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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá výukou problematiky sucha, které v posledních letech značně
zasáhlo území Česka. S probíhající klimatickou změnou je potřeba se připravit na výraznější
extrémy počasí, které se projeví delšími obdobími sucha, jejichž důsledky budou zdůrazněny
nevhodnými antropogenními zásahy a nesprávným hospodařením s vodou. Proto je důležité
zařadit tuto problematiku do školní výuky, aby si žáci uvědomili, že i naše území je ohroženo
tímto problémem, jaké jsou jeho příčiny a že i oni sami se mohou na zmírnění sucha podílet.
Hlavním cílem práce je vytvoření modelové výuky věnující se problematice sucha. Formou
dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se většina učitelů věnuje tomu tématu alespoň část
vyučovací hodiny a že hlavní příčiny nevěnování se mu jsou nedostatek času ve výuce
a obava z nesprávného uchopení tématu. Na základě dotazníkového šetření byla oslovena
řada respondentů, s nimiž byly uspořádány polostrukturované rozhovory za účelem zjištění
podrobnější informací a získání příkladů dobré praxe. V rámci dotazníků a rozhovorů byla
zkoumána problematika výskytu miskoncepcí týkajících se sucha u žáků a práce s nimi. Na
základě všech získaných dat byla vytvořena modelová výuka, která byla aplikována ve
čtyřech různých třídách. Úspešnost modelové výuky byla zkoumána pomocí pretestu
a posttestu, kdy se u žáků projevil pozitivní trend nárůstu odpovědí a celkové zvýšení jejich
relevantnosti.
Klíčová slova: sucho, vzdělávání, geografie, modelová výuka, miskoncepce
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Abstract
The diploma thesis deals with the teaching of the issue of drought, which in recent years has
significantly affected the territory of the Czechia. With the ongoing climate change, it is
necessary to prepare for more significant extremes of weather, which will be demonstrate by
the longer periods of droughts, which consequences will be highlight by inappropriate
anthropogenic interventions and improper water management. Therefore, it is important to
include this issue in school education, so that students realize that our territory is also
endangered by this problem, what are its causes and that they themselves can contribute to
their mitigation. The main aim of this thesis is to create a model teaching dealing with the
issue of drought. The questionnaire survey found out that major part of teachers devotes at
least part of the lessons to the topic and that the main cause of non-devotion is lack of time
and fear of incorrect grasping of the topic. A number of respondents were contacted based
on the questionnaire survey, with whom semi-structured interviews were organized in order
to obtain more detailed information and obtain examples of good practice. Within the
questionnaires and interviews was investigate issue of the occurrence of misconceptions
among pupils and work with them. Based on all the obtained data, a model teaching was
created, which was applied in four different classes. The success of the model teaching was
tested by means of a pre-test and post-test, when the pupils showed a positive trend acting
response and an overall increase in their relevance.
Key words: drought, education, geography, model teaching, misconception
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RVP G = rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP ZV = rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
SŠ = střední škola
ŠVP = školní vzdělávací plán
VÚP = Výzkumný ústav pedagogický v Praze
ZŠ = základní škola
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1 Úvod
Jedním z projevů probíhající klimatické změny jsou častější výkyvy počasí, které například
v posledních letech způsobily velmi suchá období. Sucho je nejčastěji definované jako
nedostatek atmosférických srážek, což se projeví deficitem vody v různých částech
hydrologického cyklu (Marval, Hejduková, Roub 2019). Česko má navíc vzhledem k této
problematice specifickou polohu, protože se nachází na tzv. střeše Evropy, v důsledku čehož
jsou vodní zdroje především závislé na množství a rozložení atmosférických srážek.
Kromě nepříznivé meteorologické situace s nedostatkem srážek (Blinka 2004) intenzitu
sucha ovlivňuje antropogenní činnost, kdy například nevhodné zásahy do krajiny v minulém
století zapříčinily zvýšení rychlosti odtoku vody z našeho území, anebo dochází k snižování
infiltrační schopnosti krajiny apod. (Brázdil, Trnka et al. 2015). Důsledky sucha
v posledních letech ovlivnily řady životů, lidé často museli řešit problém s vyschnutím
studny, zákazy využívání vody na napuštění bazénů a mnohé další. Příčin a důsledků sucha
od globální až po lokální úroveň je nespočet. Díky změně ve filozofii vodního hospodářství
je kladen důraz na co největší retenci vody v krajině, jež je podporována různými státními
dotacemi. Kromě toho každý z nás může v tomto procesu pomoci (Voženílek 2018). Proto
by každý vzdělaný člověk měl být schopen hodnotit důsledky svého hospodaření s vodou
alespoň v základní míře, a vzhledem k vysoké medializaci tématu by měl umět rozlišovat
kvalitu dostupných informací a kriticky k nim přistupovat. Proto je potřeba toto téma zařadit
ve školství, odkud si žáci odnášení užitečné poznatky a dovednosti, které mohou aplikovat
ve svém budoucím životě. Voda je nezbytný zdroj k našemu životu a je potřeba tak s ní
i zacházet.
Hlavním cílem této práce je vytvoření atraktivní výuky pro žáky, která povede
k jejich zasvěcení do této problematiky a zvýší jejich občanskou zodpovědnost týkající se
nakládání s vodními zdroji. Téma sucha na našem území propojuje fyzickou a sociální
geografii a tvoří komplexní problém, který je potřeba vyučovat pomocí souvislostí a jejich
využití, protože i cíl současného vyučování je zaměřen na dovednosti a schopnosti žáků se
v současném světě orientovat (Zormanová 2012). Během výuky by žáci měli rozvíjet svou
schopnost kritického myšlení, což je dovednost pomáhající využívat nové informace
v souvislostech (Berg 2013).
Postupně budou naplňovány dílčí cíle, jež povedou k vytvoření co nejkvalitnějšího
výukového bloku věnovanému problematice sucha. Nejdříve bude provedena analýza
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kurikulárních dokumentů zkoumající frekvenci výskytu pojmu sucho a možnosti zařazení
modelové výuky v rámci příslušných dokumentů. Dále pomocí dotazníkového šetření napříč
učiteli základních a středních škol bude zjišťován rozsah výuky o suchu a jeho forma, na což
naváží polostrukturované rozhovory s vybranými respondenty za účelem získání příkladů
dobré praxe. Dílčí částí bude analýza výskytu miskoncepcí týkajících se sucha u žáků. Na
základě získaných informací bude vytvořen vlastní návrh výukového bloku věnovanému
tématu sucha, jeho příčinám a možným řešením jeho zmírnění, který bude ověřen v rámci
experimentální výuky doplněné srovnávacím testováním žáků ve formě pretestu a posttestu.
Tato diplomová práce pracuje s několika vstupními předpoklady. Nejprve je předpokládáno,
že pojem sucho a jeho problematika v Česku nebude implicitně zmíněna v příslušných
kurikulárních dokumentech. Dále vzhledem k aktuálnosti tématu a jeho vysoké medializaci
mu bude většina učitelů věnovat alespoň část vyučovací hodiny. A navržený vyučovací blok
aplikovaný v reálném prostředí zvýší informovanost žáků o tomto tématu a přispěje k jejich
občanské zodpovědnosti.
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2 Sucho a jeho definice
Sucho je jedním z přírodních ohrožení, se kterým se na našem území můžeme setkat.
Povodně, sesuvy, silný vítr a další přírodní ohrožení se většinou projevují svým rychlým
náhlým nástupem a poměrně rychlým ústupem. Zatím co u sucha bývá nástup i ústup
pozvolný a na rozdíl od ostatních přírodních ohrožení, může trvat i celé roky.
Definice sucha není mezi autory jednotná, protože tento pojem se zařazuje do různých
studijních oborů. Navíc další významnou roli hraje regionální diferenciace, kdy se v různých
klimatických oblastech považují za sucho rozdílné situace. Sucho je jednoznačně komplexní
fenomén, který se projevuje v různorodých časových i prostorových měřítcích, je závislý na
dostupných vodních zdrojích a klimatu a má vliv na velké množství socioekonomických
sektorů (Wilhite, Vanyarkho 2000). Je nutné rozlišovat správně pojem sucho, což je dočasná
odchylka od dlouhodobého průměru, a pojem aridita, který je definován jako dlouhodobý
stav podnebí v oblastech s průměrnými ročními úhrny srážek menší než 200 mm (Wilhite
1994). Obdobná definice říká, že aridní podnebí je oblast, kde je úhrn srážek nižší než
infiltrace a výpar a průměrné roční úhrny srážek jsou nižší než 250 mm (Janský 2019).
Někteří autoři vymezují sucho z hlediska lidské potřeby, kdy dostupné množství vody
nepostačuje k pokrytí nároků její spotřeby (Gibbs 1975; Němec, Hladný et al. 2006, Vlnas
et al. 2010). Němec, Hladný et al. (2006) dále uvádějí jako další odbornou definici, že jde
o nedostatečné množství vody v půdě, rostlinách, atmosféře, vodních nádrží, korytech toků
apod. Nalbantis a Tsakiris (2009) definují sucho jako pokles dostupnosti všech forem vody
v pevninské části hydrologického cyklu. Počátek sucha lze naleznout v podprůměrných
dlouhodobých srážkách a ve špatné dostupnosti v různých částech hydrologického cyklu
(Brázdil, Trnka et al. 2015). Ačkoliv se jedná o přírodní jev, který lidé nemohou ovládat,
významně ovlivňují způsob využívání vody a tím mohou zhoršit následky sucha. Podle
Wilhitea a Vanyarkha (2000) ze všech přírodních ohrožení sucho zasahuje největší počet
lidí.

2.1 Dělení sucha
Sucho se dělí do čtyř kategorií podle časového měřítka a jeho dopadů, a to na sucho
meteorologické, agronomické (zemědělské), hydrologické a socioekonomické. U poslední
kategorie je začlenění poněkud složitější. Nejedná se o objektivně určený deficit, ale spíše
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o následky dopadu některé z předchozích kategorií na společnost či životní prostředí.
Schéma na obrázku 1 zobrazuje typy sucha, jejich příčiny a průběh.

čas (trvání)

ekonomický dopad

sociální dopad

environmentální dopad

Obrázek 1: Různé typy sucha podle příčin a průběhu (Brázdil, Trnka et al. 2015, upraveno)
Počáteční fází sucha je meteorologické sucho, které je definováno jako negativní odchylka
srážek od dlouhodobého normálu nebo jako řada dní s deficitním srážkovým úhrnem
v daném regionu. Z pohledu meteorologie lze v rámci hodnocení sucha někdy nahlížet i na
další faktory, jako jsou například teplota vzduchu, evapotranspirace, rychlost větru, relativní
vlhkost vzduchu a podobné veličiny (Němec, Hladný 2006; Hladný 2009).
Sucho agronomické (zemědělské) je vymezováno podle nedostatku půdní vláhy v půdě,
popřípadě v zóně aerace. Samotný druh zemědělských plodin může ovlivnit intenzitu sucha
v daném území. Dále přítomný typ půdy a používaná zemědělská technika, zhutnění půdy
a podobně se odráží v následcích sucha. Zemědělské sucho je důsledkem meteorologického
sucha a předchází suchu hydrologickému. Jeho trvání se pohybuje v řádu týdnů až 6 až 9
měsíců (Němec, Hladný 2006, Brázdil, Trnka et al. 2015).
Pokud meteorologické a zemědělské sucho přetrvává po delší dobu, dochází k postupnému
snižování množství vodě v půdě, tedy snižování nasycenosti povodí, což vede k poklesu
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hladiny podzemní vody a poklesu hladiny vody ve vodních tocích. Tento stav nazýváme
suchem hydrologickým. Rychlost nástupu hydrologického sucha je ovlivněno retenční
kapacitou povodí, která se odvíjí především od geomorfologických, hydrogeologických
a půdních charakteristik daného povodí. Antropogenní faktory, jako je změna land coveru
a land use, degradace půdy, napřimování vodních toků, výstavba vodních nádrží, mohou
také výrazně ovlivnit výskyt suchých epizod. Hydrologické sucho má postupný vývoj podle
toho, jak se snižují zásoby podzemní vody. Je možné jej pozorovat i v zimě, kdy je
následkem fixace atmosférických srážek ve sněhové pokrývce a ledu kvůli nízkým teplotám
vzduchu (Vlnas et al. 2010).
Socioekonomické sucho nastává, pokud je nevyrovnaný poměr mezi poptávkou a množstvím
dostupné vody a pokud nedostatek vody začne mít negativní vliv na společnost
a hospodářství. Představuje tedy dopad sucha meteorologického, hydrologického
a agronomického na společnost (Němec, Kopp et al. 2009) a konkrétně má negativní vliv na
celou společnost kromě oblasti zemědělství a vodního hospodářství (Brázdil, Trnka et al.
2015).

2.2 Příčiny sucha
Jak už bylo naznačeno výše, primární příčinou sucha je synoptická situace, která ovlivní
další činitele jako je nedostatečné množství srážek, vysoká teplota vzduchu, vítr a vysoká
evapotranspirace. Mezi další působící faktory patří lokální podmínky, jako je nadmořská
výška, kontinentalita podnebí, orientace svahů, horské bariéry a mnoho dalších. Kromě
přírodních faktorů se významně projevuje i lidská činnost, která má v poslední době stále
větší vliv (Estrela et al. 2001). Brázdil a Trnka et al. (2015) dokonce uvádějí, že sucho může
být lidskou činností vyvoláno, kvůli nadměrnému odebírání velkého množství vody rychleji,
než je příroda schopna přirozeně doplnit, dále nevhodným hospodařením s vodou anebo
změnou krajinného pokryvu. Velká spotřeba vody se vyskytuje v oblastech intenzivního
zavlažování a ve velkých průmyslových oblastech. Při odběru vody z podzemních vod může
dojít k přerušení kontaktu mezi hladinou podzemní vody a vodním tokem, v důsledku čehož
se sníží i hladina povrchového toku (Tallaksen, van Lanen 2004).
Změna krajinného pokryvu také významně ovlivňuje sucho. Během posledních desítek let
probíhají velké změny, kdy nejintenzivnější je výstavba urbanizovaných ploch, které
zabraňují infiltraci srážek do půdy a zvyšuje se tak povrchový odtok a evapotranspirace
(Brázdil, Trnka et al. 2015). S tím souvisí i odstraňování vegetačního krytu, což způsobuje
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větší prohřívání zemského povrchu a tím i vyšší evapotranspiraci a zároveň se snižuje
retenční schopnost půdy, kvůli čemuž je krajina náchylnější k hydrologickému suchu
(Tallaksen, van Lanen 2004). V průběhu minulého století bohužel proběhlo napřimování
vodních toků, které má za následek rychlejší odtok vody z krajiny. Je důležité si uvědomit,
že nyní nastala situace, kdy je potřeba vodu naopak co nejdéle v krajině zadržet. Jedním ze
způsobů, jak se člověk snaží udržet vodu v krajině, je výstavba vodních nádrží. Přehrady
mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv. Pokud je zadržovaná voda čerpána do oblastí
mimo povodí, vzniká deficit vody pod přehradou, a tedy i v daném povodí. Pokud je však
voda zadržována během vlhkých období a následně vypouštěna během období sucha, na
vodním toku pod přehradou dochází k nadlepšování průtoku (Tallaksen, van Lanen 2004).
Zároveň výstavbou přehrady vzniká velká plocha volné vodní hladiny, ze které snadno
probíhá evaporace.

2.3 Dopady sucha
Voda je jednou ze základních surovin, kterou lidstvo potřebuje a její nedostatek má mnoho
negativních dopadů na společnost a přírodní krajinu. Během období sucha vzrůstá poptávka
po vodě, avšak její dostupné množství není dostatečné. S dobou trvání sucha roste jeho
intenzita, z čehož plyne, že jeho dopady mají kumulativní charakter a můžeme se nimi potkat
i několik let po výskytu průměrných srážek (Blinka 2002). Sucho může mít následky
kdekoliv na světě. Vyspělý svět má lepší možnosti, jak se suchem bojovat díky lepším
finančním možnostem, například mohou vybudovat vodní přivaděče a sucho mírnit. Pro
chudé rozvojové oblasti je tento problém téměř neřešitelný (Hladný 2009).
Jako první má sucho negativní dopad na životní prostředí. Všechny rostliny potřebují ke
svému vývoji určité množství vody. Avšak při srážkovém deficitu se snižuje množství vody
v půdě, což se negativně projevuje úhynem rostlin. Pokud je zemědělství závislé na
zavlažování, je velice náchylné na období sucha, obzvlášť pokud je doprovázeno vysokou
teplotou vzduchu a s tím spojeným vyšším výparem (Hladný 2009). Při déle trvajících
suchých epizodách může dojít i k zániku některých stanovišť. Dlouhodobější deficit srážek
se projevuje snížením vodních stavů nebo dokonce vyschnutím některých toků. Při snížení
vodních stavů pod kritickou hranici dochází k ohrožení vodní biodiverzity, a dokonce
k úhynu vodních živočichů. Navíc se při nízkých průtocích snižuje ředící schopnost toku
a hrozí zvýšení koncentrací nebezpečných látek (Vlnas et al. 2015). V lesních ekosystémech
se suchá období projevují zhoršeným stavem dřevin, dochází k jejich vyšší úmrtnosti.
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Kombinace dlouhodobého sucha a vysoké teploty vzduchu zvyšuje riziko vzniku lesních
požárů (Brázdil, Trnka 2015). Sucho má dále negativní vliv na degradaci půdy, zejména
zhoršuje působení větrné eroze.
Na environmentální dopady přímo navazují ekonomické dopady. Zemědělství je obvykle
první zasažený sektor. Úhyn zemědělských rostlin má za vliv menší výnosnost, a tedy
finanční ztrátu. Kvůli ekonomickým dopadům může dojít k nárustu nezaměstnanosti, ke
ztrátě příjmů pro místní komunity a také pro státní rozpočet.
Kromě toho má nedostatek vody za následek i sociální dopady, protože lidé jsou závislí na
příjmu pitné vody. Jak už bylo zmíněno výše, tak nejvíce ohrožené jsou chudé oblasti, které
nejsou schopné zajistit pitnou vodu pro své obyvatele během období sucha (Hladný 2009),
což obyvatele často nutí užívat závadnou vodu. Nejzávažnější sociální dopady sucha se
nacházejí v semiaridních a aridních oblastech, kde i za normálních podmínek je nízká
dostupnost vody (Tallaksen, van Lanen 2004).
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3 Vybrané přístupy geografického vzdělávání
Geografie je věda zabývající se vztahy uvnitř společenské a přírodní sféry a mezi nimi,
zkoumá jejich samotnou existenci a vývoj. Didaktika geografie je aplikovaná věda
o geografickém vzdělávání, která se věnuje aplikaci poznatků z oboru geografie v rámci
vzdělávání (Řezníčková 2015).
Dnešní svět se neustále dynamicky vyvíjí, jak po společenské, tak po přírodní stránce a obor
geografie na tyto změny reaguje. Společně s tím by se měla vyvíjet i didaktika geografie
a podle aktuálních potřeb měnit cíle a obsah vzdělávání. Na základě toho před 15 lety
proběhla kurikulární reforma, kdy byl do vzdělávání přidán víceúrovňový systém
vzdělávacích programů (Řezníčková 2015). Na státní úrovni je základním kurikulárním
dokumentem Rámcový vzdělávací program (RVP) zaměřený na vzdělávání žáků ve věku od
3 do 19 let. Systém RVP je založen nejen na znalostech, ale i na dovednostech, které by žáci
po ukončení jednotlivých stupňů vzdělávání měli prokázat. Díky volnějšímu systému
zakončenému očekávanými výstupy bez přísného plánu plnění jednotlivých osnov si mohou
ředitelé a učitelé jednotlivých škol samostatně zvolit nejpříjemnější cestu vzdělávání, která
nejlépe odpovídá konceptu vyučování na jejich škole. Učitelé tak sami mohou volit
konkrétní témata jejich vyučovacích hodin s důrazem na výběr aktuálně podstatného učiva
s praktickým využitím v budoucnu. Na školní úrovni je vytvářen školní vzdělávací plán
(ŠVP), který musí naplňovat výstupní požadavky RVP, a zároveň se v něm promítají
konkrétní představy učitelského sboru, jímž je vytvářen. Každá škola je ze zákona povinna
vytvořit svůj ŠVP, který je přístupný veřejnosti a představuje konkrétní profilaci dané školy.
V dnešní době se přírodní vědy stále rozvíjejí a každý den jsou získávány další a další nové
poznatky, proto je třeba během vzdělávání klást důraz na klíčové kompetence a nové
vzdělávací cíle, v rámci nichž jsou využívány metakognitivní procesy (např. kompetence
k řešení problémů, kompetence k učení). Proto je rozvoj klíčových kompetencí důležitou
součástí všech kurikulárních dokumentů a pro současné vzdělávání by měla být důležitější
práce s nabytými vědomostmi a jejich aplikování v běžném životě, než pouhé memorování
holých faktů (Řezníčková et al. 2013). Zásadní otázku dnešní výuky geografie tvoří nejen
samotný výběr vhodného vyučovacího tématu, ale i jakým způsobem, pomocí jakých
vyučovacích metod, ho do výuky zařadit. Proto by měl být hlavní cíl dnešního školství vést
žáky k samostatnému rozhodování a kreativitě (Hejnová, Hejna 2016).
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Výuka geografie je skvělým nástrojem k rozvoji řady dovedností, které jsou potřebné
v běžném životě žáků. Geografická dovednost je pak komplexnější způsobilost člověka,
spojená s jeho zkušenostmi, schopnostmi, stylem učení, jeho motivy a prožitky, k provádění
různých činností během geografické problematiky (Řezníčková 2003). Bohužel častý
problém českých učitelů je, že nekladou na žáky správné cíle, které by dostatečně rozvíjely
jejich dovednosti. V hodinách zeměpisu je často velmi malé zastoupení aktivit, při kterých
žáci kooperují, pracují s daty či vytvářejí vlastní hypotézy a hodnotí je. Během výuky je na
druhou stranu silná dominance frontální výuky doplněné rozhovory s žáky a jejich
samostatnou prací (Hübelová et al. 2008). To se u žáků projevuje tím, že jejich silnou
stránkou je znalost přírodovědeckých faktů kvůli kladení důrazu mnoha učitelů na pouhé
memorování. Naopak vytváření hypotéz, interpretace dat a experimentování, hodnocení
výsledků a formulace závěrů jsou pro žáky obtížné a velmi problematické (Řezníčkové et al.
2013; Hejnová, Hejna 2016).
Dalším problémem je samotné hodnocení získaných dovedností. Čistě memorované znalosti
se testují a hodnotí řadě učitelů snáze než hodnocení míry osvojení určitých dovedností,
které je mnohem složitější. Avšak většina učitelů se shoduje, že by bylo vhodné během
klasifikace více zohledňovat získané dovednosti. Navíc učitelé souhlasí s tím, že zeměpis je
předmět vhodný k rozvoji dovedností, hlavně díky jeho velkému prolínání s běžným
životem (Řezníčková 2003, Řezníčková et al. 2013). V neposlední řadě je zásadní problém
v nedostatku času během vyučování. Pro rozvoj dovedností je potřeba stavět na základu
tvořeným znalostmi, jejichž získání bohužel během vyučování zabere nejvíce času
(Řezníčková et al. 2013).
K dosažení vzdělávacích cílů vede činnost pedagoga a žáků a jejich vzájemná spolupráce
během výuky pomocí různých výukových metod, což je forma, jíž žáci získávají a prohlubují
své znalosti, vědomosti a dovednosti. Tradiční metoda příjmu informací žáky je frontální
výuka, kdy jsou žáci pasivní a jsou jim zprostředkovány hotové vědomosti a dovednosti
(Švecová 2012). Aktuálně probíhá v české pedagogice kritika tohoto způsobu výuky, který
má však v Česku dlouhou tradici (Maňák, Švec 2003; Zormanová 2012).
Určitým protikladem tradičního transmisivního vyučování je konstruktivistické pojetí, které
pracuje s tzv. prekoncepty vyskytujícími se u žáků. Prekoncepty jsou neustále přeměňovány
a integrovány do již existujících struktur. Tyto výsledné představy ovlivňují dále
porozumění jiným novým informacím (Kalhous, Obst et al. 2002; Pecina, Zormanová 2009).
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Tato teorie zdůrazňuje aktivní účast žáků a předpokládá, že žák již přichází do výuky
s určitými znalostmi a představou o daném jevu (Berg 2013, Průcha et al. 2009, Zormanová
2012). Konstruktivismus očekává během vyučování řešení problémových úloh ze života za
použití vyučovacích metod, při kterých jsou žáci aktivizováni, je rozvíjena jejich
představivost, samostatnost a zároveň schopnost kooperace, komunikace, logické a tvůrčí
schopnosti (Průcha et al. 2009, Zormanová 2012). Výhodou tohoto přístupu k vyučování je,
že se předpokládá, že aktivně získané znalosti a dovednosti žáků během samostatného řešení
problémů, by měly vykazovat delší trvání než jen memorování předem připravených
správných řešení (Švecová 2012).
Důležitou součástí výuky geografie a vzdělávání je obecně rozvoj dovednosti kritického
myšlení, které umožňuje posuzovat relevantnost informací, nahlížet na ně v různých
souvislostech, klást si otázky, hledat na ně odpovědi a vytvářet si vlastní názory. Tyto
schopnosti a dovednosti jsou v dnešní době velmi potřebné vzhledem k množství
dostupných informací, jejichž kvalita je velmi nejistá. Díky metodě kritického myšlení si
žáci snadněji rozvíjejí klíčové kompetence, rychleji si osvojují nové informace, na něž
nahlížejí v souvislostech a vytvářejí vlastní závěry. Jedna z metod, při které dochází
k rozvoji kritického myšlení, je třífázový model učení E–U–R (Grecmanová et al. 2000,
Zormanová 2012), který byl využit v modelové vyučovací hodině, která je součástí této
diplomové práce.

3.1 E–U–R model učení
Jednu z reálných aplikací konstruktivismu do výuky tvoří model učení E–U–R, jehož
zkratkovitý název v sobě skrývá tři fáze, během nichž probíhá učení. Obecně model učení
představuje posloupnost na sebe navazujících aktivit a činností vedoucí k poznání nových
informací. Konkrétně E–U–R model je založen na systému přirozeného způsobu učení lidí,
který svými fázemi simuluje. Díky tomu jsou žáci více motivováni k učení a osvojené učivo
je trvalejší. Model doplněný vhodnými metodami rozvíjí komunikační dovednosti žáků
a jejich práci s informacemi, dále u nich podporuje schopnost týmové práce a tvořivost
(Grecmanová et al. 2000, Zormanová 2012).
První fází je evokace (E), která slouží k uvědomění si základních faktů, které o dané
problematice jedinec zná. Během této fáze jsou poznatky vyjádřeny, včetně konkrétního
subjektivního názoru. Dále jsou identifikovány nejasnosti a formulovány otázky, na něž se
v dalších fázích výuky budou hledat odpovědi, čímž si žáci stanovují svůj konkrétní cíl další
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práce. Díky tomu jejich učení získá jasně stanovený záměr a stává se efektivnějším než bez
vlastního cíle (Grecmanová et al. 2000; Maňák, Švec 2003; Čechová 2009). Cílem tohoto
procesu je vzbuzení vnitřní motivace žáka k získání dalších znalostí. Důležitá role učitele
v této fázi spočívá v tom, že by měl navodit vhodné emoční klima, které bude žáky
podněcovat k vyjádření svých znalostí a názorů v bezpečném prostředí bez jakýkoliv
posměšků spolužáků. Další cennou součástí této fáze je tzv. brainstorming, při němž probíhá
interakce myšlenek a názorů vícero žáků, během jehož jedna myšlenka může vyvolat vznik
další.
Další navazující část je fáze uvědomění (U). V rámci ní žák získá z různých zdrojů (např.
z přednášky, z odborného tisku, na základě demonstrativní ukázky) novou informaci, kterou
dále propojuje či konfrontuje se svojí původní představou o dané problematice. Během této
fáze dochází k získávání nových informací, souvislostí a formování názorů, a také k hledání
odpovědí na otázky formulované během předchozí evokace. Jak bylo zmiňováno výše,
k lepšímu ukotvení nových poznatků dochází spíše, když žáci vyvíjejí vlastní aktivitu během
poznávání dané problematiky. Je tedy žádoucí zařadit především takové metody, během
nichž jsou žáci sami řešitelé problémů. V této fázi je podstatné, aby si žáci udrželi vnitřní
nasazení a pozornost (Grecmanová et al. 2000; Maňák, Švec 2003; Čechová 2009).
Poslední fáze je reflexe (R), během které žáci reflektují předchozí fáze učení, kterými si
právě prošli. Znovu dochází k formulaci jejich chápání, názorů a pohledů na řešenou
problematiku na základě nově získaných poznatků a informací z předchozí fáze. Díky tomu
si žáci uvědomí, jaké nové věci se naučili na základě srovnání se svojí původní představou
z fáze evokace. Dále mohou také sledovat vývoj myšlení, poznání a názorů nejen u sebe, ale
také u svých spolužáků, a tím se učí tolerovat odlišné názory a argumentovat (Grecmanová
et al. 2000; Maňák, Švec 2003; Čechová 2009). Vhodnou metodou je například diskuse nebo
volné psaní. Je nutné upozornit na to, že však nejde o závěrečné shrnutí učiva, které si má
žák pamatovat pro účel zkoušení či testu (Hausenblas, Košťálová 2006; Smrtová et al. 2012).

3.2 Miskoncepce
Miskoncepce jsou mylné představy žáků o určitém jevu, které vznikají spontánně v jejich
mysli. Jedním z úkolů učitele je tyto miskoncepce odhalit a vyvrátit. S pojmem miskoncepce
jsou velmi úzce svázány pojmy „naivní teorie dítěte“ a „žákovo pojetí učiva“. Naivní teorie
je definována jako dětské chápání a interpretace přírodních jevů a sociální reality, které je
vytvářeno nejen před začátkem školního vzdělávání ale i v jeho průběhu. Jsou založené
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převážně na vlastních zkušenostech a zážitcích a bývají emocionálně zabarvené. V důsledku
dalších faktorů, jako je vzdělávání ve škole, četba, média apod., se naivní poznatky dětí
o světě kolem nich mohou měnit. Žákovo pojetí učiva představuje souhrn poznatků, představ
a interpretací, které jsou vytvořeny studentem. Jedná se o žákem zpracovanou podobu učiva,
která je vytvořena jak na základě jeho prezentace ve výuce, tak na základě naivních teorií
dítěte, které však nemusí odpovídat výukové podobě učiva (Průcha et al. 2009).
Neustále dochází k prohlubování znalostí o různých procesech díky stálé interakci s přírodou
a společností. Toto umožňuje lidem lépe vnímat a orientovat se v prostředí, ve kterém žijí.
Avšak poznání a chápání reality žáky a vědeckou komunitou může být naprosto rozdílné.
Právě tyto chybné představy neboli miskoncepce mohou ovlivnit jedincovo chápání dalších
souvislostí špatným směrem. Miskoncepce se vyskytují nejen v přírodních vědách, ale jsou
přítomny ve všech oborech, a jejich odstranění je velmi náročné. Mylné představy se
nevyskytují pouze u malých dětí, ale je možné je naleznout i žáků základních a středních
škol a mohou přetrvat do dospělosti (Lazarowitz, Lieb 2006).
Z naivní teorie dítěte vychází tzv. konstruktivní model výuky, který je založen na tom, že
žák na základě přijatých informací konstruuje nové znalosti (Gavora 1992). Úkolem učitele
není tedy jen předat nové hotové poznatky, ale aktivovat konstruktivní proces, což podporuje
porozumění daným jevům a otevírá možnosti pro nalezení miskoncepcí. Je důležité si
uvědomit, že každý žák přichází do školy s jinými dovednostmi a znalostmi. Každý učitel
by si měl před výukou zjistit předchozí znalosti a miskoncepce žáků, což mu pomůže
přizpůsobit výuku jednotlivým žákům a zvýšit pravděpodobnost pochopení dané látky
(Lazarowitz, Lieb 2006).
I přes správný výklad vyučujícího mohou u některých žáků miskoncepce přetrvat. Obecně
jedinec své představy o světě nerad mění, což se projeví tím, že se jeho pohled na danou
problematiku nezmění ani po výkladu učiva. Někteří žáci nechtějí opouštět dosavadní jistoty,
a proto setrvávají v původním konceptu i přes skutečnost, že vnímají jeho nesoulad s realitou
(Molnár 2007). Ne vždy mají žáci úplně mylné představy o nějakém faktu. Jejich myšlení
může naznačovat jen netradiční pohled, který je odlišný od doposud přijímaného (Mareš,
Ouhrabka 2007). Pravděpodobnost přijetí vědeckého pojetí daného faktu žáky se zvýší,
pokud je pro ně srozumitelný a věrohodný (Strike, Posner 1985). Proto je důležitá forma
předávání informací a je nutné brát zřetel na věk žáků (Mareš, Ouhrabka 2007). Jde
o náročnou práci. Identifikování miskoncepce je složitý proces, který může být navíc pro
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každého žáka specifický. Dalším krokem je konfrontování s daným vědeckým pojetím
takovým způsobem, aby došlo k pochopení jevu. K eliminování miskoncepce dojde jen při
pochopení nové informace a při správném zařazení do mentální mapy žáka. Poslední fází je
upevnění nové informace za pomoci vhodných metod. Pro lepší a dlouhodobější
zapamatování je vhodnější, aby si žák dané miskoncepce odhalil sám a nakonec dosáhl
tzv. aha-efektu (Kocová 2016).
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4 Metodika
Pro vypracování této diplomové práce byla využita kombinace kvalitativního
a kvantitativního přístupu, což umožnuje vyvážení silných a slabých stránek obou metod
(Gavora 2010). Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí dotazníkové metody
a hodnocení pretestů a posttestů a kvalitativní výzkum prostřednictvím polostrukturovaných
rozhovorů s učiteli, analýzy kurikulárních vzdělávacích dokumentů a reflexe experimentální
výuky.

4.1 Analýza kurikulárních dokumentů
Oficiální kurikulární dokumenty pro vzdělávání se vyskytují na několika úrovních. Na
nadnárodní úrovni byla prozkoumána Mezinárodní charta geografického vzdělávání z roku
2016. V rámci národní úrovně byla věnována pozornost RVP pro základní školy a pro
gymnázia platným od roku 2017. Dalším prozkoumaným dokumentem, který se týká
strategie vzdělávání do budoucna, je Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku
2030+ (dále jen Strategie 2030+).
Všechny dokumenty zmíněné výše byly pročteny a v každém z nich byla hledána zmínka
o suchu. Kromě toho byly hledány části, v rámci kterých jde výuku sucha zařadit do
vzdělávacího programu, pokud splňuje obecné cíle vzdělávání nebo konkrétnější klíčové
kompetence.

4.2 Dotazníkové šetření mezi učiteli
Nespornou výhodou dotazníkového šetření je získání velkého množství dat v poměrně
krátkém čase. Pokud je množství odpovědí dostatečné na to, aby byly statisticky
reprezentativní, je možné jeho výsledky a závěry zobecnit (Gavora 2010). Další výhodou je
snadnější zpracování a vyhodnocení získaných dat.
Dotazník (příloha1) byl vytvořen pomocí online aplikace Google Formulář, která je zdarma
k dispozici pro jakéhokoliv uživatele. Pomocí různých internetových platforem byl rozšířen
mezi učitele zeměpisu působící na základních a středních školách a také byl rozeslán vedení
všech středních škol, kde je vyučován zeměpis, s prosbou o předání jejich učitelům geografie
nebo environmentální výchovy. Cílem dotazníku je analýza rozsahu a způsobu výuky tématu
sucha a zjištění výskytu a četností miskoncepcí týkajících se sucha u žáků. Vedlejším cílem
je zjištění případných vztahů mezi jednotlivými odpověďmi.
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Dotazník se dělí na tři části – úvodní rozřazovací otázku, druhou část věnovanou výuce sucha
a třetí část zaměřenou na informace o samotném respondentovi. V úvodu je krátké
představení dotazníku, ve kterém je mimo jiné popsán jeho účel a cíle.
První otázka má za úkol rozdělit učitele podle toho, jestli se věnují tématu sucha ve výuce
a případně s jakou intenzitou. Pokud je zvolena záporná odpověď na první otázku, tak je
respondent naveden na doplňující otázku, která zjišťuje důvod, proč se tomuto tématu
nevěnuje. Dále je v dotazníku přesměrován do třetí části (viz dále), protože by pro něj nebyly
otázky v druhé části relevantní.
Druhá část dotazníku je zaměřena detailněji na výuku sucha a miskoncepce, se kterými se
učitelé u svých žáků setkávají. Nejprve jsou zvoleny otázky na zjištění, v jakých hodinách
se učitelé tématu sucha věnují a v jakém ročníku toto téma vyučují. U otázky věnované
výukovým metodám je zvolena čtyřstupňová škála odpovědí, pro upřesnění četnosti
využívání daných metod. V otázce zaměřené na miskoncepce jsou napsána tvrzení, u kterých
respondenti určují četnost na čtyřstupňové škále, se kterou se s danými miskoncepcemi
během výuky setkávají.
Poslední část dotazníku zjišťuje základní informace o respondentech – jejich pohlaví,
v jakém typu vyučovacího zařízení vyučují, v jakých ročnících vyučují zeměpis, délku jejich
pedagogické praxe a míru jejich podílení na koordinaci environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO).

4.3 Rozhovory s učiteli zeměpisu
Rozhovor neboli interview je jedna z nejnáročnějších a současně nejvýhodnějších metod
získávání kvalitativních dat. Dělí se na tři základní skupiny: nestrukturovaný,
polostrukturovaný (semistrukturovaný) a strukturovaný rozhovor (Miovský 2006, Chráska
2007, Gavora 2010). Pro účely této diplomové práce byla zvolena metoda
polostrukturovaného rozhovoru, které je zároveň nejrozšířenější podobou metody interview.
Jeho nezbytnou součástí je vytvoření schématu, které je pro tazatele závazné (Miovský
2006). Cílem rozhovoru je zjištění interpretace okolního světa respondenty, kteří odpovídají
na otázky výzkumníka. Rozhovor poskytuje přímé a osobní odpovědi za předpokladu, že je
respondent více sdílný než u dotazníku (Chráska 2007, Gavora 2010).
Na začátku rozhovoru byl získán souhlas se záznamem. Celý rozhovor byl prováděn podle
zásad pro vedení interview podle Hendla (2005) a otázky byly vytvořeny v souladu
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s doporučeními Švaříčka a Šeďové (2007), kdy byly členěny na základní výzkumné otázky,
specifické výzkumné otázky a tazatelské otázky. Základní výzkumné otázky jsou využívány
pro směřování a určení účelu rozhovoru, výzkumné otázky zpřesňují tematické oblasti
a udržují logickou strukturu rozhovoru a tazatelské otázky zjišťují jednu konkrétní informaci
a jen tyto v rozhovoru přímo zazní. Přehled výzkumných, specifických a tazatelských
otázek, které zazněly během rozhovorů je uveden v tabulce 1.
V rámci dotazníkového šetření byla položena nepovinná otázka, ve které byly respondenti
požádáni o emailovou adresu pro případnou další spolupráci na rozhovoru týkající se sucha.
Na základě těchto odpovědí bylo provedeno celkem jedenáct polostrukturovaných
rozhovorů. Dohromady devět z oslovených respondentů se zabývá výukou sucha
v samostatných částech vyučovacích hodin anebo tomuto tématu věnují celé bloky výuky.
Zbylí dva respondenti se výuce o suchu nevěnují příliš dopodrobna a téma pouze zmíní
v rámci jiných témat. Všechny rozhovory proběhly přes online prostředí nebo telefonicky
a jejich záznam byl následně přepsán a zpracován.
Tabulka 1: Přehled otázek polostrukturovaného rozhovoru
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4.4 Vyučovací hodina
V rámci této diplomové práce bylo vytvořeno modelové vyučování věnované suchu
v Česku, jeho příčinám a možným zmírněním jeho důsledků. Pro účely vyučovací hodiny
byl vytvořen její podrobný plán, pracovní list pro žáky a doplňující powerpointová
prezentace, která doplňovala hodinu vhodnými mapami, obrázky a videi. Vyučování
proběhlo ve čtyřech třídách dvou pražských škol. Žáci před vyučování a po něm vyplňovali
dotazník ve formě pretestu a posttestu, aby mohlo dojít ke srovnání posunu jejich znalostí
a k hodnocení účinnosti modelové výuky.
4.4.1

Vyučovací metody

Vyučovací hodina byla vytvořena na základě modelu učení E–U–R, kterému je věnována
část třetí kapitoly. V rámci tohoto modelu byly využity různé vyučovací metody, které
podporují aktivní zapojení žáků a měly by rozvíjet jejich různé klíčové kompetence. Některé
úkoly žáci měli za úkol zpracovat samostatně a dvě cvičení byly zaměřené na skupinovou
práci.
Brainstorming
Výraz brainstorming se nejčastěji volně překládá jako burza dobrých nápadů, která spočívá
ve shromáždění co největšího množství nápadů a měla by splňovat základní pravidla. První
zásada je nijak se nevyjadřovat, nehodnotit a nekritizovat jednotlivé nápady. Druhá zásada
se zakládá na tom, že kvantita vyvolá kvalitu. Třetí princip je založen na synergickém
působení spolupráce, tedy platí, že osoby pracující společně se navzájem inspirují a díky
tomu výsledek kooperace je lepší než součet individuálního skóre. Při brainstormingu platí,
že jsou si všichni účastníci rovni, žáci se tedy učí naslouchat názorům a nápadům ostatních
(Turek 2008).
Metoda brainstormingu byla během vyučování využita dvakrát ve fázi evokace, kdy na úvod
celého vyučovacího bloku žáci měli přicházet s vědomostmi, nápady a všemi myšlenkami,
které se týkají problematiky sucha v Česku. Učitel tuto fázi doplňoval doprovodnými
otázkami, které žáky měly za cíl inspirovat pro další odpovědi. Po druhé byla tato metoda
použita v rámci skupinové práce, kdy žáci měli přicházet s nápady, kde všude v prostředí
přicházíme o vodu a tyto nápady si zapsat.
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Diskuse
Záměr diskuse je zapojit žáky do průběhu výuky, což má za účinek dlouhodobé uchování
získaných informací, rozvoj jejich myšlení a zvýšení jejich zájmu, prezentačních dovedností
a také schopnosti argumentace. Diskuse podporuje vzájemné učení a inspiraci mezi žáky
(Košťálová et al. 2010). Během diskuse jsou propojovány konkrétní zkušenosti žáků
s daným tématem a dochází tak k jejich vzájemnému obohacování. V rámci diskuse by měly
zaznít názory, které jsou relevantní s tématem, nesouhlas lze vyslovit jen k předložené
myšlence, nikoliv kritizovat jejího autora. V průběhu diskuse se žáci učí vyslechnout názory
ostatních bez jejich přerušování, pozorně se poslouchat a parafrázovat je. Diskuse se stává
efektivnější, pokud mají žáci na začátku prostor se na ni připravit, například pokud obdrží
hrubé informace k tématu nebo mají nejdříve samostatně prostor na individuální
brainstorming či volné psaní.
V rámci vyučování měli žáci diskutovat o vhodnosti navrhovaných řešení jednotlivými
skupinami. Pro tuto aktivitu byla využita diskusní metoda Think – Pair – Share, jejíž volný
překlad zní Mysli – Uvědom si souvislosti – Sdílej, ve které se nejdříve každý jedinec
zamyslí nad danou problematikou sám, poté své nápady diskutují dvojice a následně
skupiny. Nakonec probíhala prezentace nápadů jednotlivými skupinami, na niž navazovala
diskuse v rámci celého kolektivu zaměřená na efektivitu jednotlivých návrhů.
Skupinová práce
Žáci ve skupinách měli za úkol kooperovat na vymýšlení co nejoriginálnějších slov patřící
k různým prvkům a společně vymyslet různá řešení problémů se suchem. Skupinová práce
je obecně založena na řešení společného úkolu, kdy skupiny mohou spolu spolupracovat
nebo mezi sebou soutěžit. Práce ve skupině rozvíjí sociální dovednosti žáků a jejich sociální
inteligenci, což je nezbytné pro kvalitní profesní i osobní život. Žáci se učí komunikovat
a obhajovat svůj názor, ale také přijímat názory druhých, spolupracovat, diskutovat apod.
V neposlední řadě žáci sami považují skupinovou výuku za zábavnější a atraktivnější
(Kasíková 2005, Skalková 2007, Vališová et al. 2007).
Žáci byli ve vyučování rozděleni do šesti skupin pomocí systému rozpočítání, kdy jednotlivé
skupiny pak tvořili žáci se stejnou přiřazenou číslicí. Náhodné rozdělení do skupin by mělo
zajistit jejich větší heterogenitu a napomoct rozrušení uzavřených skupin v rámci kolektivu.
Práce ve skupinách byla nediferencovatelná, což znamená, že všichni členové
spolupracovali na stejném zadaném úkolu, jehož řešení společně konzultovali. Po uplynutí
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stanoveného času na dané úkoly skupiny prezentovaly své výsledky a ke každému z nich byl
dán prostor k diskusi jednotlivých členů ostatních skupin.
4.4.2

Dotazník pro studenty

Před začátkem vyučovacího bloku věnovaného suchu a po něm byl žákům podán krátký
dotazník (příloha 2) ve formě pretestu a posttestu, které měly za cíl zjistit posun jejich
získaných znalostí. Dotazník se dělí na dvě části, kdy na úvod je zařazen oddíl zjišťující
základní informace o žákovi a jeho zkušenosti se suchem. Žáci vyplňovali své pohlaví, věk,
místo bydliště, ročník, který navštěvují, dále uváděli, jestli oni nebo jejich blízká osoba má
zkušenost se suchem a případně jakou, a z jakých zdrojů nejčastěji získávají informace
o suchu.
Druhá část dotazníku se skládala ze čtyř cvičení. Nejprve žáci doplňovali krátký text, který
byl založen na obecné generalizaci tématu vyučování, uvádějící hlavní příčiny sucha
a princip boje proti němu. Druhá úloha se zaměřovala na konkrétní příčiny sucha, kdy
v tabulce byly vyjmenovány různé pojmy a žáci je měli hodnotit známkou od 0 do 3, podle
toho, jak výrazně ovlivňují sucho (0 = není to příčina sucha, 1 = malý vliv na sucho,
2 = mírný vliv na sucho, 3 = výrazný vliv na sucho). Třetí otázka byla orientovaná na
spotřebu vody v domácnosti. Žáci měli odhadnout průměrnou denní spotřebu jednoho člena
jejich domácnosti. Dále měli uvést co nejvíce příkladů, kde se podle nich v domácnosti
plýtvá vodou a ke každému z nich vymyslet způsob, jak toto mrhání pitnou vodou omezit.
V poslední úloze žáci měli vymyslet možná řešení, která by mohla zmírnit dopady sucha.
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5 Výsledky
V této kapitole jsou uvedeny konkrétní výsledky jednotlivých částí výzkumu. Nejprve je
ukázána analýza oficiálních kurikulárních dokumentů různých úrovní, dále je rozebráno
dotazníkové šetření, na nějž navazují výsledky rozhovorů s učiteli. V poslední části je
představena modelová výuka, její plán, hodnocení a výsledky dotazníků žáků po proběhnutí
experimentálního vyučování.

5.1 Téma sucho v oficiálních vzdělávacích dokumentech
Výuka ve všech vzdělávacích zařízení by měla probíhat podle platných kurikulárních
dokumentů, které vymezují především cíle, koncepci a vzdělávací obsah vzdělávání.
Nadnárodním dokumentem je Mezinárodní charta geografického vzdělávání, která určuje
hlavní strategie geografického vzdělávání na celém světě. V rámci české státní úrovně byly
vydány Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha, platný od roku 2001
a RVP pro předškolní, základní, gymnaziální a odborné vzdělávání. V Bílé knize jsou
formulovány především vládní strategie v oblasti vzdělávání. Navazovala na ni Strategie
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, na kterou nově navazuje Strategie 2030+.
V RVP je stanoven obecný rámec pro všechny vyučovací předměty v jednotlivých etapách
vzdělávání. Určuje tedy očekávanou úroveň dosaženého vzdělání absolventů.
Důležitou součástí jsou klíčové kompetence, které představují souhrn vědomostí,
schopností, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění
každého člena společnosti (MŠMT 2017a, MŠMT 2017b). Správně vedená výuka
o problematice sucha by měla naplňovat všechny kategorie klíčových kompetencí.
5.1.1

Sucho v rámci Mezinárodní charty geografického vzdělávání

V roce 2016 vyšla nové verze Mezinárodní charty geografického vzdělávání adresovaná
politikům, učitelům a lidem tvořící kurikula na celém světě, aby pomohla zajistit efektivní
celosvětové geografické vzdělání. Díky tomu lidé mohou lépe řešit problém trvale
udržitelného života, lépe chápou interakci společnosti a přírodního prostředí a mají za něj
větší zodpovědnost. Geografické vzdělání pomáhá zlepšit porozumění mnoha současným
problémům, například klimatické změně, vodnímu hospodářství, zabezpečení potravin,
nadměrnému využívání přírodních zdrojů a urbanizaci (IGU CGE 2016). Výuka sucha se
promítá do všech zmiňovaných problematik. Nejlepší způsob je postavit výuku na vlastních
zkušenostech žáků a díky geografickému vzdělání zvládnout lépe formulovat otázky,
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rozvíjet své intelektuální schopnosti a reagovat na problémy ovlivňující jejich život. To se
navíc shoduje s principem výuky „od blízkého k vzdálenému“, kdy by se žáci nejprve měli
učit o aktuálních problémech, které jsou jim blízké (IGU CGE 1992), což skvěle odpovídá
aktuálnímu problému se suchem, který se vyskytuje v Česku.
5.1.2

Sucho v rámci RVP

Rámcový vzdělávací program pro základní školy (dále jen RVP ZV) vznikl v roce 2006
a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále jen RVP G) byl vytvořen v roce 2007.
Oba tyto dokumenty byly aktualizovány v roce 2017 a v současné době probíhá jejich další
revize. Téma sucho je možné zařadit do předmětu zeměpis a do průřezových témat, která
mají za úkol dbát na rozvoj osobnosti žáka, formování jeho osobních postojů a hodnot a mají
silný výchovný aspekt (MŠMT 2017a, MŠMT 2017b).
Sucho v rámci RVP ZV
Obecným cílem základního vzdělávání je „…utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace
blízké životu a na praktické jednání.“ a dále „rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i k přírodě“ (MŠMT 2017a, s. 8). Jelikož sucho je aktuální téma, které se více či
méně týká každého z nás, tak právě výuka zaměřená na problematiku sucha v Česku
a v okolí bydliště žáků plní základní cíl vzdělávání. Je to situace blízká životu žáka, která
rozvíjí vnímavost k prostředí a přírodě. Konkrétně lze výuku o suchu zahrnout na základní
škole do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a příroda“.
V kategorii „Člověk a jeho svět“ je součástí jednoho z očekávaných výstupů „pozorovat
a popsat změny v nejbližším okolí, obci“ (MŠMT 2017a, s. 44) a v rámci učiva má porozumět
„vlivu krajiny na život lidí a působení lidí na krajiny a životní prostředí“ (MŠMT 2017a,
s. 45). V rámci složitějších cílů se objevuje „zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat“ a „stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika
vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit“
(MŠMT 2017a, s. 48).
S výukou o suchu se v tématu „Člověk a příroda“ je možné setkat nejčastěji v rámci
předmětů zeměpis a přírodopis. Žáci by měli získat povědomí o podstatných souvislostech
mezi lidskou činností a stavem přírody, především závislosti člověka na přírodních zdrojích
a samotného vlivu člověka na životní prostředí. V rámci přírodopisu by se žák měl naučit
30

„uvést význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizovat
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné
jevy a možné dopady i ochranu před nimi“. V rámci učiva je uvedeno, že se má naučit
o příčinách vzniku mimořádných událostí, nejčastějších mimořádných přírodních událostech
v ČR a ochranou před nimi (MŠMT 2017a). RVP ZV jako nejčastější přírodní události
jmenuje povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí, avšak již neuvádí sucho,
i když to Česko v nejméně posledních pěti letech řádně potrápilo. V zeměpisu by se měli
žáci naučit „uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních
a společenských vlivů na životní prostředí“ v rámci učiva o vztahu přírody a společnosti,
které se zaměřuje na trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody
a životního prostředí (MŠMT 2017a, s.79).
Další důležitou částí, kam lze zařadit výuku o suchu, je průřezové téma enviromentální
výchova, které přivádí žáka k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí.
Vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů, k angažovanosti
v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k citlivému a vnímavému
přístupu k přírodě a přírodnímu prostředí. V tematických okruzích jsou vymezená průřezová
témata jako například vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím,
důležitost pro krajinnou ekologii), voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro
lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení), změny
v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy), naše obec
(přírodní zdroje, jejich původ, zajišťování ochrany životního prostředí v obci – instituce,
nevládní organizace, lidé), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, způsoby jednání a vlivy
na prostředí) a aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina,
důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho
zdůvodňování a prezentace) (MŠMT 2017a). To jsou vše příklady témat v rámci, kterých je
možné se věnovat problematice sucha v Česku nebo v okolí, i když pojem sucho není nikde
implicitně zmíněn.
Sucho v rámci RVP G
Stejně jako u RVP ZV je možné výuku o suchu zahrnout ve vzdělávacích oblastech „Člověk
a příroda“ a Člověk a společnost“. Očekávané výstupy a probírané učivo je již na vyšší
úrovni. V geografii je jedním z očekávaných výstupů „zhodnotí některá rizika působení
přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální
úrovni“ (MŠMT 2017b, s. 35). V rámci učiva by se mělo věnovat udržitelnému rozvoji
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a limitům přírodního prostředí. V průřezovém tématu environmentální výchovy by si žák
„měl uvědomit, že k ochraně přírody může napomoci každý jedinec svým ekologicky
zodpovědným přístupem k běžným denním činnostem“ a „vnímat místo, ve kterém žije,
a změny, které v něm probíhají, a cítit zodpovědnost za jeho další vývoj, a to nejen z hlediska
životního prostředí“ (MŠMT 2017b, s. 76). Dále by měl být žák schopen pochopit
provázanost ekologických faktorů s ekonomickými a společenskými a být způsobilý vybrat
optimální řešení v reálných situacích. V tematickém okruhu člověk a životní prostředí se
nachází bod, který se svým obsahem týká problematiky využívání vody, jejího nedostatku
a dopadu na společnost, do kterého by bylo možné zařadit i výuku o suchu. Je nutné si ale
uvědomit, že sucho není jen problém nedostatku vody, ale i dalšího nespočtu negativních
dopadů.
5.1.3

Sucho ve Strategii 2030+

Strategie 2030+ má za úkol zajistit plynulý přechod vzdělávacího systému do dalšího
desetiletí a připravit ho na nové výzvy. Mimo jiné má řešit problémy, které jsou v českém
školství stále přítomny. Hlavní náplní je popsání priorit pro dané období. Obsahuje dva
hlavní strategické cíle: 1. zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro
aktivní občanský, profesní a osobní život a 2. snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu
vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů (MŠMT 2020).
Hned v úvodu Strategie 2030+ je mimo jiné kladen důraz i na environmentální změny,
kterým v současné době čelíme. Konkrétně uvádí změnu klimatu, ubývání biodiverzity,
rostoucí znečištění ovzduší a vodstva, stále se zvyšující spotřeba neobnovitelných zdrojů
a klesající surovinová základna, jenž přispívají k proměnám prostředí, v němž žijeme
(MŠMT 2020, s 8.). Problematika sucha lze zařadit do klimatické změny, konkrétně v rámci
zvyšování četnosti extrémů počasí. Strategie 2030+ bude rozvíjet schopnost žáků chovat se
jako zodpovědný občan, který dbá na udržitelný rozvoj, mimo jiné díky vzdělání o změně
klimatu a znalosti environmentálních pojmů (MŠMT 2020). I když není problematika sucha
explicitně v Strategii 2030+ zmíněna, díky obecnosti dokumentu je velmi jednoduché ji
zařadit do výuky. Správně postavená výuka naplní mnoho cílů budoucího směru vzdělávání.
Jedná se hlavně o výuku zaměřenou na poznání místního prostředí a jeho trvale udržitelného
rozvoje. Při výuce by se mělo zaměřit na projevy sucha v dané lokalitě a jeho důsledky pro
environmentální prostředí a společnost a jak snížit či zcela eliminovat jeho negativní dopady.
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5.2 Dotazníkové šetření
Dotazník byl vyplňován v průběhu ledna a února 2021 celkem 200 učiteli základních
a středních škol. Ze všech respondentů byla polovina ženského pohlaví a polovina mužského
pohlaví. Téměř dvacetina z nich (39 respondentů) má délku praxe 1–5 let. Druhá
nejzastoupenější kategorie s 36 odpověďmi je s délkou praxe 11–15 let. Téměř polovina
všech respondentů (98) má délku praxe do 15 let. Kategorie 16–20, 21–25 a 26–30 let byly
každá zastoupena přibližně osminou všech respondentů. Délku praxe delší než 30 let má 24
respondentů. Přesné zastoupení jednotlivých věkových kategorií je zobrazeno v obrázku 2.

Obrázek 2: Graf délky pedagogické praxe (absolutní počet, procentuální zastoupení)
(zdroj dat: vlastní výzkum)
Přes tři čtvrtiny dotazovaných učitelů (154) vyučují na gymnázium, téměř jedna dvacetina
(36) na základní škole a 5 % respondentů (10) je zaměstnána na střední odborné škole. Více
než polovina respondentů vyučuje v 8. a 9. ročníku ZŠ nebo v odpovídajících ročnících
nižšího gymnázia a v prvním až třetím ročníku středních škol. Kolem devadesáti
respondentů vyučuje v 6. a 7. ročníku ZŠ nebo odpovídajícím ročníku nižšího gymnázia
anebo ve čtvrtém ročníku SŠ. Konkrétní zastoupení v jednotlivých ročnících je vyznačeno
na obrázku 3.
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Obrázek 3: Zastoupení vyučovaných ročníků (zdroj dat: vlastní výzkum)
(pozn.: ročníky ZŠ zahrnují i odpovídající ročníky nižších gymnázií)
Poslední obecná otázka byla zaměřena na to, do jaké míry se respondenti podílejí na
koordinaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na škole. Pouze
desetina respondentů (21) je školním koordinátorem EVVO a 9 % (18) není koordinátorem,
ale na realizaci EVVO se podílí významně. Téměř polovina respondentů (97) se na
koordinaci EVVO nepodílí a 30 % (60) se podílí jen v menší míře.
Základní otázka hlavní části dotazníku se zaměřovala na to, jestli se učitelé věnují výuce
sucha a s jakou intenzitou. Alespoň jednu vyučovací hodinu výuce sucha věnuje 43,5 % (87)
učitelů, 48 % (96) respondentů se tématu sucha věnují méně než jednu vyučovací hodinu.
A o suchu nevyučuje 8,5 % (17) učitelů.
Nejčastěji uváděným důvodem nevěnování se tématu sucha je málo času ve výuce, což
uvedlo devět respondentů. Šest z nich má délku praxe delší než 20 let. Dva učitelé neví, jak
toto téma uchopit. U obou z nich je délka jejich praxe 1–5 let. Jeden respondent si není jistý,
kam toto téma zařadit. Řada učitelů uvedla jiný důvod, ve kterém příčinu nevěnování se
tomuto tématu upřesnili. Dvakrát se v odpovědích objevilo, že toto téma zmiňují jen velmi
okrajově a do hloubkového rozboru se nepouští. Vyskytly se odpovědi typu, že respondent
nepovažuje toto téma zatím za důležité, nebo že respondenta nenapadlo se tímto tématem
blíže zabývat. Zajímavé je, že čtyři respondenti, kteří jsou školními koordinátory EVVO, se
výuce sucha nevěnují, ať už z důvodu mála času ve výuce, z nejistoty uchopení tohoto
tématu anebo jeho zařazení.
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Téměř všichni učitelé (96 %) se věnují tématu sucha během standartních vyučovacích hodin
a pouze malá část (13 %) v rámci výběrového semináře. V kategorie „jiné“, se objevovaly
odpovědi, že se učitelé vracejí k tématu průběžně, v rámci projektové výuky, v rámci
badatelského celoškolního projektu nebo jako součást „aktualit“, které si žáci sami
připravují.
Nejčastěji (53 %) se učitelé tomuto tématu věnují v devátém ročníku ZŠ nebo
odpovídajícímu ročníku gymnázia. Dále se více jak 35 % učitelů zabývá suchem
v 6. a 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícímu ročníku gymnázia a v 1. a 3. ročníku SŠ. Čtvrtina
respondentů se věnuje tomuto tématu v 2. nebo 4. ročníku SŠ. Nejméně (13 %) se tomuto
tématu učitelé věnují v rámci 7. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku nižšího gymnázia.
Další část dotazníku se zaměřuje na používané metody při výuce o suchu (obrázek 4). Více
než polovina respondentů (108) využívá nejčastěji metodu diskuse. Druhá nejpoužívanější
metoda je frontální výuka, kterou vybralo 65 respondentů. V těsném závěsu často
využívaných metod je práce s videem (59), dále pak práce s textem (47), brainstorming (44)
a problémová výuka (42). Mezi občasně využívané metody patří práce s textem (92),
samostatná práce žáků (91), frontální výuka (80), práce s videem (78), problémová výuka
(77), heuristická metoda (76), projektová výuka (71), brainstorming (65) a diskuse (57).
Nejméně využívaným způsobem výuky jsou didaktické hry (142) a kooperativní výuka
(127), kdy těchto metod využívá zřídka nebo nikdy více jak polovina respondentů. Mezi
další nejméně často využívané metody patří projektová výuka (93) a heuristická metoda (90).
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Obrázek 4: Preference využívání výukových metod při výuce sucha
(zdroj dat: vlastní výzkum)
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Poslední část dotazníku se věnuje miskoncepcím týkajících se sucha (obrázek 5). Nejčastěji
(120) v kategorii občas a často se učitelé u žáků setkávají s názorem, že hlavním důvodem,
proč je sucho, je pouze nedostatek srážek. Druhou nejčastější (84) nejasností je nerozlišování
rozdílu mezi suchem a ariditou. Třetím nejčastějším (76) omylem u žáků je, že nerozlišují
nasycenost spodních vrstev půdy. Tedy když vidí, že je venku mokro, tak přeci nemůžeme
být problém se suchem. Občas (63) se lze u žáků setkat i s názorem, že bychom se měli
změnám přizpůsobit, protože s nimi nemůžeme nic dělat. Zřídka nebo nikdy žáci tvrdí, že
nedostatek srážek je zapříčiněn velkým leteckým provozem (157), že je v jejich kraji
dostatek vodních ploch, a proto se jich sucho netýká (152), že byly v historii mnohem teplejší
epizody, a proto není co řešit (151), že katastrofy a pohromy jsou v historii běžné, tak se jimi
nemusíme zabývat (149), že se jich sucho netýká, protože oni mají na zahradě napuštěný
bazén a trávu zelenou (145), že dokud teče voda z kohoutku, tak sucho není (145).
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Obrázek 5: Četnost výskytu různých miskoncepcí u žáků
(zdroj dat: vlastní výzkum)
[1] Nás se sucho netýká, my máme na zahradě zelenou trávu a napuštěný bazén. [2] Katastrofy a pohromy
jsou v historii běžné, tak se tím nemusíme zabývat. [3] Stejně s tím nemůžu nic udělat, ta se o to nemusím
starat. [4] Lokální spotřeba vody má nulový vliv na lokální klima. [5] Jakmile trochu naprší, tak se mohou zrušit
zákazy používání vody. [6] Sucho a aridita představuje to samé. [7] Sucho je jen kvůli tomu, že méně prší. [8]
Nedostatek srážek je zapříčiněn velkým leteckým provozem. [9] V našem kraji je hromada vodních ploch,
a proto se nás sucho netýká. [10] Venku je přece mokro, tak není přece sucho. [11] Dokud teče voda
z kohoutku, tak sucho není. [12] V historii byly mnohem teplejší epizody, tak není co řešit. [13] Měli bychom
se přizpůsobit, protože s touto změnou stejně nic neuděláme. [14] Změny klimatu tu budou, i když tu my
nebudeme, tak ať se oteplí.
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5.3 Výsledky rozhovorů s učiteli zeměpisu
V souvislosti s dotazníkovým šetřením byly pro účely diplomové práce získány kontakty na
učitele zeměpisu, kteří byli ochotni se zúčastnit rozhovorů za účelem získání podrobnějších
informací o jejich výuce věnované suchu. Celkem bylo provedeno jedenáct rozhovorů, devět
s učiteli, kteří se výukou sucha zabývají alespoň část hodiny, a dva s vyučujícími, kteří suchu
samostatnou část výuky nevěnují.
Cílem rozhovorů s učiteli, kteří problematice sucha nevěnují samostatnou část výuky, bylo
zjistit, jak oni sami vnímají důležitost tématu sucha, jaké jsou konkrétní důvody, proč se
tématu nevěnují, a kdyby měli vhodné výukové materiály, jestli by toto téma zařadili
do svých hodin. Oba respondenti se shodovali v tom, že je podle nich téma sucho aktuální.
Na otázku, jestli je toto téma důležité, oba odpověděli, že ano. Jeden z respondentů svoji
odpověď rozvedl následovně: „Sucho svým způsobem patří, nebo já bych ho osobně zařadil,
do nějakých globálních problémů a těch problémů je relativně víc. A je otázka, který teda
jsou důležitý a který nejsou důležitý. Jako sucho určitě není nedůležitý, ale myslím si, že ty
další globální problémy jsou taky důležitý. Všechno je otázka času, to není o tom, že bych
něco odmítal učit, že jsem nějaký přesvědčený protisuchař, ale spíš protože holt věnujeme
těm jiným globálním problémům nějaký čas a toho času bohužel máme docela málo.“ V této
části rozhovoru se zároveň skrývá i část odpovědi na další otázku, která má za úkol zjistit,
jaký je hlavní důvod, proč se respondent výuce sucha nevěnuje. V tomto případě je to podle
respondenta nedostatek prostoru a času v hodinách zeměpisu, protože geografie je velmi
obsáhlá disciplína. Zároveň dodává, že nemá připravenou žádnou hodinu věnovanou suchu,
protože si nenašel vhodné zdroje a materiály. Kdyby tedy měl k dispozici vhodný materiál,
do své výuky by ho zařadil.
Druhý respondent, který také považuje sucho za důležité, rozvedl svoji odpověď následovně:
„No důležité mi do určité míry připadá, ale zatím jsem ho asi nevyhodnotil natolik důležitý,
abych ho tam zařadil. Nebo nenašel jsem na to místo.“ V jeho odpovědi je zároveň vidět
všudypřítomný problém s časem a výběrem vhodných témat, který zmiňoval i první
respondent. Kromě toho jako další překážku uvádí problém s uchopením tématu: „Já bych
to asi nedokázal pojmout nebo tak nějak uchopit, abych to dokázal zařadit do těch hodin.“.
V případě vhodných výukových materiálů by téma sucho zařadil do svých hodin.
Cílem rozhovorů s respondenty, kteří výuce sucha věnují alespoň část vyučovací hodiny,
bylo zjistit, zda je téma sucho ve výuce zeměpisu pro ně důležité, jaká je nejvhodnější
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vyučovací metoda a jakým způsobem vznikají miskoncepce týkající se sucha u žáků. První
otázka zjišťovala, proč se respondenti rozhodli zařadit výuku o suchu do svých hodin.
Většina z nich zmínila, že je to aktuální téma, které je hodně probírané v médiích a týká se
nás všech. Mimopražští učitelé často dále zmiňovali, že s ním hodně žáků má i vlastní
zkušenost.
„Jednak protože je to z mého pohledu nebo možná i z pohledu odborníků docela velký
problém, dost často se to diskutuje v médiích, takže si myslím, že i řada dětí to i zaslechne
třeba ve zprávách, protože se s tím setkáváme, když sledujeme předpověď počasí.“
„… je to aktuální věc a studenti o tom slyší v médiích, pořád se o tom někde píše nebo mluví.
Takže to je ten důvod, proč já se tomu věnuju, je to prostě aktuální téma, které se týká všech.“
„Myslím si, že je to důležitý téma, vidíme to kolem sebe. Já se vždycky snažím, aby ta výuka
byla zaměřená na to, o čem se diskutuje, co ti žáci kolem sebe vidí.“
Většina respondentů považuje za největší přínos výuky sucha to, že si studenti uvědomí, že
je to aktuální problém, který se týká celé společnosti, tedy i jich, a musí se řešit. V ideálním
případě pak dokáží vymyslet různé způsoby řešení samostatně nebo ve spolupráci
s ostatními spolužáky a formou diskuse nalézt nejvhodnější z nich.
V souvislosti s vysokou medializací tématu sucha v Česku se mohou v různých masových
sdělovacích prostředcích objevit nepřesné nebo zavádějící informace a díky povědomí
získanému ve škole mohou na ně žáci kriticky nahlížet. Na tuto problematiku upozornilo
několik respondentů. „Mohli by o suchu přemýšlet trošku nezávisle na tom, co třeba uslyší
někde z médií. Aby neměli zkreslenou představu o tom, co za tím suchem tady u nás je. Třeba
aby si uvědomili, že je to vážný problém a když uslyší někoho, jak říká, že není a že nám to
nehrozí, tak aby si třeba dokázali vybavit, jo tady v tom případě to může být špatně a ten
člověk asi neříká úplně pravdu nebo těm informací se nedá úplně věřit.“ Avšak polovina
respondentů zmiňovala v různých částech rozhovoru, že právě díky vysoké medializaci
tohoto tématu, jej nakonec oni sami zařadili do svého vyučování. Přispělo k tomu hlavně
velké množství různých videí a rozhovorů s odborníky na toto téma, které jsou zpracované
populárně-naučnou formou.
Téměř všichni respondenti se shodují v tom, že téma sucho je pro většinu žáků blízké
a vnímají ho jako problém. Velkou roli hraje osobní zkušenost žáků, která je znatelnější
u studentů z menších měst či vesnic nebo u těch, kteří jezdí na chalupu či chatu. Z rozhovorů
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vyplývá, že studenti tyto potíže se suchem vnímají, ale ještě si nejsou schopni uvědomit celé
spektrum důsledků, které se týká a bude týkat jejich života, což je samozřejmě v tomto věku
přirozené. „To že ono je to ve výsledku zas tak nezajímá, ono je to tolik netrápí, oni to tolik
nevnímají, ale v tom prostoru to téma je, takže si myslím, že tím jim to téma blízký je.“
Respondenti zároveň dodávají, že žáci vnímají hlavně nejviditelnější důsledky, takže je
důležité pracovat na pochopení celého širšího kontextu problematiky. Dalším často
zmiňovaným faktem bylo, že míra intenzity vnímání problematiky tohoto tématu
a uvědomování si jeho důsledků, koreluje s věkem studentů. Starší žáci si více všímají svého
okolí a jsou schopni se smysluplněji zapojovat do výuky. Čtyři respondenti zmínili, že žáky
toto téma také formuje do budoucna, kdy během dospělosti budou tento problém pociťovat
ještě silněji než teď. „Přínos asi teď okamžitý možná u nich není, ale myslím si, že je to
formuje do budoucna, až jednou oni sami budou nezávislý a budou jednou třeba mít svoje
bydlení atd., že o tom budou dál přemýšlet, protože zatím to vypadá, že se ten problém akorát
prohlubuje, takže oni už teď si uvědomují, že je potřeba k tomu přistupovat třeba jinak než
třeba jejich rodiče nebo prarodiče.“
Žádný z respondentů nemá problém se zařazením tématu sucha na základě jejich ŠVP.
Nejčastěji se tomuto tématu věnují v rámci fyzické geografie Česka, konkrétně v části
klimatologie a hydrologie, nebo také jako jednomu z globálních problémů. Až na dvě
výjimky respondenti uvedli, že sucho nejspíše není implicitně uvedeno v jejich ŠVP, avšak
jedním dechem dodávali, že si vždy najdou vhodnou kapitolu, v rámci které mohou toto téma
vyučovat. „Nemám, my to tam v podstatě můžeme zařadit, to se tam krásně schová do toho,
jak to máme napsané, takže to jde zařadit kdykoliv. Nemám s tím problém. A i kdyby to tam
nebylo, tak to tam prostě zařadím.“ Z rozhovorů vyplývá, že pro respondenty, kteří se výuce
sucha věnují, je toto téma natolik důležité, že i když není implicitně zmíněno v jejich ŠVP,
vždy si naleznou prostor pro jeho zařazení.
Velká část rozhovorů se týkala vyučovacích metod, které respondenti používají během své
výuky o suchu, diskuse nad jejich efektivitou a rozvojem klíčových kompetencí u žáků.
Většina respondentů na začátek tohoto tématu vytváří motivaci a vhodné počáteční prostředí
pro danou problematiku. Nejčastěji probíhá na úvod evokace pomocí různých obrázků, map,
videí nebo článků, během které je prováděna počáteční diskuse nebo brainstorming
a seznámení s tématem. „Nejdřív si tak jako povíme, třeba o těch obrázcích, co to teda na
tom je, proč je tam ta příčina nebo co se tam děje. Anebo jsem třeba používala text, když

39

jsem vzala tiskovou zprávu někde z ČTK, nebo nějakého takového zdroje, nebo tuším, že
někdy jsem měla nějaký rozhovor s profesorem Janským.“
Učitelé tak mají možnost zjistit informovanost a zaujetí jejich studentů, od kterého se dále
odvíjí další části výuky. Část respondentů využívá mapy dostupné na ČHMÚ nebo na portálu
Intersucho, které zobrazují srážkové úhrny a jejich deficity, hladinu podzemní vody
a hladinu vody mělkých a hlubokých vrtů. Na těchto mapách je dobře vidět vývoj v čase
a intenzita celého problému na úrovní Česka. „Když jsem to naposledy učil, tak jsme jako
takovou motivaci jsme si pouštěli video profesora Voženílka. Existují takové dvou minutové
apely DVTV a on tam právě natočil takový dvouminutový apel na téma sucho. Takže to jsme
si pouštěli, to si pamatuju. Takže to je ta první hodina, ten první blok. A v tom druhém bloku,
ten může trvat dejme tomu jednu až tři hodiny, a tam jsme pracovali s tím portálem
Intersucho a dívali jsme se na mapy, takže si vyhledávali, kde jsou největší srážkové deficity
a tak.“
Fáze uvědomění nejčastěji zahrnuje pochopení dané problematiky, jejích příčin a důsledků
pomocí skupinové práce nebo diskuse vedené vyučujícím. Největší závěrečnou část své
výuky respondenti věnují hledání vhodných řešení sucha a diskusí nad jejich vhodností
a případným srovnáním jejich navrhovaných řešení s reálně použitými prvky. „A pak jsme
přišli k příčinám, tam jsem zkusil nějaký brainstorming, tam jsem zas doplnil to, co se obecně
uvádí. Studenti se pak rozdělili do skupin a každá skupina pak řešila návrh řešení jedné té
příčiny a pokoušeli se vymyslet řešení, co by ji odstranilo, co by ji vyřešilo. To si
prezentovali, potom co to vymysleli, no a ještě se doplňovali vzájemně ty skupiny a hodnotili,
jestli je to dobrý nápad nebo ne.“
Dva respondenti vyučují sucho v rámci projektové výuky věnované tématu voda v krajině,
kterým se zabývají alespoň tři týdny. První týden probíhá příprava, která zahrnuje zjišťování
informací o dané problematice. Následující dva až tři týdny pak tráví v terénu, kde
v různorodých skupinkách žáci zkoumají problém v zájmové lokalitě. V poslední části žáci
zpracovávají získané informace a tvoří závěrečný výstup, který pak odprezentují.
Pro všechny respondenty je zásadní, aby jejich výuka byla různorodá a co nejvíce atraktivní.
„Takže když jeden den máme diskusi, debatujeme, druhý den něco kreslíme tvoříme, další
hodinu něco píšou, dělají pracovní listy, další hodinu používáme mapy, hledáme informace,
aby to bylo pestrý. To znamená, aby tam byly ty kompetence, aby to bylo jiný. Jednou se
prostě zapojil introvert, kterýho baví encyklopedie, jindy aby se zapojil extrovert, kterýho
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baví diskutovat, to znamená, aby to bylo pestrý. To je pro mě důležitý.“ V rámci tématu sucha
je pro respondenty nejvíce důležité, aby žáky vedli k občanské zodpovědnosti a uvědomění.
„Já bych řekl něco jako občanská angažovanost, na základě faktů si uvědomujou věci
z reálného světa, a dokážou, když se mi to podaří a jim a společně, lokálně věci ovlivnit.
Takový to klasický jednej lokálně mysli globálně, tak o to se snažím.“
Obecně platí, že je podstatné, aby žáci vnímali celou problematiku komplexně a na základě
toho dokázali vytvářet závěry vedoucím k různým realizovatelným řešením. Pokud se celá
výuka uchopí komplexně, je rozvíjena celá řada klíčových kompetencí. Kromě výše
zmiňované občanské kompetence a kompetence k řešení problémů respondenti dbají na to,
aby žáci spolu zvládali pracovat ve skupinách a komunikovat, tedy rozvíjí jejich sociální
a komunikativní kompetence. Za velmi důležitou součást dále považují práci s textem, grafy
a obrázky a jejich porozumění. „Tak myslím si, že to může být kompetence k řešení problémů,
nechávám je tam vlastně vymýšlet, jak by se daly u nás řešit ty příčiny, co u nás sucho má.
Vyhledávají, vymýšlejí, tak si myslím, že by to mohlo být. A vlastně i to, že ty příčiny dáváme
dohromady. Bude tam určitě i nějaká komunikační kompetence, takže oni pracují ve
skupinách, musejí komunikovat, pak se musejí poslouchat navzájem, různě si to tam ty
skupiny představují, a reagovat na sebe a tak. Cíl potom, je i rozvinout nějakou občanskou
kompetenci jako ohledně toho uvažování o tom, je to pro nás problém, není to pro nás
problém, co se s tím dá dělat, můžeme s tím něco dělat, a když jo, tak pojďme to zkusit, jestli
je to v našich silách.“
Poslední část rozhovorů se týkala miskoncepcí, se kterými se respondenti u žáků setkávají.
Na základě jejich odpovědí v dotazníku byly před rozhovorem známy nejčastější
miskoncepce, které se vyskytují u jejich studentů. V rámci rozhovoru byla respondentům
jejich odpověď z dotazníku připomenuta a byly položeny otázky zjišťující, jak si respondenti
myslí, že tyto miskoncepce vznikají a jak pracují na jejich odbourávání. Podle nich je
nejčastější důvod výskytu miskoncepcí u žáků chybějící vlastní zkušenost s danou
problematikou a jejich nejčetnější výskyt je na začátku probíraného tématu. Dalším
uváděným problémem může být fakt, že si lidé všímají výhradně extrémních situací,
například když během extrémního sucha jsou omezeny dodávky vody, a dále nevnímají
předcházející fáze s nepřímým dopadem na každodenní život. „Takže to jsou různé fáze
a podle mě ti lidé ty miskoncepce, oni vycházejí z toho extrému, protože ten se nabízí, ale
nevidí ty fáze mezi tím, které jako mají taky dopad reálný, třeba i na ně, ale jen tom nevědí
vlastně.“
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Respondenti se shodovali v tom, že řada miskoncepcí se přirozeně odstraní během fáze
uvědomění, kdy se žáci snaží komplexně pochopit danou problematiku. Důležité je podle
nich vytvořit u studentů pocit, že se to týká i jich samotných a že i oni s tímto problémem
mohou něco dělat. „Na první pohled to může vypadat, že se jich to netýká, že je to problém,
který jde mimo ně, ale pak prostě řeknu nějaký příklad, tak se oni zamyslí a vlastně zjistí, že
se jich to týká, aspoň částečně a že částečně mohou nějak tu situaci ovlivnit, když začnou
prostě u sebe, nebo když se tím ztotožní a pak to začnou šířit a bavit se s jinými lidmi o tom,
tak se dá i u toho jedince začít.“
Ideální způsob uvědomění pro žáky je vymyslet pro ně aktivitu, kdy si prakticky mohou něco
ověřit, například dlouhodobě sledovat množství spotřebované vody v jejich domácnosti, což
při svých hodinách využívají tři respondenti. Žáci tím získají konkrétní představu, která už
je pro ně uchopitelná, díky vlastnímu výstupu. Pokud není prostor na vlastní výzkum,
respondenti nejčastěji využívají metody, kdy žákům dají vhodný konkrétní příklad, který si
dokáží představit a ideálně vztáhnout k nějaké vlastní zkušenosti, k vlastnímu životu. Podle
respondentů se často ukazuje, že když se žáci ztotožní s tím, že i oni sami mohou s touto
situací něco dělat, začnou ovlivňovat i své okolí, diskutovat s ním. Dalším často respondenty
využívaným způsobem odbourávání miskoncepcí je diskuse a návodné otázky na zamyšlení,
které vedou ke sporu s jejich mylným tvrzením a následným žákovým uvědoměním. „Když
na nějakou takovou představu narazím, tak se většinou to nesnažím hned jako vysvětlit
a vyvrátit nebo říct, jak je to správně, ale spíš nějak nějakým dalším úkolem nebo otázkou,
která to dovede do sporu, tak je přivést k tomu, že ta jejich představa není úplně správná.“
Pokud si žáci stojí za svým mylným názorem, dalším způsobem, který respondenti uvádějí,
je zadat jim úkol, ať svůj názor podpoří relevantními zdroji, s tím že učitel následně může
uznat jejich názor, pokud je řádně zdůvodněn.

5.4 Modelová výuka
Na základě rozhovorů s učiteli byla vytvořena vzorová vyučovací hodina zaměřená na téma
sucho, jeho příčiny a způsoby jeho zmírnění. Pro celkový přehled byl vytvořen plán
vyučovací hodiny (tabulka 2), v jehož úvodu je uvedena generalizace hlavního tématu
hodiny, doporučený časový rozsah a obecný cíl hodiny. Dále je ukázána návaznost na RVP,
postoje, které si žáci budou mít příležitost osvojit a inspirace pro učitele, jak mohou žáci
prokázat své porozumění tématu. Ústřední část tvoří samostatný plán hodiny vypracovaný
podle modelu E–U–R, který je aplikován na jednotlivé části výuky podle dílčích témat. Ve
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třech sloupcích jsou uvedeny učební činnosti/úkoly žáků s odkazy na odpovídající cvičení
v pracovním listu (PL) (příloha 3), k tomu je vždy popsáno působení učitele a v posledním
sloupci je napsána orientační časová náročnost.
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Tabulka 2: Plán vyučovací hodiny
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Pro žáky byl vytvořen pracovní list (příloha 3) jako jejich pomůcka do vyučovací hodiny,
kde mají prostor na zapisování svých nápadů. Pro učitele byla vytvořena speciální verze
pracovního listu (příloha 4), kde je většina cvičení vyplněna a jsou zde uvedené správné
odpovědi a různé nápady jako inspirace. Pracovní list se navzájem doplňuje
s powerpointovou prezentací (příloha 5), takže si žáci nemusí opisovat zadání různých úkolů
a rovnou na nich mohou pracovat.
Powerpointová prezentace se skládá z celkem 18 slidů a jejím úkolem je udržovat určitý
rámec vyučovací hodiny a tvořit vodítko pro učitele. Na úvodním slidu je vložena
kontroverzní fotomontáž zobrazující krajinu v levé polovině při dostatku vody a v pravé
polovině při jejím nedostatku. Fotografie má mít pro žáky motivující charakter s mírně
odstrašujícím příkladem. Další slide je tvořen kostrou otázek, které mají podporovat
evokační fázi a jejich úkolem je cílit na informace a zkušenosti, které již žáci mají. V další
části jsou žáci rozděleni do skupiny a každá skupina mezi sebou soutěží o to, kdo vymyslí
co nejoriginálnější slova spojená se třemi kategoriemi (voda ve městě, voda v krajině,
spotřeba vody). Při této aktivitě si žáci mají uvědomit, kde všude a v jakých podobách je
voda přítomna.
Dále navazuje část zaměřená na hlavní příčiny sucha, kterými jsou zvyšující se teplota
vzduchu a lokálně časový nedostatek srážek. Žákům jsou v prezentaci ukázány mapy
odchylky průměrné roční teploty vzduchu v roce 2018 od normálu 1981–2010 a deficitu
srážek (mm) za období v letech 2015 až 2018 vzhledem k dlouhodobému průměru 1981–
2010 a oni mají za úkol odhadnout, co tyto mapy znázorňují a jak velký problém to tvoří.
Další část je zaměřená na důsledky zvýšené teploty vzduchu a nedostatku srážek. Žáci
během diskuse mají odhadnout z grafu a ilustrační tabulky změny způsobené průměrnou
vyšší teplotou vzduchu a jejich následky. V poslední části žáci mají rozhodnout, jestli jsou
tvrzení o příčinách sucha pravdivá či nikoliv.
Další část hodiny se věnuje tématu vody ve městě a spotřebě vody v domácnosti. Žákům je
ve skupině přiřazena jedna otázka se třemi možnými odpověďmi a oni mají u každé z nich
zhodnotit její správnost a zdůvodnit ji. Následně probíhá diskuse nad relevantností jejich
zdůvodnění napříč všemi skupinami. Žáci často mají velmi zkreslenou představu o množství
spotřebované vody v rámci jejich domácnosti, proto mají odhadnout u jednotlivých činností
v tabulce v pracovním listu spotřebu vody. Svůj odhad následně srovnají při shlédnutí videa
z pořadu Kapka vody vytvořený Českou televizí dostupného také na portálu vzdělávacích
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videí EDU (2020). Žáci si zapíší spotřebu vody uvedenou ve videu a následuje kritický
náhled na jejich odhad, v čem se nejvíce lišil, jaké položky žáci opomenuli nebo přehodnotili
a podobně.
Poslední část výuky se věnuje uvědomění si, které další příčiny sucha způsobuje člověk
svým chováním anebo historickým jednáním, a jak s těmito příčinami můžeme pracovat.
Žáci se pomocí brainstormingu snaží vymyslet co nejvíce příkladů, kde v prostředí
přicházíme o vodu a snaží se své nápady rozdělit do tří kategorií – přírodní krajina, zastavěné
území a domácnost. Učitel doplňuje tuto fázi vhodnými otázkami, aby v žácích evokoval
další možnosti. V poslední části se nejdříve samostatně žáci snaží vymyslet možná řešení
daných příčin, následně své nápady sdílejí ve dvojici a dále v rámci skupiny. Nakonec
skupiny si navzájem představí svá navržená řešení a probíhá diskuse napříč skupinami
ohledně vhodnosti jejich řešení. Učitel doplňuje návrhy žáků fotografiemi v prezentaci.
Na závěr vyučovací hodiny žáci zhlédnou video vytvořené portálem DVTV, ve kterém
vystupuje profesor Voženílek z Univerzity Palackého a apeluje na spotřebu vody (Voženílek
2018). Žáci si během videa dělají poznámky toho, co jim přijde důležité a srovnají tyto
informace se svými zápisky na úvod vyučovacího bloku. Jako poslední zamyšlení si žáci
mají uvědomit, co mohou udělat pro úsporu vody a co se za výukový blok dozvěděli nového
a budou to sdílet se svými přáteli a rodinou.
5.4.1

Průběh experimentální výuky

Modelová vyučovací hodina byla odučena ve čtyřech různých třídách ve dvou pražských
školách, kdy podrobnější informace jsou uvedeny v následující části. Žáci byly před
samotným vyučováním dopředu informováni o tom, že budou součástí experimentální
výuky a že jejich testování je pouze pro účely této diplomové práce, a že nebude součástí
jejich klasifikace. V polovině tříd byl pretest proveden v rámci předchozí hodiny bez
přítomnosti řešitele této diplomové práce, v druhé polovině byl předložen ihned po
představení zastupujícího učitele. Výuka probíhala podle vytvořeného výukového plánu jen
s malými časovými odlišnostmi, které byly v každé třídě individuální.
Žáci byli chvíli po začátku výukového bloku rozděleni do skupin pomocí rozpočítávání, aby
byly zajištěny co nejheterogennější skupiny. Během přemisťování členů skupin často
docházelo k velké časové prodlevě a zvýšené hlučnosti žáků. Po jejich zklidnění žáci
spolupracovali ve skupinách a byla snaha iniciovat zapojení všech jejích členů. Žáci ve
skupinách diskutovali v rámci aktuálních cvičení a do diskuse se zapojovali i individuálně
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v rámci celotřídní diskuse, například nad relevantností jednotlivých návrhů zmírňující
sucho. Jednotlivé aktivity na sebe hladce navazovaly a žáci udržovali celou dobu velmi
dobrou pozornost. Na závěr hodiny znovu vyplňovali dotazník ve formě posttestu, což
bohužel zkrátilo čistý čas věnovaný problematice sucha.
Na následující fotografii (obrázek 6) je zobrazen závěr experimentální výuky, kdy žáci
sledují video, na kterém profesor Voženílek (2018) apeluje na občany naší republiky, ať
přemýšlí nad hospodařením s vodou. Video shrnuje důležité informace, které zazněly
v rámci modelové výuky.

Obrázek 6: Závěr experimentální výuky (vlastní fotografie)
5.4.2

Výsledky pretestu a posttestu

Experimentální výuka a testování proběhlo na dvou pražských školách celkem ve čtyřech
třídách. Všechny údaje o ročnících jsou převedeny na úroveň základních škol, kvůli
snadnější orientaci a srovnání. Dotazník se dělí na dvě části, kdy první zjišťuje základní
informace o respondentech a jejich případnou zkušenost se suchem, a druhá je zaměřena na
téma sucho. V osmém ročníku proběhla experimentální výuka během dvouhodinové lekce
a v ostatních ročnících ve dvou samostatných hodinách, což způsobilo změnu počtu žáků
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přítomných na pretest a posttest. Pretestu se celkem zúčastnilo 108 žáků, z toho 58 mužského
pohlaví a 50 ženského pohlaví. Posttest vyplnilo celkem 92 žáků z toho 49 mužského pohlaví
a 43 ženského pohlaví, jak je zobrazeno na obrázku 7.

Obrázek 7: Zastoupení můžu a žen (zdroj dat: vlastní výzkum)
Žáci účastnící se výuky byly věkového rozpětí od 12 do 16 let, kdy nejzastoupenější věkovou
kategorií během obou testování je 13 let s počtem 45 účastníků při pretestu a 43 při posttestu.
Druhá nejzastoupenější kategorie je 14 let, která zaznamenala nejvyšší pokles respondentů,
kdy pretestu se účastnilo 34 žáků a posttestu o devět méně. Patnáctiletých žáků, kteří jsou
na třetím místě v počtu zastoupení, bylo při pretestu 24 a během posttestu 19. Obou testování
se zúčastnili tři dvanáctiletí žáci a dva šestnáctiletí. Konkrétní věkové zastoupení je
zobrazeno na obrázku 8.
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Obrázek 8: Věkové zastoupení (zdroj dat: vlastní výzkum)
Celkem experimentální výuka a testování proběhlo v čtyřech třídách reprezentující tři různé
ročníky, a to konkrétně ve dvou sedmých třídách, v jedné osmé třídě a jedné deváté třídě.
U pretestu a první části vyučování ze sedmé třídy bylo přítomno celkem 62 žáků, v druhé
polovině výuky a v posttestu jejich počet klesl na 50. V osmém ročníku experimentální
výuka proběhla během dvouhodinové výuky, tedy počet všech přítomných žáků byl
neměnný, a to 19. V devátém ročníku počet žáků mezi dvěma částmi klesl, konkrétně
z 27 přítomných na 23. Počet zastoupení žáků v jednotlivých ročnících je zobrazen na
obrázku 9.
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Obrázek 9: Počty žáků z jednotlivých ročníků (zdroj dat: vlastní výzkum)
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Přibližně tři čtvrtiny žáků v pretestu uvedli, že nemají osobní zkušenost se suchem. Devět
žáků zaznamenalo menší úrodu na jejich zahrádkách či chatách a zvýšené množství suchých
rostlin. Osm žáků postihlo vyschnutí studny a dalších šest se potýkalo obecně s nedostatkem
vody. Dále se objevily jen jednotlivé odpovědi, například zkušenost požáru ze sucha, vyschlé
půdy a vyschlého potoka nebo problém se zhoršením dýchání. Zkušenosti blízkých osob se
suchem žáci uváděli méně častěji, sedmkrát se objevil problém s vyschlou studnou a menší
úrodou. Jako jednotlivé odpovědi se objevovali nutnost splachování dešťovou vodou,
vypínání vody přes den a podobně. Počty zkušeností uvedené v pretestu jsou zobrazené na
obrázku 10.
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Obrázek 10: Zkušenosti se suchem – pretest (zdroj dat: vlastní výzkum)
Po proběhnutí experimentální výuky klesl v posttestu počet negativních odpovědí se
zkušenosti týkající se sucha. Celkem 54 žáků uvedlo, že vlastní zkušenost se suchem nemá,
jedenáct žáků má zkušenost s nedostatkem vody, deset z nich pocítilo následky sucha
na menší úrodě, sedmi vyschla studna a čtyři žáci si všimli vyschlé řeky. Počet negativních
odpovědí ohledně zkušenosti blízké osoby se suchem také klesl, a to na 75. Nejčastěji jejich
blízké osoby pociťují nedostatek vody, dále mají problémy s vyschlou studnou a menší
úrodou. Konkrétní počty uvedených zkušeností se suchem jsou zobrazeny na obrázku 11.
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Obrázek 11: Zkušenosti se suchem – posttest (zdroj dat: vlastní výzkum)
Poslední otázka v informativní části dotazníku byla zaměřena na zdroje, ze kterých žáci
získávají informace o suchu. Vzhledem ke změně počtu žáků mezi pretestem a posttestem
byly hodnoty relativizovány na procentní zastoupení z celkového počtu odpovědí. Z obou
testů plyne, že více jak třičtvrtiny žáků získává informace z internetu a 60 % žáků z televize.
Pomocí sociálních sítí a rodiny žáci získávají informace téměř v polovině případů. Nejméně
efektivním zdrojem informací pro žáky jsou noviny, které mají dosah jen u 10 % z nich.
Největší rozdíl mezi pretestem a posttestem nastal v kategorii škola, kdy v první fázi tuto
možnost vybralo 45 % žáků a v druhé 66 %. Konkrétní rozložení je zobrazeno v obrázku 12.
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Obrázek 12: Relativní zastoupení využívaných zdrojů informací o suchu (zdroj dat: vlastní
výzkum)
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První úloha druhé části dotazníku byla zaměřena na obecné tvrzení, tzv. generalizaci týkající
se sucha. Žáci měli doplnit do prázdných míst v textu vhodné slovní spojení. Jako první měli
uvést, co je hlavním zdrojem vody v Česku, kdy správnou odpovědí jsou atmosférické
srážky. Nejčastěji uvedenou odpovědí v pretestu s počtem výskytu 42 byly však řeky a druhá
nejčetnější odpověď (36) byly přehrady nebo vodní nádrže. Slovo „srážky“ se vyskytovalo
až na třetím místě s pouhými 14 odpověďmi. Pár jedinců dále uvedlo i podzemní vodu,
jezera, obecně povrchové vody a rybníky. V dalším tvrzení žáci měli uvést dvě hlavní
příčiny sucha na našem území, což je nejčastěji kombinace vysoké teploty a nedostatku
srážek. Vysokou teplotu uvedlo 49 žáků a nedostatek srážek 40 z nich, v počtu 15 odpovědí
se objevilo také globální oteplování a plývání vodou. Dále se objevilo relativně velké
možství různých jednotlivých odpovědí souvisejících s tématem, například odlesňování,
nedostatečné zadržování vody, rychlý odtok vody a podobně, avšak pár žáků uvedlo
i nerelevatní odpovědi. V poslední větě žáci měli doplnit obecný princip boje se suchem
na našem území, jenž spočívá v zadržení vody v krajině. Většina žáků toto pole nevyplnilo,
dvacet uvedlo omezení spotřeby vody a dvanáct zadržení vody. Přehled uvedených návrhů
v pretestu s počtem jejich výskytu je uveden v tabulce 3.
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Tabulka 3: Návrhy doplnění textu – pretest (zdroj dat: vlastní výzkum)
atmosférické srážky

vysoká teplota +

zadržení vody v krajině

nedostatek srážek

omezení spotřeby

řeky

42

vysoká teplota

49

přehrady

36

nedostatek srážek

40

zadržování vody

12

srážky

14

globální oteplování

15

sbírání dešťové vody

3

podzemní voda 8

plýtvání vodou

15

ostatní

6

jezera

6

odlesňování

3

4

podnebí

3

povrchové
vody
rybníky

4

ostatní

3

nedostatečné
zadržování vody
nevhodné

vody

20

2
2

hospodaření
rychlý odtok vody

2

znečišťování

2

ostatní

20

V posttestu žáci doplňovali stejný text a jejich odpovědi se výrazně změnily. V první části
téměř tři čtvrtiny žáků uvedlo správně atmosférické srážky, ale stále více než čvrtina z nich
napsala řeky. Patnáct žáků považuje za hlavní zdroj vody v Česku přehrady. V druhé části
více než třetina žáků napsala správné odpovědi, tedy nedostatek srážek v kombinaci s vyšší
teplotou vzduchu, ale také se ve stejném počtu vyskytla odpověď plýtvání vodou. Čtvrtina
žáků uvedla jako příčinu sucha rychlý odtok vody. Stejně jako v pretestu část žáků považuje
za příčinu globální oteplování a semd žáků vysokou spotřebu vody. V poslední části téměř
polovina žáků jako obecný princip boje se suchem zmínilo neplýtvat vodou a 27 žáků
konkrétně napsalo, že je potřeba zadržovat vodu v krajině. Všechny návrhy s počty výkytu
v pretestu jsou uvedeny v tabulce 4.
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Tabulka 4: Návrhy doplnění textu – posttest (zdroj dat: vlastní výzkum)
atmosférické srážky
atmosférické

vysoká teplota +

zadržení vody v krajině

nedostatek srážek

62

nedostatek srážek

35

řeky

25

plýtvání vodou

35

přehrady

15

srážky

podzemní

vyšší teplota

35

vzduchu

5

rychlý odtok vody

24

jezera

4

globální oteplování

13

ostatní

3

zdroje

vysoká spotřeba
vody
ostatní

neplýtvat vodou
zadržovat vodu v
krajině
ostatní

44
27
4

7
16

Druhá úloha byla zaměřena na hodnocení možných příčin sucha, kdy žáci přiřazovali
k seznamu možných příčin číselnou hodnotu od 0 do 3 podle závažnosti. V pretestu podle
žáků má nejvýraznější vliv na sucho odlesňování, kdy ho 60 žáků hodnotilo známkou 3.
Stejné průměrné hodnoty (2,39) jako odlesňování dosáhlo zvyšování teploty vzduchu, které
nejvyšší známkou 3 bylo hodnoceno v 55 případech a mírný vliv na sucho má podle 40 žáků.
Třetího nejvyššího průměrného hodnocení dosáhl úbytek sněhové pokrývky. Mezi
možnostmi byla řada příkladů, jež nejsou příčinou sucha – stavba přehrad, snížení množství
letecké dopravy, zalévání zadrženou dešťovou vodou a výstavba rybníků. U všech těchto
pojmů většina studentů napsala, že to nepovažují za příčinu sucha, kdy nejjednoznačněji
bylo hodnoceno zalévání zadrženou dešťovou vodou, u kterého 72 žáků uvedlo, že to není
příčina sucha. Ostatní příčiny, jako napřimování vodních toků, plošné zavlažování,
splachování pitnou vodou, zastavování ploch a veřejné koupaliště byly nejčastěji hodnoceny
známkami 1 (malý vliv) nebo 2 (mírný vliv). Vlastní bazén na zahradě podle žáků má
nejčastěji buď jen malý vliv na sucho anebo vůbec žádný. Konkrétní hodnoty u jednotlivých
pojmů v pretestu jsou uvedeny v tabulce 5.
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Tabulka 5: Hodnocení možných příčin sucha – pretest (zdroj dat: vlastní výzkum)
(odstíny modré – nejnižší hodnoty a průměr nižší než 1,1; odstíny oranžové – nejvyšší
hodnoty a průměr vyšší než 2)
0

1

2

3

průměr

zvyšování teploty vzduchu

1

11

40

55

2,39

stavba přehrad

44

29

20

15

1,06

bazén doma na zahradě

29

40

17

21

1,28

napřimování vodních toků

18

44

23

16

1,37

plošné zavlažování

27

34

36

11

1,29

splachování pitnou vodou

15

26

41

26

1,72

úbytek sněhové pokrývky

15

20

30

42

1,93

vysoké množství letecké

63

20

19

5

0,68

72

12

16

8

0,63

výstavba rybníků

47

27

22

12

0,99

zastavování ploch

14

28

38

28

1,74

veřejné koupaliště

23

39

37

8

1,28

odlesňování

4

10

33

60

2,39

dopravy
zalévání zadrženou
dešťovou vodou

V posttestu (tabulka 6) žáci příčiny sucha často hodnotili vyššími známkami, a tedy podle
nich mají výraznější vliv na sucho. Nejvyšší průměrné hodnoty a nejčastěji hodnocené
známkou 3 bylo napřimování vodních toků. Na druhé příčce v hodnotě průměru i počtu
hodnocení známkou 3 bylo zvyšování teploty vzduchu. S celkovým průměrem známek vyšší
než 2 se podle žáků dále umístily od nejvyššího – odlesňování, splachování pitnou vodou,
zastavování ploch, bazén doma na zahradě, plošné zavlažování a úbytek sněhové pokrývky.
Oproti pretestu žádný žák neuvedl, že zvyšování teploty vzduchu, bazén doma na zahradě
a zastavování ploch nemá žádný vliv na sucho. Stejně jako v pretestu nejvíce žáků uvedlo,
že zalévání zadrženou dešťovou vodou není příčinou sucha, a na druhém místě se umístilo
snížení letecké dopravy, na třetím výstavba rybníků a na čtvrtém stavba přehrad.
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Tabulka 6: Hodnocení možných příčin sucha – posttest (zdroj dat: vlastní výzkum)
(odstíny modré – nejnižší hodnoty a průměr nižší než 1; odstíny oranžové – nejvyšší
hodnoty a průměr vyšší než 2)
0

1

2

3

průměr

zvyšování teploty vzduchu

0

6

33

54

2,52

stavba přehrad

35

18

22

18

1,25

bazén doma na zahradě

0

15

38

40

2,27

napřimování vodních toků

4

5

19

65

2,56

plošné zavlažování

2

11

47

33

2,19

splachování pitnou vodou

2

11

31

49

2,37

úbytek sněhové pokrývky

6

18

26

43

2,14

59

21

8

5

0,56

61

5

18

9

0,73

výstavba rybníků

43

19

22

9

0,97

zastavování ploch

0

8

43

42

2,37

veřejné koupaliště

12

35

35

11

1,48

odlesňování

3

5

32

52

2,45

vysoké množství letecké
dopravy
zalévání zadrženou
dešťovou vodou

Třetí úloha se zaměřovala na odhad spotřeby vody v domácnosti a plýtvání s ní. Žáci nejprve
měli napsat, kolik si myslí, že jeden člen v jejich domácnosti spotřebuje vody za jeden den.
Rozptyl jejich odhadů se pohyboval od 3 do 150 litrů. Průměrná hodnota činí 54 litrů, kdy
medián, tedy střední hodnota, je 50 litrů. Z toho plyne, že více odhadů je nižší než průměrná
hodnota. Horní kvartil se rovná 70 litrům, tedy tři čtvrtiny žáků uvedlo hodnotu nižší nebo
rovnu 70. Rozdělení hodnot odpovědí v pretestu je zobrazeno pomocí boxplotu na obrázku
13. V posttestu byly odpovědi v intervalu mezi 35–150 litry, kdy 90 % z nich bylo v rozmezí
100–120 litrů a nejčetnější byla hodnota 106 litrů, která byla implicitně zmíněna během
experimentální výuky.

58

Obrázek 13: Krabicový graf rozdělení odpovědí v pretestu denní spotřeby vody jedním
členem domácnosti (zdroj dat: vlastní výzkum)
Žáci měli dále uvést možné případy plýtvání vodou v domácnosti a ke každému z nich
vymyslet příklad jeho řešení, jež jsou zobrazeny v tabulce 7. V pretestu bylo nejčastěji
uváděno sprchování, kdy žáci navrhovali zkrátit jeho dobu a preferovat ho místo koupání ve
vaně. Druhý nejčetnější výskyt mělo splachování, kdyby pitnou vodu nahradili vodou
užitkovou či dešťovou. Sedmnáct žáků považovalo za plýtvání vodou mytí nádobí v ruce
a nahradili by ho myčkou. Jen dvanáct studentů uvedlo bazén jako příklad plýtvání vodou.
Dále se objevovali příklady využívání dešťové vody, zavírání kohoutků, pouštět spotřebiče
jen když jsou plné a nevylévat přebytečnou vodu. V posttestu byly příklady plýtvání a šetření
vodou obdobné, opět byly nejčetnější odpovědi sprchování a splachování. Navíc se
objevovala odpověď, že je potřeba zalévat vodou přímo k rostlinám a nejlépe večer.
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Tabulka 7: Příklady šetření vodou v domácnosti (zdroj dat: vlastní výzkum)
uvedené příklady – pretest

počet uvedené příklady – posttest počet

sprchování

61

sprchování

32

splachování

34

splachování

30

mytí nádobí

17

bazény

19

bazén

12

využívání dešťové vody

18

využívání dešťové vody

10

zapínat jen plné spotřebiče

18

pouštění vody při čištění zubů

10

zalévat k rostlinám

5

pračka

5

zapínat eco režim

5

nevylévat přebytečnou vodu

5

zavírat kohoutky

4

vypínání kohoutku

3

neplýtvat

2

pouštět jen plné spotřebiče

3

perkolátor

2

špatné kohoutky

1

V poslední úloze měli žáci vymyslet různá řešení zmirňující sucho (tabulka 8). V rámci
pretestu žáci nejčastěji uváděli využívání dešťové vody, dále více zalesňovat krajinu
a obecně neplýtvat vodou. Sedm žáků napsalo, že místo vlastního bazénu je možné využívat
veřejná koupaliště. Dále se objevily stejné příklady jako v předchozím cvičení, a to konkrétní
návrhy na šetření vodou v domácnosti. V posttestu nejčastější odpověď byla, že je potřeba
zasadit více zeleně, čímž je myšleno více stromů ve městech, možnosti zelených střech
a fasád na domech a zelená parkoviště, jenž umožňují vsakování vody a ve slunných dnech
mají menší teplotu povrchu. Téměř stejnou četnost odpovědí měl obecný návrh více šetřit
vodou, zadržovat vodu v krajině a využívat dešťovou vodu. Žáci dále uváděli, že je potřeba
revitalizovat vodní toky a zefektivnit zalévání.

60

Tabulka 8: Příklady řešení zmírňující sucho (zdroj dat: vlastní výzkum)
pretest

počet

posttest

počet

využívat dešťovou vodu

23

více zeleně

30

zalesňování

17

šetřit vodou

29

neplýtvat vodou

16

zadržení vody v krajině

29

stavba přehrad

10

využívat dešťovou vodu

27

nesplachovat pitnou vodou

8

revitalizace vodních

21

toků
veřejná koupaliště

7

efektivnější zalévání

10

rybníky

5

snížení letecké dopravy

3

snížení letecké dopravy

5

vypínat vodu při čištění

2

zubů
sprchování

4

změna způsobu obdělávání

4

ostatní

8

půdy
zavlažování

3

ostatní

31

5.4.3

Identifikace silných a slabých stránek

Během experimentální výuky byli přítomni kmenoví vyučující, kteří po jejím skončení
poskytli cennou zpětnou vazbu. Oba uvedli, že mezi silné stránky výuky patří její
připravenost a promyšlenost, téma je aktuální a je pojato zábavně. Dále oceňovali
propojenost s reálným životem, díky čemuž byla výuka pro žáky bližší. Další silnou stránkou
je velké zapojení žáků do průběhu hodiny pomocí práce ve skupinách a diskuse, a také
využití mnoha různých pomůcek ve formě pracovního listu a prezentace bohaté na tematické
obrázky, videa a mapy.
Problémem a jako slabá stránka se ukázala relativně velká časová náročnost, tedy když
proběhlo zdržení u nějaké aktivity, tak se to projevilo zkrácením času na další. Další slabou
stránkou bylo občasně zmatečné zadávání práce, což je ale podle přítomného vyučujícího
u začínajícího učitele zcela běžné. Zvýšený stres způsobený neplněním časového
harmonogramu ovlivnil míru trpělivosti se žáky.
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Do příštího vyučování by bylo vhodné si více dopodrobna promyslet zadávání práce
a zefektivnit ho, díky čemuž nebude zbytečně ztrácen cenný čas. Kromě toho je potřeba si
lépe pohlídat, aby každý ze skupiny pracoval. Další možností pro snížení presu způsobeného
nedostatkem času je prodloužit výukový blok věnovaný tomuto tématu anebo nějaké aktivity
vyřadit. Jako další rozvoj hodiny by bylo možné zařadit vlastní výzkum žáků, který by
zahrnoval například sledování konkrétní spotřeby vody v jejich domácnosti po určitý časový
horizont, anebo mapování prvků ovlivňující sucho v jejich okolí.
Během výuky je potřeba správně motivovat všechny žáky ke spolupráci, aby se aktivně
účastnili výuky. Část hodiny je totiž odvozena od jejich nápadů a diskuse, a pokud by nebyli
aktivní, tak nepůjde plán hodiny zcela naplnit. Kromě toho by žáci mohli snadněji ztratit
pozornost a zájem o výuku, pokud nebude každému věnována dostatečná pozornost
například během skupinové práce. V neposlední řadě je potřeba zapracovat na trpělivost při
práci s dětmi, aby nedošlo k jejich demotivaci.
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6 Shrnutí výsledků a diskuse
V této části práce jsou všechny výsledky sumarizovány a jsou v nich odhaleny různé
spojitosti, které byly objeveny v průběhu výzkumu. Během analýzy oficiálních
kurikulárních dokumentů nebylo téma sucho implicitně zmíněno v žádném z nich, avšak
díky jejich často velmi obecné formulaci není problém toto téma zařadit do vyučování.
Nejspecifičtější popisy jsou uvedeny v RVP ZV a) v části Člověk a jeho svět, kdy jedním
z uvedených cílů je, že žák stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; b) v části Člověk a příroda je součásti
jednoho z cílů charakterizovat mimořádné události způsobené výkyvy počasí, jejich
doprovodné jevy, možné dopady a ochranu před nimi (MŠMT 2017a). Tyto cíle lze velmi
jednoduše aplikovat na výuku sucha, kdy žáci mají umět uvést jeho příčiny a vymyslet různé
způsoby jejich řešení. Oproti tomu v RVP G jsou očekávané výstupy specifikovány mnohem
obecněji, avšak kladou důraz na vyšší cíle v rámci revidované Bloomovy taxonomie.
V rámci enviromentální výchovy je kladen důraz na to, že každý jedinec může svým
jednáním zlepšit přírodní prostředí, na což apelovali i respondenti, kteří se účastnili
rozhovorů a bylo to zdůrazňováno během experimentální výuky. ŠVP nebyly konkrétně
zkoumány, avšak na základě rozhovorů s učiteli bylo zjištěno, že až na pár výjimek sucho
není implicitně zmíněno v jejich ŠVP. Každopádně, jak bylo předpokládáno, tak učitelům
nedělá žádný problém toto téma přesto do svého vyučování zařadit. V rámci Strategie 2030+
sucho také není implicitně zmíněno, ale díky jejímu obecnému rázu a důrazu na
enviromentální změny a na výchovu zodpovědných občanů dbajících na udržitelný rozvoj
(MŠMT 2020) bude snadné téma sucho do výuky zařadit, protože splňuje dané předpoklady.
V rámci dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 200 respondentů, bylo zjištěno, že
většina z nich suchu věnuje alespoň část vyučovací hodiny, což je velmi příznivý výsledek.
Nejčastěji uváděným důvodem, proč se zbylí učitelé tématu nevěnují, je nedostatek času ve
výuce. Dvě třetiny respondentů, kteří uvedli tento důvod, mají délku praxe větší než 20 let,
což může mít souvislost s tím, že již mají zaběhlá témata své výuky a nemají zájem vkládat
nová. Další důvod nevěnování se tématu byl, že učitelé neví, jak toto téma uchopit. Všichni
respondenti, kteří tento důvod uvedli, mají délku praxe kratší než 5 let, což pravděpodobně
může být příčinnou. Jeden z těchto respondentů se účastnil rozhovoru a upřesnil, že si teprve
postupně vytváří přípravy na jednotlivá témata. Překvapivou odpovědí bylo, že respondent
nepovažuje téma za důležité navzdory tomu, že je velmi mediálně rozebíráno, a i odborníci
apelují na veřejnost, aby suchu věnovali pozornost. Dalším neočekávaným zjištěním bylo,
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že i několik školních koordinátorů EVVO se tomuto tématu nevěnuje, i když je boj se
suchem zmíněn v rámci Státního programu EVVO a EP na léta 2016–2025 (MŽP 2016,
s. 49).
Další část dotazníku se zaměřovala na využívání výukových metod během tématu sucha.
Respondenti měli hodnotit v seznamu různých výukových metod četnost jejich využívání.
Nejpoužívanější metodou je diskuse, která měla absolutně nejvyšší zastoupení. Různá
témata v souvislosti s klimatickou změnou tvoří velmi vhodné prostředí pro diskusi a pro
rozvoj argumentačních schopností u žáků. Dawson a Carson (2016) provedli studii
zaměřující se na rozvoj argumentační schopností žáků na různých scénářích spojených
s klimatickou změnou. Bylo zjištěno, že žáci nejčastěji uvádějí faktické informace získané
například ze školy či jiných zdrojů, avšak je nezvládnou dostatečně kriticky hodnotit. Žáci
by měli tedy více procvičovat schopnost argumentace a kritického myšlení nejen v hodinách
zeměpisu (Matějček 2016). Druhou nejvyužívanější metodou uvedenou v dotazníku je
frontální výuka, při které jsou žáci převážně pasivní, avšak pro řadu učitelů je to stále
nejjednodušší způsob předání informací. Jedním z cílů bylo proto vytvořit dostupný
a přijatelný materiál pro učitele, který by zlepšil úroveň výuky tématu sucha, tak aby pro
žáky byla více atraktivní. Učitelé dále často pracují s videem, textem, využívají
brainstorming a samostatné práce žáků. Řada učitelů se snaží k tomuto tématu přistoupit
problémově, což se u tohoto tématu dost vybízí, hlavně pokud je škola umístěna na menším
městě.
V rámci dotazníku učitelé uváděli, s jakými miskoncepcemi se u žáků setkávají, kdy
nejčastější je, že jediná příčina sucha je nedostatek atmosférických srážek, což je jedna
z hlavních příčin sucha, avšak rozhodně ne jediná. Žáci často opomínají antropogenní vliv
na životní prostředí. Podle Manola a Leal Filho (2011) je například jedna z nejčastější
miskoncepcí u žáků to, že na klimatickou změnu má větší vliv přirozená variabilita klimatu
než lidské působení. Ke stejnému výsledku dospěl i Chang a Pascua (2015), který zkoumal
příčiny vzniku miskoncepcí týkajících se změn klimatu. Druhou nejčetnější miskoncepcí
uváděnou v dotazníku je záměna pojmů sucho a aridita, což se projevilo i během
experimentální výuky, kdy valná většina žáků vůbec nevěděla, co pojem aridita znamená,
anebo ho zaměnili s pojmem sucho. Jako další miskoncepce se v průběhu experimentální
výuky objevila záměna hlavního zdroje vody na území Česka. Většina žáků si myslela, že
hlavním zdrojem vody jsou řeky, případně přehrady. Již si však neuvědomovali, odkud
pochází povrchová voda, a pomocí návodných otázek následně dospěli ke správné odpovědi.
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Podle respondentů žáci zřídka nebo nikdy tvrdí, že nedostatek srážek je zapříčiněn velkým
leteckým provozem, což koreluje s výsledky testování žáků, kdy většina z nich toto
nepovažovala za příčinu sucha.
Na základě dotazníkového šetření byli vybráni respondenti, se kterými byly uspořádány
polostrukturované rozhovory. Dvě interview byly provedeny i s učiteli, kteří se tématu sucha
nevěnují. Podle obou je téma sucho aktuální a důležité, avšak ve svých hodinách i navzdory
tomu nenacházejí pro něj prostor. Hlavním problémem je, že zeměpis obecně obsahuje
spousty zajímavých témat a nikdy se nelze věnovat všem. Kromě problému s časem
respondenti zmiňovali i nejistotu v tom, jak toto téma uchopit, v čemž by jim mohl pomoct
výstup této diplomové práce, který byl rozeslán do všech základních a středních škol
v Česku.
Hlavní důvod, proč zbylí respondenti, kteří se suchu věnují, jej zařazují do svých hodin, je
aktuálnost tématu, jeho medializace a dostupnost různých videí a článků. Což je v částečném
rozporu s důvody respondentů, kteří se suchu nevěnují. Klíčový vliv tedy nejspíš reálně má
motivace a naladění každého jednotlivého učitele a jeho samotný přístup k tomuto tématu.
V rámci studie Novákové (2018), zaměřené na klimatické extrémy, vyučující zeměpisu,
s nimiž dělala rozhovory, nejčastěji zmiňovali sucho jako jeden z klimatických extrémů
společně s komentářem, že se jedná o aktuální problém. Zároveň ho označili jako druhý
nejvýznamnější klimatický extrém, jimiž by se žáci 6. ročníku měli zabývat, hned po
povodních.
Podle respondentů je hlavní přínos výuky o suchu to, že si studenti uvědomí, že se to týká
celé společnosti včetně nich, což je i jeden z očekávaných výstupů RVP, a na základě diskuse
jsou schopni vymyslet nejvhodnější řešení problému se suchem. Ve studii věnované výuce
o klimatické změně autoři také zmiňovali, že je u studentů důležité rozvíjet osobní
zodpovědnost a zdůrazňovat, že každý svým chováním může klimatickou změnu ovlivnit
(Bofferding, Kloser 2015, Chang, Pascua 2015).
Nejpoužívanější metodou během výuky, jak podle rozhovorů, tak dotazníkového šetření, je
diskuse. Frontální výuku, která je druhá nejčastěji používaná podle dotazníků, žádný
z respondentů nepreferuje. Je pro ně důležité aktivní zapojení žáků do výuky, o což usiluje
i modelová výuka vytvořená v rámci této diplomové práce. Respondenti často využívají
různé populárně-naučné články, videa a také portál Intersucho, na kterém je dostupné velmi
pěkné vizuální zpracování do map. Modelová výuka byla inspirována některými
65

používanými zdroji, které respondenti zmiňovali, například video s profesorem Voženílkem
(2018), které využívá jeden z respondentů.
Respondenti se v rozhovorech shodovali v tom, že je pro většinu žáků téma sucho blízké
a snadno uchopitelné. To potvrdil i průběh experimentální výuky, kdy i když většina žáků
neměla vlastní zkušenost se suchem, tak o tomto tématu měli dobré povědomí získané
z televize a internetu, díky již zmiňované vysoké medializaci tématu. Podle respondentů si
žáci často neuvědomují všechny příčiny a důsledky, což se projevilo, jak během testování
žáků, tak během experimentální výuky. V každé třídě se však vyskytl alespoň jeden žák,
který měl o tématu velmi dobrý přehled a poskytl tak vědomostní oporu ostatním
a podněcoval v nich další diskusi díky svým nápadům a názorům.
V experimentální výuce byl aplikován model E–U–R, který využívají i učitelé, s nimiž byl
realizován rozhovor. Žádný z nich implicitně nezmínil název tohoto modelu, avšak na
základě jejich popisu výuky, to bylo očividné. V úvodní fázi probíhala evokace pomocí
různých obrázků a videí doplněná diskusí a brainstormingem. Cílem této fáze je zjistit
počáteční znalosti žáků, aby se od nich mohl odvíjet zbytek hodiny. Ve fázi uvědomění
respondenti využívají skupinovou práci a diskusi, které vedou k pochopení dané
problematiky, jejích příčin, důsledků a možných řešení. Respondenti často opomíjejí fázi
reflexe, díky níž si žáci mohou snadněji uvědomit, jaké nové informace si osvojili a jak se
posunulo jejich myšlení a znalosti.
Dva respondenti se věnují tématu sucha pomocí projektové výuky probíhající alespoň tři
týdny. Žáci si na začátku shromažďují dostupné informace o tématu, které dále využívají na
dvou až třítýdenním terénním pobytu. V zájmové lokalitě aplikují zjištěné informace a na
základě jejich zpracování vytvoří závěrečný výstup, který představí ostatním. Tento způsob
výuky sucha je pro žáky velmi atraktivní, a kromě znalostí o daném tématu žáci rozvíjí
daleko intenzivněji velké množství klíčových kompetencí vhodné pro jejich budoucí život.
Původně v rámci této diplomové práce bylo zamýšleno vytvořit projektovou výuku
věnovanou tématu sucha, avšak kvůli pandemické situaci v Česku a dlouhodobé distanční
výuce nakonec muselo být od této verze upuštěno.
Avšak pokud je výuka ve škole uchopena správně, tak je také možné podporovat rozvoj
klíčových kompetencí u žáků. Podle respondentů je výuka o suchu vhodná k rozvíjení
občanské zodpovědnosti a kompetence k řešení problémů. Pokud žáci během hodin mezi
sebou spolupracují ve skupinách, tak je podpořena i jejich sociální a komunikativní
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kompetence. Průběh experimentální výuky byl vytvořen komplexně tak, aby rozvíjel co
nejvíce možných kompetencí různými formami, jak doporučuje MŠMT v příručkách
věnovaných klíčovým kompetencím (VÚP 2007, 2008).
Poslední část rozhovorů se věnovala stejně jako dotazníkové šetření miskoncepcím týkající
se sucha. Na základě dotazníkového šetření bylo známo, s jakými nesprávnými představami
se respondenti u svých žáků setkávají. Jejich výskyt je u žáků podle nich zapříčiněn
nedostatečnou nebo zcela chybějící osobní zkušeností. Je nutné upozornit, že nesprávné
interpretování nějaké osobní zkušenosti nebo pozorování může naopak také zapříčinit vznik
miskoncepce (Manolas, Leal Filho 2011). Během experimentální výuky se ukázalo, že žáci
s vlastní zkušeností měli lepší představu o dané problematice. Dále se bohužel projevil
nezájem některých žáků a nedostatek vnitřní empatie s postihnutými jedinci, proto během
výuky byl kladen důraz na to, že se tento problém týká i jich, a i oni sami s tím mohou něco
dělat, na což apelovali i respondenti během rozhovorů. V průběhu experimentální výuky se
u žáků vyskytla řada miskoncepcí, které byly odstraněny pomocí diskuse nebo návodných
otázek. Stejné metody využívají respondenti, kteří se účastnili rozhovorů.
Na základě rozhovorů s učiteli byla vytvořena modelová výuka, která se snažila skloubit
jejich poznatky a rady pomocí nástroje modelu učení E–U–R, jak již bylo zmíněno výše.
Výuka proběhla ve čtyřech třídách dvou pražských škol během dvou vyučovacích hodin. Pro
účely vyučování byl vytvořen pracovní list doplněný powerpointovou prezentací. Tyto
materiály společně s plánem vyučování byly následně rozeslány do českých základních
a středních škol k volné potřebě učitelů.
Před a po výuce žáci vyplňovali dotazník ve formě pretestu a posttestu. Pretestu se účastnilo
o 16 žáků více než posttestu, protože v některých třídách výuka neproběhla ve stejný den.
Poměr zastoupení mužského a ženského pohlaví byl téměř vyrovnaný s malou převahou
mužů, což by však na relevantnost výsledků nemělo mít vliv. V pretestu téměř 70 % žáků
uvedlo, že nemají osobní zkušenost se suchem, v posttestu to bylo o 10 % méně, což mohlo
ovlivnit uvědomění si během výuky, jaké všechny projevy sucho má a jejich snadnější
identifikace v jejich okolí. I Nováková (2018) ve své práci zabývající se obecně
klimatickými extrémy ve výuce zeměpisu zaznamenala nárůst pozitivních odpovědí mezi
pretestem a posttestem. Zkušenosti se suchem u blízkých osob se procentuálně téměř
nezměnily. Nejčastěji si žáci všímají prvků, které ovlivňují jejich běžný život, jako například
vyschlá studna, zákaz používání vody nebo suché rostliny a nedostatečná úroda na zahrádce.
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Jak zmiňovali respondenti v rozhovorech žáci si nejčastěji všímají důsledků, které přímo
zasáhnou do jejich života. Přes 60 % žáků získává informace o suchu pomocí internetu
a televize, sociální sítě a rodina je zdrojem informací pro téměř polovinu z nich. Největší
změna (20 %) byla zaznamenána v kategorii škola, což odpovídá seznámení se s tématem
v rámci výukového bloku. Zarážející však bylo, že i po proběhnutí experimentální výuky
věnované problematice sucha téměř 35 % studentů tuto možnost nevybralo.
Ve vědomostní části dotazníku žáci měli doplňovat, co je hlavním zdrojem vody pro Česko.
V pretestu správnou odpověď uvedlo přibližně 10 % žáků, což se projevilo
i v experimentální výuce, kdy v rámci evokace žáci odpovídali chybně na tuto otázku.
V rámci uvědomění byli žáci pak navedeni doplňujícími otázkami ke správné odpovědi.
V posttestu bylo možné sledovat výrazné zvýšení výskytu správných odpovědí. U hlavních
příčin sucha v pretestu přibližně 40 % žáků uvedlo správnou odpověď, avšak jen necelá
čtvrtina uvedla přímo kombinaci obou faktorů – vysoká teplota vzduchu a nedostatek
atmosférických srážek. V rámci posttestu tuto kombinaci uvedlo menší množství žáků,
avšak se mnohem častěji objevovaly jiné relevantní odpovědi, například rychlý odtok vody
z krajiny a velké plýtvání vodou. V poslední části tohoto cvičení zaměřené na hlavní princip
boje se suchem se celkově zvýšilo množství odpovědí o 100 %, žáci si po výuce více
uvědomovali, jak je důležité neplýtvat vodou a zadržovat ji co nejvíce v krajině.
Ve druhém cvičení věnovanému hodnocení možných příčin sucha se po proběhnutí výuky
projevil posun k přísnějšímu hodnocení příčin sucha, kdy všechny z nich byly hodnoceny
průměrnou známkou vyšší než 2 na rozdíl od pretestu, kdy hodnocení až na dvě výjimky se
pohybovalo okolo hodnoty 1,5. V obou testech žáci hodnotili vysokou známkou
odlesňování, které v Česku není tolik výrazné, i když samozřejmě změna krajinného
pokryvu má výrazný vliv na intenzitu sucha (Tallaksen, van Lanen 2004; Brázdil, Trnka
et al. 2015). Výrazný pokrok se projevil u žáků v posunu vnímání problematiky vlastního
bazénu doma na zahradě, kdy v pretestu téměř tři čtvrtiny žáků hodnotilo jeho vliv na sucho
jako žádný nebo malý. V posttestu žádný žák neuvedl, že to není příčina sucha a naopak
téměř 85 % žáků jej hodnotilo jako příčinu s mírným nebo výrazným vlivem.
Ve cvičení, ve kterém žáci měli odhadnout denní spotřebu vody jednoho člena jejich
domácnosti, se projevil velký posun. V pretestu většina žáků výrazně podhodnotila reálnou
spotřebu a průměrná hodnota odhadu byla poloviční. Během experimentální výuky studenti
tipovali spotřebu pitné vody při jednotlivých běžných činnostech a nejčastěji podhodnotili
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spotřebu vody při splachování toalety a hygieně. Po proběhnutí výuky žáci získali mnohem
lepší odhad, což se projevilo i v posttestu. Dále žáci měli uvádět příklady šetření vodou
v domácnosti, kdy se projevil posun k větší variabilitě a relevantnosti odpovědí.
V poslední úloze žáci měli vymyslet různá řešení zmírňující sucho. V pretestu se nejčastěji
objevilo více využívat dešťovou vodu a na druhém místě bylo zalesňování, což má jistě
souvislost s vnímáním žáků, kteří hodnotili odlesňování jako jednu z hlavních příčin sucha.
V posttestu se zvýšil absolutní počet odpovědí, i když poklesl počet žáků. Žáci uváděli více
relevantních příkladů, které se týkaly zadržování vody v krajině, zpomalování odtoku vody
a jejího efektivnějšího využívání, což jsou hlavní principy boje proti suchu. Pozitivní trend
ve zvyšování kvality odpovědí mezi pretesty a posttesty se objevil ve studiích provedených
Bofferding a Kloser (2015) na téma klimatické změny ve výuce a Novákové (2018), která
se zabývala klimatickými extrémy.
Na základě reflexe získané od kmenových učitelů přítomných při vyučování byla hodina
připravena atraktivně a splňovala stanovené cíle. Největším problémem byla větší časová
náročnost, která se projevila zvýšeným stresem a menší trpělivostí s žáky. Je potřeba
upozornit, ve většině tříd došlo ke zkrácení celkového času na samotnou výuku věnovanému
suchu, protože žáci vyplňovali pretest a posttest. Celkově lze výuku hodnotit pozitivně, žáci
si osvojili nové informace, což se projevilo posunem znalostí a relevantnosti odpovědí
v rámci pretestu a posttestu, a rozvinutím řady jejich klíčových kompetencí. Pokud by učitel
měl na toto téma více prostoru, tak jej lze rozšířit o bohatější diskusi nebo vlastní výzkum
žáků, kteří by například mohli zanalyzovat týdenní spotřebu vody v jejich domácnosti včetně
finanční stránky nebo zmapovat okolí jejich bydliště se zaměřením na prvky ovlivňující
sucho a hodnotit rizikovost jeho výskytu.
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7 Závěr
Tato diplomová práce se zabývala problematikou sucha a vytvořením přístupného materiálu
pro učitele zeměpisu. S probíhající klimatickou změnou a častějšími extrémy počasí lze
předpokládat, že mnohem více budou ovlivňovat naše životy období sucha. Je důležité si
uvědomit, že jediným zdrojem vody na našem území jsou atmosférické srážky, a je potřeba
s dostupnou vodou dobře hospodařit a udržovat ji co nejvíce v krajině, abychom období
sucha byli schopni lépe zvládat. Každý z nás ho může ovlivnit svým zodpovědným
chováním v nakládání s vodou.
V první fázi práce probíhalo zpracování základních informací o problematice sucha
v Česku, jeho příčinách a důsledcích, na nějž navázala kapitola shrnující základní poznatky
ke geografickému vzdělávání se zaměřením na konstruktivismus, model učení E–U–R,
a také na problematiku miskoncepcí u žáků. Druhá část práce zahrnuje vlastní výzkum, který
započal analýzou kurikulárních dokumentů od mezinárodní po lokální úroveň. Jak očekával
jeden ze vstupních předpokladů, v žádném z nich nebyl pojem sucho implicitně zmíněn.
Na úrovni RVP jsou dílčí cíle a očekávané výstupy formulovány tak, že lze snadno sucho
zařadit do výuky, aby je naplnilo. Nejsnadněji je možné sucho zahrnout v RVP ZV v rámci
části Člověk a příroda, kde je přímo uvedeno, že by se žák měl naučit charakterizovat
mimořádné události způsobené výkyvy počasí, jejich doprovodné jevy a možné dopady
i ochranu před nimi (MŠMT 2017a). V rámci RVP G jsou očekávané výstupy formulovány
více obecně s důrazem na vyšší výukové cíle. Je zde uvedeno, že by žáci měli vnímat místo,
ve kterém žijí a změny, které v něm probíhají a cítit zodpovědnost za jeho další vývoj
(MŠMT 2017b), na což bylo apelováno v rámci experimentální výuky, a je důležité aby žáci
tento problém vnímali nejen ve spojitosti se suchem.
Jako další součást výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož se zúčastnilo celkem
200 učitelů základních a středních škol. Cílem dotazníku bylo zjistit, do jaké míry je téma
sucha v Česku vyučováno, které metody učitelé při výuce sucha využívají a s jakými
miskoncepcemi se u žáků setkávají. Respondenti, kteří se výuce sucha nevěnují, nejčastěji
bojují s nedostatkem času anebo neví, jak toto téma uchopit. Jak bylo předpokládáno většina
učitelů výuce sucha věnuje alespoň část hodiny. Nejčastěji využívají metodu diskuse a druhá
nejčastěji používaná metoda je frontální výuka. Učitelé se setkávají občas nebo často
přibližně se čtvrtinou uvedených miskoncepcí, téměř u poloviny jejich žáků se setkávají
s tím, že si myslí, že jediný důvod sucha je nedostatek atmosférických srážek.
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Na základě informací z dotazníků byli osloveni vybraní respondenti, se kterými byly
uspořádány polostrukturované rozhovory, za účelem rozšíření nabytých poznatků a získáním
příkladů dobré praxe, což byl jeden z cílů této práce. Všechny vytěžené informace byly
aplikovány během vytváření modelové výuky, která má být pro žáky atraktivní, zábavná
a apelovat na ně, aby přemýšleli nad spotřebou vody v jejich domácnosti a do budoucna se
s ní naučili co nejlépe hospodařit. Kostra modelové výuky je postavena na výukovém
modelu E–U–R, který je založen na systému přirozeného způsobu učení lidí, a při doplnění
vhodnými metodami rozvíjí různé dovednosti žáků. Modelová výuka je doplněna pracovním
listem pro žáky, doprovodnou powepointovou prezentací a plánem vyučovací hodiny.
Výuka byla experimentálně odučena ve čtyřech různých třídách ve dvou vyučovacích
hodinách. Žáci byli testování před a po proběhnutí výuky. U odpovědí žáků se zvýšil jejich
relativní počet a zlepšila se jejich relevantnost. Žáci dokázali uvést příčiny sucha a hodnotit
jejich závažnost. Dobře se projevil posun v uvědomění závažnosti jednotlivých příčin, kdy
žáci byli více kritičtí. V poslední části testu dokázali vymyslet více různých řešení sucha
anebo opatření na jeho zmírnění. Testování potvrdilo počáteční hypotézu, že aplikace
modelové výuky přispěje ke zvýšení informovanosti žáků o dané problematice a napomůže
zvýšení jejich občanské zodpovědnosti.
Stanovené cíle byly v rámci diplomové práce naplněny, avšak pro lepší ověření účinnosti
modelové výuky by bylo vhodné zařadit ještě druhý posttest s větším časovým odstupem.
Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci a dlouhodobé distanční výuce musela být
experimentální výuka provedena až ke konci školního roku. Na tuto diplomovou práci by
mohlo být navázáno vytvořením souboru různých aktivit a cvičení zaměřených
na problematiku sucha, ze které by si díky svému rozsahu a pestrosti vybral téměř každý
učitel zeměpisu.
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Příloha 1: Přepis dotazníku pro učitele z formuláře Google
Sucho jako téma ve výuce zeměpisu
V rámci své diplomové práce se zabývám tématem sucha ve výuce zeměpisu a jedním z
cílů je zjistit, s jakou intenzitou probíhá výuka o problému sucha v Česku a jaké mají žáci
miskoncepce týkající se sucha. Chci Vás poprosit o zodpovězení několika otázek ohledně
Vašich zkušeností a přidání případných tipů na výuku. Vyplnění dotazníku zabere
maximálně 10 minut.
Věnujete se ve své výuce tématu sucha v Česku?
o Ano, věnuji se tomu alespoň jednu vyučovací hodinu
o Ano, ale méně než jednu vyučovací hodinu
o Ne
Vyberte prosím důvod, proč se tomuto tématu nevěnujete
o málo času ve výuce
o nevím, jak toto téma uchopit
o téma mi není blízké, proto se mu nevěnuji
o nevím, kam toto téma zařadit
o jiný……………………………
V jakých hodinách zeměpisu se výuce sucha věnujete?
o Během standardních vyučovacích hodin
o V rámci výběrového semináře
o Jiná……..
V jakém ročníku se tomuto tématu věnujete? (v případě víceletého gymnázia zaškrtněte
odpovídající ročník ZŠ)
o 6. ročník ZŠ
o 7. ročník ZŠ
I

o 8. ročník ZŠ
o 9. ročník ZŠ
o 1. ročník SŠ
o 2. ročník SŠ
o 3. ročník SŠ
o 4. ročník SŠ
S jakými miskoncepcemi týkajícími se sucha se u žáků setkáváte?
nikdy zřídka občas často
Nás se sucho netýká, my máme na zahradě zelenou
trávu a napuštěný bazén.
Katastrofy a pohromy jsou v historii běžné, tak se tím
nemusíme zabývat.
Stejně s tím nemůžu nic udělat, tak se o to nemusím
starat.
Lokální spotřeba vody má nulový vliv na lokální klima.
Jakmile trochu naprší, tak se mohou zrušit zákazy
používání vody.
Sucho a aridita představuje to samé.
Sucho je jen kvůli tomu, že méně prší.
Nedostatek srážek je zapříčiněn velkým leteckým
provozem.
V našem kraji je hromada vodních ploch, a proto se nás
sucho netýká.
Venku je přece mokro, tak není přece sucho (nerozlišují
důležitost nasycení spodních vrstev půdy).
Dokud teče voda z kohoutku, tak sucho není.
V historii byly mnohem teplejší epizody, tak není co
řešit.
Měli bychom se přizpůsobit, protože s touto změnou
stejně nic neuděláme.
Změny klimatu tu budou, i když tu my nebudeme, tak ať
se oteplí.

II

Jaké metody či aktivity využíváte při výuce o suchu?
nikdy zřídka občas často
kooperativní výuka (skupina je úspěšná jen tehdy,
pokud uspěje jednotlivec, a naopak)
projektová výuka (žák provádí výzkum na téma blízké
jeho každodennímu životu)
práce s textem
frontální výuka
problémová výuka
diskuze
práce s videem
didaktické hry
brainstorming
heuristická metoda (žák pomocí menší či větší pomoci
učitele dospívá vlastní činností k novým poznatkům)
samostatná práce žáků
Pokud máte rady a tipy týkající se Vašich zkušeností ohledně výuky sucha, zde se o ně
můžete podělit.
_________________________________________________________________
Základní informace
Jaké je Vaše pohlaví?
o muž
o žena
V jakém typu vyučovacího zařízení učíte?
o základní škola
o gymnázium
o střední odborná škola
Ve kterých ročnících vyučujete zeměpis?
o 6. ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia
o 7. ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia
o 8. ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia
o 9. ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia
III

o 1. ročník SŠ
o 2. ročník SŠ
o 3. ročník SŠ
o 4. ročník SŠ
Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?
o 1–5 let
o 6–10 let
o 11–15 let
o 16–20 let
o 21–25 let
o 26–30 let
o 30–35 let
o více než 35 let
Do jaké míry se podílíte na koordinaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) na škole?
o Jsem školním koordinátorem EVVO.
o Nejsem koordinátor EVVO, ale na realizaci EVVO se významně podílím.
o Do realizace EVVO jsem zapojen pouze v menší míře.
o Na realizaci EVVO se nepodílím.
Poděkování
Chci Vám poděkovat za zodpovězení otázek. V návaznosti na dotazník budou další částí
mé diplomové práce rozhovory s učiteli pro získání podrobnějších informací a příkladů
dobré praxe. Pokud souhlasíte s podrobnějším rozhovorem na téma výuky sucha, prosím
uveďte svůj email a já Vás budu kontaktovat. Rozhovor bude probíhat online formou a
bude trvat maximálně třicet minut.
e-mail:_________________________________

IV

Příloha 2: Dotazník pro studenty
Milý studente/studentko před sebou máš krátký dotazník týkajících se sucha. Pečlivě si
pokaždé přečti text a odpověz na všechny otázky.
Pohlaví: žena / muž
Věk:
Město/obec místa bydliště:
Ročník:
Vlastní zkušenost se suchem: NE

ANO (jaká:______________________________)

Mně blízká osoba má zkušenost se suchem: NE

ANO (jaká:___________________)

Z jakých zdrojů nejčastěji získávám informace o suchu (lze vybrat více možností):
televize

internet

rodina
1.

sociální sítě

škola

noviny

jiné zdroje (jaké:________________________________)

Doplňte co nejvhodněji následující text.

Hlavním zdrojem vody v Českou jsou _______________________________. Hlavní
příčina sucha na našem území je ___________________________ v kombinaci s
___________________________. Obecný princip boje se suchem na našem území
spočívá v ______________________________________________.
2.

Vyber z následujících pojmů příčiny sucha a každou ohodnoť známkou 0 až 3
podle toho, jak podle tebe moc ovlivňují sucho. (0 = není to příčina sucha, 1 = malý
vliv na sucho, 2 = mírný vliv na sucho, 3 = výrazný vliv na sucho)
pojem

hodnocení pojem

zvyšování teploty vzduchu

úbytek sněhové pokrývky

stavba přehrad

vysoké množství letecké
dopravy

bazén doma na zahradě

zalévání zadrženou
dešťovou vodou

napřimování vodních toků

výstavba rybníků

plošné zavlažování

zastavování ploch

splachování pitnou vodou

veřejné koupaliště
odlesňování

V

hodnocení

3. Odhadni, kolik vody spotřebuje jeden člen domácnosti za jeden den. Vymysli co
nejvíce příkladů, kde se v domácnosti plýtvá pitnou vodou a ke každému z nich se
pokus vymyslet způsob, jak toto plýtvání omezit.
Tvůj odhad denní spotřeby vody jednoho člena domácnosti: _________ l

4. Vymysli možná řešení zmírňující sucho. Můžeš se inspirovat příčinami sucha, které
jsi vybíral/a ve cvičení 2.

Příloha 3: Pracovní list
1. Co už vím o suchu v Česku + hra
Zde si zapiš všechny informace, co znáš o problematice sucha. Můžeš se inspirovat
otázkami učitele.

Vytvořte šest skupin. Každá skupina má za úkol vymyslet 4 úzce spojená slova s každým
okruhů. Slova ke každému okruhu zástupce skupiny napíše na tabuli.
Hodnocení:
-

Pokud slovo souvisí s tématem a více skupin sdílí toto slovo → jeden bod

-

Pokud slovo souvisí s tématem a je originální → dva body

-

Pokus slovo s tématem nesouvisí → 0 bodů
ostatní

ostatní

ostatní

Voda v krajině

Voda ve městě

tvá skupina

VI

ostatní

ostatní

body

Spotřeba vody
2. Rozhodněte, jestli je následující tvrzení pravdivé nebo není.
Česko je ohroženo suchem.

ANO – NE

Česká krajina je aridní.

ANO – NE

Hlavním zdrojem vody pro Česko jsou srážky.

ANO – NE

Průměrná roční teplota vzduchu v Česku se v posledních desetiletích zvyšuje.
ANO – NE
Vyšší průměrná teplota vzduchu nemá vliv na evapotranspiraci z prostředí.
ANO – NE
Vyšší průměrná roční teplota vzduchu způsobuje snížení množství sněhu v zimě.
ANO – NE
Nepropustné plochy (zastavěná plocha) zvyšují vsakování vody do prostředí.
ANO – NE
Nižší spotřeba vody v domácnosti zhoršuje intenzitu sucha.

ANO – NE

Pozemkové úpravy v minulém století (napřimování vodních toků, meliorace)
urychlují odtok vody z Česka

ANO – NE

3. Každá skupina řeší jednu otázku. Vyberte správnou odpověď (1 nebo více) a váš
výběr zdůvodněte.
Otázka č. 1: Odkud bereme vodu ve městech?
a) z kohoutku: _________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) z řek/jezer/kanálů: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
c) v případě deště ji můžeme zachytávat: ____________________________________
_______________________________________________________________________
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Otázka č. 2: Jak můžeme používat typy vody ve městech (dešťová voda, kohoutková
voda)?
a) dešťovou a kohoutkovou vodu můžeme bez jakékoli další úpravy pít: ___________
_______________________________________________________________________
b) zadržená dešťová voda je dobrá pro zalévání rostlin, může být také použita pro
zavlažování parků, zahrad či ve fontánách: _________________________________
_______________________________________________________________________
c) kohoutková voda může být použita kdekoli bez limitů a pro jakékoli účely: _______
___________________________________________________________________
Otázka č. 3: Co se stane s dešťovou vodou a použitou vodou (odpadní vodě) ve městě?
a) všechna voda je vypuštěna do polí: _______________________________________
_______________________________________________________________________
b) voda je sbírána a upravována v čistírnách odpadních vod: _____________________
_______________________________________________________________________
c) dešťová voda může být sbírána odděleně a domácí/kancelářská odpadní voda se čistí
zvlášť: _____________________________________________________________

4. V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější činnosti v domácnosti, při kterých
se spotřebovává pitná voda. Zkuste odhadnout, kolik vody se spotřebuje jedna
osoba za jeden den při těchto činnostech ve vaší domácnosti.
Činnost

Tvůj odhad

pitný režim
mytí rukou
příprava jídla, mytí nádobí
zalévání květin
praní, úklid
WC
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Skutečnost (průměrná)

osobní hygiena, sprchování
ostatní
Celkem

5. Příčiny sucha a jejich řešení
Pokuste se vymyslet co nejvíce příčin sucha v dané kategorii. Ve skupině vymyslete řešení
přiřazené příčiny.
Domácnost

(ztráty vody)

Zastavěné území

Řešení

Příčiny

Přírodní krajina

6. Co můžu udělat pro svět a pro sebe – napište 1 konkrétní věc, která pomůže s
úsporou vody. K tomu napište jednu věc o vodě, kterou jste zjistili a kterou
budete sdílet s rodinou a přáteli.
Co můžu udělat pro úsporu vody: ____________________________________________
Co jsem zjistil a budu to sdílet s rodinou a přáteli: ________________________________

IX

Příloha 4: Pracovní list – vyplněný pro učitele
2. Příčiny sucha
Rozhodněte, jestli je následující tvrzení pravdivé nebo není.
Česko je ohroženo suchem.

ANO

České prostřední je aridní.

NE

Hlavním zdrojem vody pro Česko jsou srážky.

ANO

Průměrná roční teplota vzduchu v Česku se v posledních desetiletích zvyšuje. ANO
Vyšší průměrná teplota vzduchu nemá vliv na evapotranspiraci z prostředí. NE
Vyšší průměrná roční teplota vzduchu způsobuje snížení množství sněhu v zimě. ANO
Nepropustné plochy (zastavěná plocha) zvyšují vsakování vody do prostředí. NE
Nižší spotřeba vody v domácnosti zhoršuje intenzitu sucha.

NE

Pozemkové úpravy v minulém století (napřimování vodních toků, meliorace)
urychlují odtok vody z Česka.

ANO

3. Každá skupina řeší jednu otázku. Vyberte správnou odpověď (1 nebo více) a váš
výběr zdůvodněte.
Otázka č. 1: Odkud bereme vodu ve městech?
d) z kohoutku: Správně: Zdrojem kohoutkové vody je povrchová (řeky, jezera,
moře) a podpovrchová voda (pomocí studen), která je vyčištěna a poté potrubím
rozváděna do domácností a veřejných prostorů.
e) z řek/jezer: Správně: Po procesu čištění se do domácnosti dostane jako
kohoutková voda. Bez úpravy není vhodné používat povrchovou vodu jako
pitnou, ale je vhodná na zalévání rostlin, parků nebo splachování toalet.
f) v případě deště ji můžeme zachytávat: Správně: V domácnostech můžeme
zachytávat dešťovou vodu a dále ji využívat na zalévání nebo splachování toalet.
Stejně jako podzemní voda je původně čistá, ale ze vzduchu nasbírá různé
znečišťující látky, dále může být znečištěná sběrným systémem, takže bez čištění
a dezinfekce nemůže být doporučena na pití.
Otázka č. 2: Jak můžeme používat typy vody ve městech (dešťová voda, kohoutková
voda)?
d) dešťovou a kohoutkovou vodu můžeme bez jakékoli další úpravy pít: Špatně:
Kohoutkovou vodou jsou zásobena města a jiná osídlená místa a může být
použita pro osobní spotřebu – pití, praní, vaření, umývání se (sprcha, vana) a
X

splachování záchodů. I když je většinou pitná, tak jsou možné různé problémy s
kvalitou vody (které nemají vliv na zdraví), a proto jsou dostupné domácí
systémy pro úpravu vody, např. filtrační konvice, nebo filtry na vodu pod
dřezem. Dešťová voda není dostatečně čistá (otázka č. 1, odpověď c) a bez další
úpravy není přímo konzumovatelná k pitným účelům, ale lze ji využívat na
zalévání, splachování toalet.
e) zadržená dešťová voda je dobrá pro zalévání rostlin, může být také použita pro
zavlažování parků, zahrad či ve fontánách: Správně: Dešťová voda se může
zachytávat nejen v domácnostech ale také ve městech. V případě domácího
zadržení si můžeme vodu uschovat v nádobách, z kterých ji budeme používat
přímo na zalévání. Pokud má dům rozdělený systém rozvodu vody, může být
dešťová voda použita jako šedá voda, nejčastěji na splachování záchodů. Ve
městě se může zachytávat dešťová voda stejně jako v domácnostech a pak je
využívána na zavlažování nebo ve fontánách. Z hlediska systému čištění
odpadních vod, obzvláště v případě silných dešťů nebo bouřek, je velmi užitečné
mít oddělenou stokovou síť, protože dešťová odpadní voda obsahuje mnohem
nižší koncentrace znečišťujících látek a je tedy jednodušší na čištění.
f) kohoutková voda může být použita kdekoli bez limitů a pro jakékoli účely:
Špatně: kohoutková voda může být použita pro osobní spotřebu, osobní hygienu,
zahradu atd. Jsou tu ale průmyslové oblasti, ve kterých je kohoutková voda
nedostatečná a potřebuje další čištění. To se týká, např. farmaceutického
průmyslu atd. kde jsou nezbytné velmi přísné předpisy.
Otázka č. 3: Co se stane s dešťovou vodou a použitou vodou (odpadní vodě) ve městě?
d) všechna voda je vypuštěna do polí: Špatně: Veškerá odpadní voda musí být
vyčištěna a poté vypuštěna do povrchových vod nebo nádrží. Vyčištěná voda
musí naplňovat striktní parametry kvality, které jsou pravidelně ověřovány. V
případě oddílné stokové sítě ve městě je čištění o dost jednodušší a voda může
být použita na polích jako závlaha, ale ne všechna odpadní voda může být
vypuštěna do polí.
e) voda je sbírána a upravována v čistírnách odpadních vod: Správně: Většina vody
se dostane do kanalizace, která se nalézá všude ve městech. V kanalizaci se
smíchá odpadní voda z domácností, průmyslu a dešťová voda. Pokud je systém
oddělený, tak je dešťová voda sbírána odděleně a pouze odpadní voda prochází
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přes všechny kroky čištění odpadních vod. Stoková voda (vyčištěná, ale stále
nevhodná ke konzumaci) je po tomto procesu vypouštěna do životního prostředí
prostřednictvím povrchových vodních toků. S vedlejším produktem tohoto
procesu se dále pracuje a tento kal se může použít v zemědělství nebo se
likviduje.
f) dešťová voda může být sbírána odděleně a domácí/kancelářská odpadní voda se
čistí zvlášť: Špatně: Bohužel oddílný stokový systém se nenachází v každém
městě. V mnoha městech se používá jednotný stokový systém, kde se relativně
čistá dešťová voda smíchá s těžce znečištěnou odpadní vodou z domácností nebo
průmyslu. Kvůli tomu je objem odpadní vody větší a náklady na čištění jsou
vyšší

4.

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější činnosti v domácnosti, při kterých
se spotřebovává pitná voda. Zkuste odhadnout, kolik vody se spotřebuje jedna
osoba za jeden den při těchto činnostech ve vaší domácnosti.
Činnost

Tvůj odhad

Skutečnost (průměrná)

Pitný režim

2l

Mytí rukou

6l

Příprava jídla, mytí nádobí

8l

zalévání květin

5l

Praní, úklid

16 l

WC

25 l

Osobní hygiena, sprchování

40 l

Ostatní

4l

Celkem

106 l

XII

5. Příčiny sucha a jejich řešení
Pokuste se vymyslet co nejvíce příčin sucha v dané kategorii. Ve skupině vymyslete řešení
přiřazené příčiny.

Pokuste se vymyslet co nejvíce příčin sucha v dané kategorii. Ve skupině vymyslete řešení
přiřazené příčiny.

Řešení

(ztráty vody)

Příčiny

Přírodní krajina

Zastavěné území

Domácnost

napřimování vodních

velké množství

napouštění bazénů,

toků

nepropustných ploch

koupání ve vaně,

meliorace

(parkoviště, velké

zapínání domácích

velké zemědělské

plochy střech),

spotřebičů, i když

plochy (způsobují

svedení dešťové vody

nejsou plné,

rychlejší odtok a velkou

rovnou do odpadních

splachování, zalévání

erozi)

vod, vysoká teplota

pitnou vodou

plošné zavlažování

způsobující vyšší výpar

výstavba rybníků,

výstavba propustných

využívání veřejných

polderů, přehrad

parkovišť z dlaždic

koupališť

větší množství

svod vody ze střechy

sprchování

zasakovacích nádrží

pro další využití

zastavování vody

revitalizace vodních

(zalévání, splachování)

během sprchování, mytí

toků

více zelených ploch ve

rukou

rušení starých meliorací

městě (stromy)

splachování menším

rozdělení zemědělských

množstvím vody

ploch na menší

využívání šedé vody

kapkové zavlažování

(splachování, zalévání)
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Příloha 5: Powerpointová prezentace (řazení snímků po řádcích)
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