
Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření  

A. Dotazník pro vyučující: 

VYUŽITÍ CHKO BRDY VE VÝUCE: DOTAZNÍK PRO VYUČUJÍCÍ 

PŘÍRODOPISU/BIOLOGIE NA ŠKOLÁCH V OKOLÍ CHKO BRDY 

Dotazník je určen pro vyučující základních a středních škol nacházející se v okolí CHKO 

Brdy. Dotazník je anonymní. Výsledky tohoto dotazníku budou použity pro diplomovou práci 

o využití CHKO Brdy ve výuce. Děkuji za vyplnění! :-) 

Kolik je vám let? 

 

Jste: 

a) žena 

b) muž 

Jaká je délka vaši učitelské praxe? 

 

Vaše škola se nachází v obci o velikosti: 

a) do 2 tisíc obyvatel 

b) mezi 2 - 5 tisíc obyvatel 

c) mezi 5 - 10 tisíc obyvatel 

d) mezi 10 - 20 tisíc obyvatel 

e) více než 20 tisíc obyvatel 

Učíte na: 

a) základní škole 

b) střední škole 

  



Navštěvujete s žáky CHKO Brdy v rámci výuky přírodopisu/biologie? 

a) ano 

b) ne 

Využíváte exkurzí do přírody ve výuce mimo CHKO Brdy? 

a) ano 

b) ne 

Proč exkurze do přírody děláte/neděláte? Jsou ve škole, ve které působíte, exkurze do 

přírody podporované vedením školy? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Vidíte vy sám/sama význam v přírodovědných exkurzích? (svou odpověď odůvodněte) 

 

Myslíte si, že vaše žáky výuka formou přírodovědných exkurzí baví více, než klasické 

vyučovací hodiny? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Myslíte si, že exkurze do přírody budí u žáků/studentů zájem o přírodu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 



Víte o existenci výstavy CHKO Brdy v Domě NATURA v Příbrami? 

a) ano 

b) ne 

Přemýšleli byste o návštěvě této výstavy v rámci výuky, nebo už jste dokonce výstavu s 

žáky navštívili? 

a) Už jsme navštívili 

b) Nenavštívili, ale o podobné návštěvě bych přemýšlel/la 

c) Nenavštívili 

d) Učíte žáky správného chování v chráněných územích? 

e) ano 

f) ne 

Využíváte naučných stezek, které se vyskytují v CHKO Brdy při exkurzích? (V případě, 

že exkurze do CHKO Brdy neděláte, otázku vynechte) 

a) ano 

b) ne 

Pracujete při exkurzích se specifikami CHKO Brdy jako jsou chráněné druhy, druhy a 

ekosystémy typické pro tuto oblast? (V případě, že exkurze do CHKO Brdy neděláte, 

otázku vynechte) 

a) ano 

b) ne 



B. Dotazník pro žáky a studenty: 

VYUŽITÍ CHKO BRDY VE VÝUCE: DOTAZNÍK PRO ŽÁKY A STUDENTY NA 

ŠKOLÁCH V PŘÍBRAMI A OKOLÍ 

Dotazník je určen pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol nacházející se 

v okolí chráněné krajinné oblasti Brdy. Dotazník je anonymní. Výsledky tohoto dotazníku 

budou použity pro diplomovou práci o využití CHKO Brdy ve výuce. Děkuji za vyplnění! :-) 

*Povinné pole 

Chodíš na: * 

a) 2. stupeň základní školy 

b) víceleté gymnázium 

c) gymnázium 

d) odbornou střední školu 

Kolik je ti let? * 

Jsi: 

a) žena 

b) muž 

Tvé bydliště se nachází v obci o velikosti: * 

a) do 2 tisíc obyvatel 

b) mezi 2 - 5 tisíc obyvatel 

c) mezi 5 - 10 tisíc obyvatel 

d) mezi 10 - 20 tisíc obyvatel 

e) více než 20 tisíc obyvatel 

V jaké obci se nachází tvá škola? 

  



Baví tě výuka přírodopisu/biologie? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Navštívil/a jsi někdy mimo vyučování CHKO Brdy? * 

a) ano, jednou 

b) ano, párkrát 

c) ano, chodím tam pravidelně 

d) Ne, ještě jsem tam nebyl/a, ale uvažuji o tom 

e) Ne, ještě jsem tam nebyl/a a ani o tom neuvažuji 

Navštívil/a jsi se školou CHKO Brdy? * 

a) Ano 

b) Ne 

Líbila se ti exkurze do CHKO Brdy? (pokud jsi na exkurzi nebyl/a, otázku přeskoč) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Baví tě výuka v přírodě více, než ve třídě? (pokud jsi výuku v přírodě nezažil/a, otázku 

přeskoč) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 



e) ne 

Líbilo by se ti, kdyby výuka probíhala v přírodě častěji? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

V Příbrami se nachází Dům NATURA, který informuje o ochraně přírody a o prostoru 

CHKO Brdy. Líbilo by se ti zúčastnit se v rámci výuky exkurze na toto místo? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Trávení času v přírodě v tobě vyvolává příjemné pocity. * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Myslíš si, že je pro tebe výuka v přírodě přínosnější, než ve škole? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

  



Považuješ za důležité chránit přírodu? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Má podle tebe význam chránit přírodu zakládáním a udržováním zvláště chráněných 

území (národní park, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace atd.)? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Pokud chceš, svou odpověď odůvodni: 

 

Před několika lety došlo ke zrušení vojenského újezdu Brdy, který byl nepřístupný 

široké veřejnosti. Ve stejném roce zároveň vznikla CHKO Brdy a díky tomu byla 

většina Brd zpřístupněna veřejnosti. Považuješ tuto změnu za krok správným směrem? 

* 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Pokud chceš, svou odpověď odůvodni: 

 

 

  



Šel/šla jsi někdy po nějaké naučné stezce? * 

a) ano a četl/a jsem naučné tabule na stezce 

b) ano, ale nikdy jsem nečetl/a naučné tabule na stezce 

c) ano, ale ne záměrně 

d) ne, nikdy jsem po žádné naučné stezce nešel/nešla 

e) nevím 

V jakém roce došlo ke vzniku CHKO Brdy? * 

a) 2013 

b) 2016 

c) 2019 

Znáš nějaký zvířecí či rostlinný druh, který se nachází v CHKO Brdy a je chráněný? 

Pokud ano, napiš jaký. Můžeš zkusit napsat nějakého zástupce i pokud si nejsi jistý, že 

je chráněný. 

a) Rozdělávání ohňů je v CHKO Brdy: * 

b) povolené v celém prostoru CHKO 

c) povolené jen místně 

d) na celém území zakázané 

V CHKO Brdy se vyskytuje rostlina rosnatka okrouhlolistá, která je masožravá. * 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

V CHKO Brdy je možné setkat se s medvědem. * 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

  



Myslíš si, že se rys ostrovid vyskytl v posledních deseti letech v prostoru CHKO Brdy? * 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

Je ve zpřístupněných oblastech CHKO Brdy povolené pohybovat se mimo stezky? * 

a) ano 

b) ne 

c) jen ve vyznačených oblastech 

V CHKO Brdy se vyskytují bývalé dopadové plochy armády ČR (dopadová plocha Tok, 

Jordán, střelnice Kolvín). Proč je nebezpečné se v těchto oblastech pohybovat mimo 

stezky? * 

a) je zde riziko postřelení 

b) jsou to oblasti se zvýšeným výskytem životu nebezpečných druhů 

c) z důvodu výskytu nevybuchlé munice 

Lezení po skalách je v posledních letech oblíbenou aktivitou. Je v celé oblasti CHKO 

Brdy tato aktivita povolená? * 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

Symbolem CHKO Brdy je: * 

a) kosatec sibiřský 

b) orel mořský 

c) rak kamenáč 

  



Příloha č. 2: Ukázka hry "Riskuj" 

 

  



 


