMENOVALA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ, 

KTERÁ JSTE POTKALI: 

START: Jinočanská brána 

1) studniční domek Světlička    5)   …………………………………………. 

2)  ……………………………………………… 6)   ………………………………………….. 

3) ……………………………………………… 7)   …………………………………………. 

4) ……………………………………………… 8)   …………………………………………. 

 

CÍL: veřejné ohniště, Ruzyňská/Stochovská brána 



Příloha číslo 3: Dotazník pro žáky po absolvování vycházky 

1) Byl jsi do vycházky již někdy v oboře Hvězda?   ANO  –  NE 

Pokud ano, jak často a z jakého důvodu Hvězdu navštěvuješ?............................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Máš zkušenosti s exkurzní výukou?     ANO  –  NE 

Jaké exkurze jsi již absolvoval?……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

3) Splnila vycházka do obory Hvězda tvá očekávání?   ANO  –  NE 

Proč?......................................................................................................................................... 

4) Líbilo se ti na vycházce?      ANO  –  NE 

Co se ti líbilo/nelíbilo nejvíce?........................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5) Byla pro Tebe vycházka něčím zajímavá?   ANO  –  NE 

Čím?………………………………………………………………………………………… 

6) Potvrdili se Tvé obavy z vycházky, pokud jsi nějaké měl(a)? ANO  –  NE 

Proč?………………………………………………………………………………………… 

7) Zařadil(a) bys podobné vycházky do výuky častěji?  ANO  –  NE 

Proč?......................................................................................................................................... 

8) Naučil jsi se na vycházce něco nového? Napiš prosím co:……………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9) Dokázal jsi v rámci vycházky aplikovat znalosti ze školního prostředí? 

 ANO  –  NE 

Jaké?......................................................................................................................................... 

 


