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A B S T R A C T 

The name: 

Environmental educational programme „ Every hill has different plants" 

The main aim of extended essay was to create the environmental educational 

programme for children 11-15 years old. This programme is called ,fivery hill has 

different plants''. The programme will be used in nongouvernmental organisation 

Tereza and school practice. 

The work covers and is aimed folowing: 

• creating the educational programme 

• trying the programme in practice with children 

• remaking the programme to the best form 

• preparation of special didactical manual for teachers to unable this programme 

to be used in practice 

The programme ,JEvery hill has different plants'' is outdoor programme and is tailor-

made to Prokop Valley in Prague. The programme is focused on the recognizing of 

plant species, the adaptation of plants and the rules for protected territory. 

The programme lasts three hours and is concipiated for students of higher grade of 

elementary school as well as students of lawer grade of secondary school. 

The participans of the programme always play the main role in each activity. The 

activities are builded-up on cooperation and game. The programme makes use of 

animated nature. It works with concrete botanic species. 

The extended essay is devided into teoretical and practical part. Teoretical part is 

focused on environmental education and characteristic of the nature reservation Prokop 

Valley and its botany. The practical part covers questionnnaire investigation, descripton 

of plant species which are used in programme, information about creating and providing 

the programme, description and special didactics of programme. 

All aims of my extended essay were fulfilled. 
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1 ÚVOD 
Vytyčeným cílem mé diplomové práce bylo vytvoření environmentálně vzdělávacího a 

výchovného programu pro věkovou skupinu žáků l l -15 let. Botanicky zaměřený 

program je nazván „Každá skála j iná tráva". 

Dílčí cíle práce jsou : 

• sestavení programu včetně pomůcek, potřeb a pracovního listu 

• ověření programu v praxi 

• upravení programu podle získaných zkušeností do nejvhodnější podoby 

• konečná verze zpracování programu, metodická příručka pro pedagogické 

pracovníky. 

Charakteristika programu „Každá skála jiná tráva" 

Program „Každá skála jiná tráva" se realizuje v Prokopském údolí s časovou dotací tři 

hodiny. Program je určen pro žáky 2. stupně základních škol a nižší ročníky víceletých 

gymnázií. 

Aktivity jsou voleny tak, aby hlavními aktéry byli sami žáci. Činnosti v programu na 

sebe navazují, jsou tvořeny na principu problémového, činnostního a skupinového 

vyučování. 

Struktura diplomové práce 

Diplomová práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické Části je nastíněna tematika environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty 

(EVVO) a environmentální výchovy (EV). 

Následuje charakteristika ekologických/environmentálních výukových programů. 

Zjišťovala jsem zařazení mnou vytvořeného programu do školních dokumentů 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, učebnice přírodopisu pro 

2. stupeň základních škol) po formální a obsahové stránce. 
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Dále je charakterizován ekosystém, ve kterém program probíhá. Stručně je popsáno 

chráněné území Prokopského údolí, jeho botanika se zaměřením na xerotermní vegetaci 

(teplomilnou a suchu odolnou). 

Praktická část diplomové práce se týká samotného programu. 

Pro vhodné sestavení programu a k ověření svých hypotéz jsem využila metodu 

dotazníkového setření. Otázky byly zaměřeny na informace týkající se učiva botaniky 

přímo v praxi. 

Následuje výčet rostlinných druhů, které byly určeny na základě floristického výzkumu 

a zařazeny do programu. U popisu určených druhů je uvedeno i možné didaktické 

využití. 

Poté je kapitola věnována tvorbě programu a jeho ověřování v praxi. Na základě 

zkušeností z ověřování v praxi byl program sestaven do finální verze. Popis konečné 

verze programu je další součástí diplomové práce. Praktická část obsahuje možnosti 

využití programu nejen ve školách, ale i vjiných výchovných institucích. 

V metodickém návodu je popsáno, jak s programem pracovat a jak ho využít. 

V příloze jsou uvedeny vzor dotazníku, ukázky pomůcek, fotografie z ověřování 

programu a ukázky prací účastníků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika a začlenění environmentálních výukových 
programů. Tematika environmentální výchovy a obsahové 
stránky programu „Každá skála jiná tráva" v kurikulárních 
dokumentech 

Program byl tvořen tak, aby se mohl zařadit do kategorie environmentálních výchovně 

vzdělávacích programů. V první kapitole teoretické části je nejprve stručně 

charakterizována oblast environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty (dále EVVO). 

2.2 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Pojem environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále EVVO) byl zaveden do 

české legislativy v roce 2000 s vytvořením Státního programu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, který schválila vláda v roce 2000 a 

vydalo Ministerstvo životního prostředí (Státní program environmentálního vzdělání, 

výchovy a osvěty v České republice, 2000). 

Pojem environmentální nahradil dříve více používaný a běžnější pojem ekologický. 

Pojem ekologie chápu především jako vědní obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi 

organismy a prostředím. Od toho se odvíjí mé chápání pojmu ekologický. Ve své práci 

budu upřednostňovat pojem environmentální. Termín environmentální se odvozuje od 

slova environmentelistika, což je „ nauka o životním prostředí, která využívá poznatků 

vědního oboru ekologie, zkoumá mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá 

se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí 

nežádoucích zásahů, environmentalistika zahrnuje také např. ochranu přírody, 

monitoring složek životního prostředí, využívaní přírodních zdrojů, péči o zdraví" 

(Máchal, 2000, str. 12). 

Pojmy ekologická/environmentální výchova budu brát jako synonymum. Přestože se v 

současnosti od pojmu ekologická výchova upouští a upřednostňuje se pojem 

environmentální výchova, je stále mnoho odborných publikací, které používají termín 

ekologická výchova. Stejně tomu je tak i u termínu ekologický/environmentální výukový 

program (dále EVP). 
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Do českého školství začala pronikat výchova vedoucí k ochraně přírody v 70. letech. 

Později se pro ni používalo pojmu „ekologická výchova". První vládní dokument, který 

se věnoval ekologické výchově bylo Usnesení vlády ČR č. 232/92 ke strategii státní 

podpory ekologické výchovy v ČR. Realizace a uplatňování ekologické výchovy nebylo 

celoplošné. Odehrávalo se jen na určitých místech či školách. Nyní je EV především 

legislativně zakotvena v Zákoně č. 17/92 Sb., o životním prostředí v §16, dále v Zákoně 

č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v §79, v Zákoně č. 123/98 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí v §13. Dalším krokem k podpoře EV na legislativní 
úrovni bylo přijetí Meziresortní dohody o spolupráci v oblasti EVVO mezi MŽP a 

MŠMT z 8.12.1999 (Máchal, 2000). 

Od roku 2000 je realizace environmentální výchovy, vzdělání a osvěty zahrnuta do 

české legislativy se schválením a vydáním Státního programu environmentálního 

vzdělání, výchovy osvěty v České republice a Akčního plánu Státního programu 

environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2001-2003. Při 

čemž tento plán je každé tři roky aktualizován. 

Strategickým cílem SP EVVO ČR je praktické uplatňování principů udržitelného 

rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře. 

Podle právní normy by environmentální vzdělání, výchova a osvěta měla vést 

, J( myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, 

k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek 

a k úctě k životu ve všech jeho formách:' (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 

16). 

Hlavním pilířem EVVO je oblast školství, kde se dotýká dětí, mládeže, pedagogických 

a odborných pracovníků {Státní program environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty 

v České republice, 2000). 

EVVO musí být uplatňována ve všeobecném i odborném vzdělání v celém školském 

systému. Dále je žádoucí spolupráce s mimoškolní oblastí, kde se EVVO realizuje. Jde 

zejména o nevládní neziskové organizace (NNO). 

Do aktivit EVVO je zapojena i veřejná správa, podniková sféra a cílem je, aby se 

informace, osvěta a poradenství týkající se EVVO dostaly mezi širokou veřejnost. 

Jana Havlíčková Strana 10 



Environmentální výukový program "Každá skála jiná tráva" 

2.2.1 Environmentální výchova 

Jedním z nástrojů pro uskutečňování a plnění cílů Státního programu EVVO je oblast 

environmentální/ekologické výchovy (dále EV). 

Podle (Máchal, 1996, str. 21) je termín ekologická výchova používán jako souhrnný 

termín pro výchovu a vzdělání, osvětu, práci, dialog a styk s veřejností, zvyšování 

informovanosti v zájmu účasti obyvatel v oblasti životního prostředí. Slovo výchova je 

používáno ve smyslu vzájemného cíleného ovlivňování zájmů, znalostí, názorů, postojů 

a jednání, slovo ekologická zdůrazňuje aspekt vztahu k přírodě a životnímu prostředí. 

Pojem chápeme jako obsahově totožný s méně častým výrazem environmentální 

výchova... ". 

Jde o obecnou definici a výraz environmentální je dnes běžně používán a nahradil 

pojem ekologický. 

Jiná definice EV říká, že: 

„ekologická výchova - environmentální výchova, ekopedagogika je oblast výchovy, 

která usiluje o formování ekologicky správného vztahu k přírodě, respektive k životnímu 

prostředí. Je zaměřena na širokou veřejnost nebo cílové skupiny. Axiom: Péče o životní 

prostředí bude na takové úrovni poznání a realizace, kterou je schopen pochopit 

nejméně vnímavý člen společnosti. V ČR uskutečňují EV kromě státních institucí také 

nevládní organizace" (Novotná, 2001, str. 66). 

Existuje mnoho definic EV, kdy každá má trochu jiný ráz, volí odlišná slova, ale ve 

svém obecném obsahu se příliš neliší. 

Kromě definic je důležité zmínit i cíl EV. Tím je: ,/iavození odpovědného jednání vůči 

přírodě, životnímu prostředí i člověku a jeho výtvorům, jak na úrovni jednotlivce, tak ve 

fungování celé společnosti. K tomu je zapotřebí rozvíjet osobnost každého člověka tak, 

aby si uvědomoval své postavení v přírodě, svou zodpovědnost vůči celku a aby dokázal 

využít svůj fyzický, intelektuální a tvořivý potenciál k předcházení a řešení problémů 

životního prostředí ve svém povolání i v osobním a společenském životě". 

(Máchal, 1996, str. 21). 
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Po definici a cíli je dobré zmínit jakým způsobem by měla být EV realizována. EV 
vyžaduje a pracuje s vlastním poznáním, prožíváním, pochopením. Základem je vlastní 

zkušenost. Ta má být realizována především v přímém kontaktu s přírodou a v tréninku 

modelových situací. Vyučování a učení EV má probíhat živě. EV by měla zastřešovat 

poznatky o složkách životního prostředí a zabraňovat roztříštěnosti a izolovanosti 

poznatků o přírodě a společnosti (Horká, 1996). 

Environmentální výchova probíhá nejen ve školách, ale také ve vzdělávacích 

subjektech, které jsou provozované jako státní školská zařízení nebo v zařízeních 

nestátních. Jsou to především střediska ekologické výchovy (dále SEV). SEV jsou 

většinou nevládní neziskové organizace (dále NNO), jejichž cílem je podílet se na 

EVVO a zaměřovat se na ty oblasti, které jsou obtížněji poskytovány školou. SEV 

podporují a doplňují školní vzdělávání a spolupracují se školami. Mezi hlavní náplň 

patří provozování široké nabídky ekologických výukových programů, vedení a tvorba 

dlouhodobých projektů, poskytování námětů, metodických návodů k různým aktivitám, 

tvoření pomůcek, vzdělávání pedagogů, tvorba programů pro veřejnost za účelem větší 

informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí apod. (Máchal, 2000). Jsou 

zmíněny neziskové organizace, protože program, který jsem vytvořila, byl primárně 

tvořen pro využití v NNO Sdružení TEREZA. 

Sdružení TEREZA 

Sdružení TEREZA je nevládní nezisková organizace se sídlem Haštalská 17, 110 00, 

Praha 1. 

„Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát 

se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnost" (terezanet.cz). 

Sdružení TEREZA pořádá ekologické výukové programy, dlouhodobé mezinárodní 

projekty (Ekoškola, Globe, Les ve škole - škola v lese), semináře pro učitele. TEREZA 

pomáhá se zařazením environmentální výchovy do škol (např. i tvorbou výukových 

materiálů, určovacích klíčů, pomůcek apod.). 

Jednou z činností SEV je tvorba a realizace ekologických výukových programů na 

různá témata. Ty jsou svým charakterem krátkodobé. Mezi takovéto programy spadá i 
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mnou vytvořený program, který byl sestaven na základě podnětu ze Sdružení TEREZA, 

se kterým spolupracuji. 

Co se rozumí pod pojmem ekologický výukový program? 

Uvádím definici výukového programu, kterou publikuje Máchal, 2000, str. 134: 

„ Výukový program je interaktivní výchovně vzdělávací lekce, jejímž cílem je upevnění, 

prohloubení a rozšíření učiva všech stupňů škol v souladu se školními vzdělávacími 

programy; výukový program probíhá zpravidla mimo budovu školy (ve středisku 

zájmového vzdělávání, ve středisku ekologické výchovy, v přírodě apod.J. 

Ekologický/environmentální výukový program (EVP) je výukový program 

s obsahem ekologickým (v užším slova smyslu), environmentálním, biologickým nebo 

zabývajícím se ochranou přírody a krajiny. 

EVP kladou důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotové 

orientace a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí (Máchal, 2000). 

Z hlediska využívaní výukových metod se v EVP využívají především metody 

problémového a projektového vyučování. Dále se využívají prvky dramatické, výtvarné, 

pracovní a estetické výchovy. Problematika tématu v EVP by měla být vždy aktuální a 

měla by dosahovat odborné úrovně. EVP by měly být sestaveny a utvořeny tak, aby 

rozvíjely také tvořivost, komunikaci, týmovou spolupráci, žáci by si měli osvojit 

praktické poznatky získávané především bezprostředním kontaktem s přírodninami, 

přírodními materiály i aktivním pobytem na zahradě, v terénu. Celým programem by 

měla prostupovat výrazná aktivizace žáků (Máchal, 2000). 

Aktivita během programu by měla spočívat na žácích. Učitelé a lektoři by měli být 

v roli průvodce a poradce. 

Hlavním cílem ekologických výukových programů je pojednání o určitém tématu či 

tematickém celku učiva v souvislostech, napříč vyučovacími předměty se zvláštním 

důrazem na ekologické souvztažnosti, na rozvíjení komunikativních dovedností žáků a 

utváření přátelských postojů vůči přírodě a životnímu prostředí. Důležitou roli, jak již 

bylo zmíněno výše, hraje aktivizace žáků a obohacování o praktické poznatky. Obsah, 
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forma a použité metody by měly vždy být přizpůsobeny věkovým zvláštnostem a 

zkušenostem účastníků (Máchal, 2000). 

Charakteristika EVP probíhajících pod záštitou NNO: 

• jde o tříhodinové strukturované bloky aktivit zaměřených na vybraná témata 

environmentální výchovy s přesahy do dalších průřezových témat 

• opírají se o principy moderních výukových metod, uplatňuje se práce ve 

skupinách, vyhledávání a třídění informací, kritické myšlení, samostatné 

vyhodnocení výsledků, řešení problémových situací 

• zvolené metody práce i témata korespondují s RVP ZV 

(podle Sdružení Tereza). 

Má-li být program označen jako ekologický/environmentální program, měl by splňovat 

určité podmínky. 

EVP by měl mít jasně stanovený a definovaný cíl, ke kterému chceme žáky či studenty 

dovést. 

Anotace programu by měla být zpracována po ověření v praxi do metodické příručky 

tak, aby ji mohli použít i jiné osoby než samotný autor. 

Pomůcky pro daný program by měly být originální, s důrazem na estetické 

propracování. Samozřejmostí by měla být odborná správnost a aktuálnost vyučované 

problematiky. EVP by měly navazovat na témata, která jsou uvedena v kurikulárních 

dokumentech. Výběr, množství a druh informací musí být přiměřené věku žáků či 

studentů, nemělo by dojít k přílišnému zahlcení informacemi. 

V programu musí být dostatečný prostor pro vyjádření názorů zúčastněných žáků. 

V EVP se využívají především ty metody a formy výuky, které aktivizují žáky a jsou 

založeny na vzájemné komunikaci a spolupráci mezi účastníky. 

Vzdělávací aktivity by měly střídat aktivity pohybové, tvořivé, hravé a soutěživé. 

V EVP by se měly používat originální pomůcky a co nejvíce by se měl uplatňovat 

přímý styk s přírodou. 
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Na konci programu je nutná společná reflexe programu. Ta může zahrnovat zopakování 

tématu, vyhodnocení práce, atmosféry. Slouží také mimo jiné jako zpětná vazba pro 

lektory či učitele (Máchal, 2000). 

Výukové programy většinou navazují na osnovy vyučovacích předmětů pro základní a 

střední školy. Smyslem výukových programů je nenásilné, tvořivé a aktivizující vedení 

dětí k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků, zkušeností a 

získaných informací poskytovaných úměrně k vědomostem žáků (Máchal, 1996). 

Ve výukových programech jsou také využívány a procvičovány znalosti a dovednosti 

žáků získané i v jiných vyučovacích předmětech (Máchal, 1996). 

Výklad lektora je velmi omezený, jeho role je především průvodcovská. 

Máchal rozlišuje tři typy ekologických / environmentálních výukových programů. 

1. EVP přímo navazující na určité téma osnov 

Využívají se jako motivační před vlastním probíráním tématu ve škole, nahrazují 

výklad ve škole nebo procvičují a rozšiřují již probrané učivo. Jejich nevýhodou 

je využitelnost pouze v krátkém období školního roku. 

2. Komplexnější EVP 

Navazují na znalosti a dovednosti žáků získané ve více tematických okruzích i 

v různých předmětech, prakticky se procvičují, rozšiřují a upevňují. Většinou je 

nelze jednoznačně přiřadit do jediného tematického celku osnov. Tvoří 

převážnou část programové nabídky SEV. 

3 . S p e c i a l i z o v a n é E V P 

Na osnovy navazují pouze volně, věnují se konkrétním problémům životního 

prostředí s cílem přispívat k utváření proekologických hodnotových orientací a 

zaměřovat aktivitu žáků žádoucími způsoby (např. ke třídění odpadů). 

(Máchal, 1996) 

Výukové programy v SEV slouží jako doplněk vyučovacího a výchovného procesu, 

který může probudit zájem žáků o daný předmět. 
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2.2.2 Environmentální výchova v Rámcově vzdělávacích 
programech pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je kurikulární dokument, podle 

kterého si školy tvoří svůj školní vzdělávací program a který je v současnosti závazný 

pro všechny školy, ve kterých probíhá základní vzdělávání. V kurikulárním dokumentu 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) jsou 

charakterizovány klíčové kompetence, jednotlivé vzdělávací oblasti, učivo a dále kromě 

vzdělávacích oblastí jsou zařazena i tzv. průřezová témata. 

Jsou to témata, která se týkají aktuálních problémů a měla by prostupovat všemi 

vzdělávacími oblastmi jakožto celým základním vzděláním. Zařazení průřezových 

témat je pro školy povinné. Průřezová témata by měla být propojena se vzdělávacím 

obsahem. Jedním z šesti průřezových témat je environmentální výchova. Realizace cílů 

environmentální výchovy by se měla promítat do všech vzdělávacích oborů i 

mimoškolních činností. V dokumentu RVP je průřezové téma Environmentální výchova 

charakterizováno takto: 

„EV vede jedince kpochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního 

prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji 

společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého 

jedince.(.. ,)Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje 

v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků " 

(RVP ZV, str. 89). 

Environmentální výchova by měla mít integrační charakter. Principy EV by měly 

prostupovat všemi vzdělávacími oblastmi a také by měla být nedílnou součástí filozofie 

školy. EV by měla rozvíjet oblast vědomostí, dovedností a schopností stejně jako oblast 

postojů a hodnot. 

2.2.3 Obsahové zařazení programu „Každá skála jiná tráva" do 
kurikulárních dokumentů 

V předešlé kapitole je zpracována oblast environmentální výchovy, kam program spadá 

po formální stránce. Tato kapitola se zaměřuje na to, jak navazuje obsahová tematika 

programu na kurikulární dokumenty. Program je zaměřen botanicky. První část bude 
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věnována RVP ZV, především takovým částem, které se bezprostředně týkají obsahové 

stránky programu. 

Dále jsem zmapovala, jak je téma programu obsahově zpracováno v jednotlivých 
řadách učebnic pro základní školy a nižší gymnázia. 

Jako jedno z východisek pro stanovování cílů programu posloužily očekávané výstupy 

v RVP ZV, o kterých je pojednáno níže. 

Obsahové zařazení programu „Každá skála jiná tráva" v rámci RVP ZV 
Vzdělávací oblast Člověka příroda 

Jednou z charakteristik vzdělávací oblasti Člověk a příroda je to, že se věnuje 

problémům spojených se zkoumáním přírody a poskytuje žákům prostředky pro hlubší 

porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.(RVP ZV, s.43). Žáci dostávají 

příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, 

působí na sebe a ovlivňují se. Celkově by měla vzdělávací oblast rozvíjet dovednosti 

soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a 

ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky 

tohoto ověřování a vyvozovat závěry...(RVP ZV). 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory fyzika, chemie, 

přírodopis, zeměpis. 

Jedním z cílových zaměření v rámci celé vzdělávací oblasti Člověk a příroda je 

zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měřeni, experiment) i různých metod racionálního 

uvažování... (RVP ZV, str. 43). 

Tento cíl se shoduje se zaměřením mého programu. 

V rámci samotného vzdělávacího oboru Přírodopis bych vyzdvihla učivo a očekávané 

výstupy, které se promítají po obsahové stránce do mého programu. 

Jde především o okruh biologie rostlin. 
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Očekávané výstupy u této oblasti zní: 

Žák 

> odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva 
až k jednotlivým orgánům 

> porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady 

jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

> vysvětlí princip základních fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 

rostlin 

> rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné 

zástupce pomocí klíčů a atlasů 

> odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých 

rostlin přírodním podmínkám 

(RVP ZV, str. 50) 

Zvýrazněné očekávané výstupy se shodují s cíli mého programu. Poslední očekávaný 

výstup se shoduje zcela. 

V okruhu Praktického poznávání přírody očekávané výstupy zní: 

Žák 

aplikuje praktické metody poznávání přírody 

^ dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při pozorování živé 

i neživé přírody. 

(RVP ZV, s. 52) 

V tomto případě by program měl přispět k naplňování obou očekávaných výstupů. 

Obsahové zařazení programu „Každá skála jiná tráva" v jednotlivých řadách 

učebnic 

Abych získala představu, jak je zapracováno téma programu v rámci učebnic, prošla 

jsem všechny řady učebnic přírodopisu a biologie pro základní školy a nižší ročníky 
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gymnázií, které mají doložku Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Zaměřila jsem se na botanické části a témata ekologie rostlin, ochrany přírody, adaptace 

rostlin, určování podle botanického klíče a atlasů. V následujícím přehledu člením řady 

učebnic dle jejich vydavatele. 

V řadách učebnic, které vydalo nakladatelství Fraus, je učivo botaniky zařazeno 

v učebnici pro 7. ročník. Kromě obecné a systematické botaniky je zařazena i kapitola, 

která se týká společenstev. Stručně jsou pospána i společenstva luk, pastvin a travnatých 

strání s obrázky rostlin, které můžeme vidět v programu „naživo". V této učebnici jako 

jediné z celkově dvou, je zařazena práce se zjednodušeným botanickým klíčem. Děje se 

tak v rámci laboratorních prací, kdy mají žáci za úkol prohlédnout si rostlinu a podle 

zjednodušeného botanického klíče určit odpovídající charakteristické znaky a 

zaznamenat čísla hesel, podle nichž postupovali a napsat název rostliny. 

V učebnici pro 6. ročník bychom našli malou zmínku o adaptacích v kapitole o 

podmínkách života a kapitolu o ekosystémech a ochraně přírody. 

V pracovním sešitě pro 7. ročník je celá kapitola Klíč k určování rostlin. Klíč je 

sestaven podle klasického způsobu volby ze dvou možností. Kapitola obsahuje přímo 

zjednodušený klíč. 

Čabradová, V. a kol. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 

Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-424-4. 

Řada učebnic vydavatelství Natura (Nakladatelství české geografické společnosti) 

není členěna podle příslušnosti do ročníků, ale podle tematických celků. Botanika je 

rozdělena do dvou učebnic. První se věnuje bakteriím, houbám a řasám. Náplní druhého 

dílu jsou vyšší rostliny, anatomie rostlin a systematika rostlin. 

V této učebnici je zařazena přímo kapitola Rostliny a prostředí, která se zabývá 

problematikou adaptace rostlin. Nejprve popisuje vlivy, které na rostliny působí, poté 

jsou uváděny přímo příklady různých přizpůsobení a konkrétní rostliny s danou 

adaptací. 

V kapitole Rostlinná společenstva je přímo řešena problematika ekologie rostlin. 

Pojednává obecně o společenstvu, pak je popsáno lesní společenstvo, další rostlinná 
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společenstva jsou zmíněna jen okrajově. Zmínka o společenstvech skalních stepí či 

suchých trávníků tam není. 

Další samostatná kapitola je zaměřena na ochranu rostlin, jmenuje se Ochrana rostlin -

chráníme přírodu, chráníme sebe. 

Kromě práce s klíčem jsou v této učebnici zařazena po obsahové stránce všechna 

témata, která se objevují v programu. 

Švecová, M. A kol. Botanika 2 - Vyšší rostliny. Praha: Nakladatelství České 

geografické společnosti, s.r.o., 1998. ISBN: 80-86034-28-3. 

V učebnicích přírodopisu nakladatelství Scientia je učivo botaniky zařazeno do 

učebnice pro 7. ročník, kromě anatomie rostlin a systematické botaniky je pouze 

v poslední kapitole Herbář, práce s klíčem zmínka o botanických klíčích. Zatímco 

postup vytvoření herbáře je popsán, určování podle klíče obsahuje jen stručný popis 

botnického klíče. 

"Proto máme klíče k určování rostlin. Pomocí znaků typických pro rostlinu se 

dopátráme k jejímu názvu. V klíči jsou zároveň obrázky rostlin, které nám pomáhají 

přesvědčit se, zda jsme postupovali správně. " 

V této řadě není ani zmínka o adaptacích rostlin nebo jejich ekologii. 

V řadě učebnic nakladatelství SPN je botanická část učiva soustředěna v učebnici 

Černík, V., Martinec, Z. Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky 

víceletých gymnázií. Praha:SPN, 1999.ISBN 80-7235-069-2. 

Za témata týkající se adaptace by se mohla považovat zmínka o hmyzožravých, 

parazitických a saprofitických rostlinách. Dále je zařazena kapitola o ochraně přírody. 

V učebnici z řady ekologického přírodopisu, vydané nakladatelstvím Fortuna, jsou 

zahrnuty vyšší rostliny v rámci ekosystémů. V příloze učebnice je popsáno určování 

organizmů podle klíče. Nalezneme zde popis klíče i návod, jak postupovat při určování, 

je uveden i příklad. Ve stejné učebnici jsou v rámci přílohy i příklady ohrožených a 

chráněných druhů rostlin, ohrožení organismů v přírodě a možnost jejich ochrany. 
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Kvasničková, H. a kol. Poznáváme život - Přírodopis pro 6. ročník s výrazným 

ekologickým zaměřením, 2. část. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-222-5. 

Poslední řada učebnic přírodopisu s doložkou MŠMT, kterou jsem analyzovala, jsou 

učebnice z vydané nakladatelstvím Prodos. Botanika část (anatomie a systematika 

rostlin) je zařazena v učebnici pro sedmý ročník. Učebnice obsahuje kapitolu Příroda a 

její ohrožení. Jsou zmíněna chráněná území, ohrožené druhy. Adaptace zařazeny 

nejsou. V rámci laboratorních prací je úkol : Určování rostlin podle atlasů a klíčů a 

jednoduchý rozbor rostlinného společenstva. Bohužel není uveden a popsán způsob v 

určování. 

Jurčák, J., Froněk, J. a kol. Přírodopis 7. Olomouc: Prodos, 1998. ISBN 80-7230-015-6. 

Pokusila jsem se o komparaci očekávaných výstupů RVP ZV a začlenění vybraného 

botanického učiva v učebnicích přírodopisu pro 2. stupeň základní školy. 

Došla jsem k závěru, že nelze dosáhnout všech očekávaných výstupů, které určuje RVP 

ZV, pokud se učitelé budou držet pouze učebnic. Tyto požadavky, podle mého názoru, 

nejvíce splňuje učebnice z vydavatelství Natura. 

Z tohoto důvodu musí učitel zařazovat vybraná témata nezávazně na učebnicích, aby 

mohl splnit očekávané výstupy. 

K tomuto účelu by měl přispět i program Každá skála jiná tráva. Dává prostor pro 

kontakt žáků s přírodou, určování rostlin podle vzhledu a podle jednoduchého 

botanického klíče, dále se věnuje tématu adaptací rostlin, jsou zařazena pravidla pro 

pohyb v chráněném území a tematika ekologie rostlin. 

Vhodným doplněním k učebnicím by mohla být publikace vydaná nakladatelstvím SPN 

[Stoklasa, J. Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii 

pro ZŠ a SŠ. Praha: SPN, 2006. ISBN 80-7235-320-9], která obsahuje didaktické 

určovací klíče a návody na praktické činnosti. 
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3.2 Charakteristika vybraného ekosystému 

Program, který jsem utvářela je přímo vázán na lokalitu Prokopského údolí. Z tohoto 
důvodu je do teoretické části zařazena i stručná charakteristika tohoto chráněného 

území. Nejprve je vložena obecná charakteristika, dále botanika Prokopského údolí se 

zaměřením na společenstva xerotermních trávníků a skalních stepí. Specifika 
rostlinných druhů, které jsou využívány v programu, jsou popsány v praktické části. 

2.2.4 Obecná charakteristika Prokopského údolí 

Přírodní rezervace Prokopské údolí se řadí mezi nejvýznamnější přírodní celky v Praze. 

Rozkládá se v jihozápadní části Prahy. Údolí vzniklo modelací území ve čtvrtohorách. 

V Prokopském údolí se nachází krasové jevy, geologické odkryvy, naleziště 

zkamenělin, druhově bohatá teplomilná stepní a hájová společenstva a také se zde 

vyskytují významné archeologické objekty (Němec, 1997). 

Oblast Prokopského údolí je bohatě prostudována a zmapována biology. Existuje 

mnoho pramenů, z kterých lze čerpat informace. 

V roce 1993 byl vyhlášen přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Přírodní park 

zahrnuje ještě několik dalších maloplošných zvláště chráněných území. Mezi ně se řadí 

přírodní rezervace Prokopské údolí, dále přírodní památka (dále PP) Ctirad, národní 

přírodní památka (dále NPP) Dalejský profil, PP Opatřilka - Červený lom, NPP Požáry 

a NPP U Nového mlýna. 

Nejčastější horninou Prokopského údolí jsou silurské a devonské vápence. Dále jsou 

zastoupeny i bazaltové vulkanity, které tvoří Hemrovy skály. Na Hemrových skalách se 

odehrává část programu. V odkryvech hornin byly nalezeny mnohé silurské fosilie 

graptolitů, ramenonožců, mlžů, trilobitů a dalších. 

Dříve bylo Prokopské údolí porostlé lesy. Ty byly vytlačeny s nástupem zemědělství a 

pastevectví pravěkých obyvatel. Osídlena byla mnohá místa Prokopského údolí. Známé 

jsou zbytky valů Butovického hradiště. Během 20. století došlo k zarůstání Prokopského 

údolí hlavně díky absenci pastevectví. Dříve zaniklá pastva koz a ovcí je dnes obnovena 

v zájmu zachování druhové pestrosti rostlin, které jsou na spásání závislé. Přírodu 

v Prokopském údolí po dlouhou dobu ovlivňovala a stále ovlivňuje činnost člověka. 
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V přírodním parku jsou i viditelné známky těžby vápence, která byla ukončena až po 

druhé světové válce. 

Lokalitou Prokopského údolí se můžeme projít i po naučné stezce, která nás informuje o 

zajímavostech tamní přírody. 

Fauna je bohatá především na bezobratlé živočichy. Můžeme zde nalézt mnohé 

zástupce plžů a především hmyzu. Významný je hmyz, který je vázán na skalní stepi 
(z brouků např. střevlíkovití, drabčíkovití). Z obratlovců jsou k vidění běžné druhy, 

které nalézáme v příměstském pásmu, z ptactva např. konipas bílý, střízlík obecný, 

červenka obecná; z drobných savců např. norník rudý (Němec, 2003). 

2.2.5 Botanika Prokopského údolí 

Na území Prokopského údolí bylo napočítáno kolem 550 druhů rostlin. Pestrost 

rostlinných druhů na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí je dáno díky 

velkému množství lomů, skal, potoků, luk, skalních stepí, teplomilných doubrav a 

suťových lesů. Dále také tím, že údolí směřuje od západu k východu a tím vznikají 

velmi mikroklimaticky rozdílné jižní a severní svahy. 

Z celkového hlediska nejvzácnější a nejzajímavější jsou společenstva xerotermní (tzn. 

teplomilná a suchu odolná), kterým se věnuji v další části. 

Na stepní travinná společenstva navazují společenstva lesostepní. Ty tvoří především 

teplomilné křoviny a dřeviny. Typickým druhem je dřevina dub pýřitý, nazývaný též 

šípák. Typickým znakem jsou chlupaté listy. U nás se nachází pouze v nejteplejších 

oblastech. V takovýchto lesích doplňuje bylinné patro například silenka hajní či huseník 

chudokvětý. 

Převážně na severních svazích se vyskytují zbytky suťového lesa. Druhové složení je 

zastoupeno javorem mléčem a javorem klenem, lípou velkolistou a kakostem smrdutým 

v bylinném patře. 

V údolích kolem potoka nalezneme lužní lesy, kde převládá olše lepkavá a jasan ztepilý. 

Z bylin jsou běžné kopřiva dvoudomá a bršlice kozí noha. 

Další dřeviny, které se v oblasti nacházejí, mají druhotný původ. To znamená, že byly 

uměle vysazeny člověkem, či jsou výsledkem zarůstání, tzv. ekologické sukcese. Tvoří 
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je především dřeviny, které u nás nejsou původní a často vytlačují ostatní druhy. Ze 

stromů bychom sem zařadili trnovník akát, borovici černou, jírovec maďal a topol 

kanadský. 

Druhotného původu jsou i pole a louky, které jsou na okrajích přírodního parku. 

Najdeme tam běžné ruderální druhy jako bodláky, šťovík a pýr plazivý a různé druhy 

trav. 

Lesy v přírodním parku jsou z valné většiny výsledkem a konečnou fází ekologické 

sukcese. Lesem tak zarostly plochy po ukončení lomové těžby vápence (Němec, 2003). 

V posledních letech trápí i oblast Prokopského údolí invazní druhy rostlin, které k nám 

pronikají a působí nemalé škody. Hlavně kvůli tomu, že jsou velmi průbojné, nemají 

přirozené nepřátele, kteří by jejich počty stabilizovali a vytlačují druhy původní. 

K těmto druhům patří především netýkavka malokvětá a křídlatka japonská. 

Suché bezlesé biotopy 

Podle (Sádlo, Storch, 2000) jsou jako suché bezlesé biotopy označována suchá místa 

s nízkou vegetací. Jsou to místa, která odolávají vlivu lesa a vyskytují se převážně 

v blízkosti skal či na svazích v teplých nížinách. Někteří biologové je označují jako 

skalní stepi. J. Sádlo považuje toto označení za „silné slovo" a spíše se přiklání k pojmu 

xerotermní biotopy či vegetace, které značí teplomilná a suchu odolná společenstva. 

V této souvislosti se diskutuje otázka tzv. stepní otázka. V té se řeší to, jak blízko mají 

naše české xerotermní vegetace ke stepím a do jaké míry souvisí xerotermní vegetace se 

stepní vegetací holocénu a do jaké míry s bezlesím sekundárním (Sádlo, Storch 2000). 

Jsou tři hypotézy. První se přiklání k tomu, že máme v Čechách pravé stepi. Druhá 

naopak tvrdí, že stepi z holocénu zanikly, místa porostla lesem a xerotermní vegetace 

jsou výsledkem působení člověka. Třetí hypotéza se staví na rozhraní. Holocénní stepi 

sice vymizely, ale jejich druhy se dochovaly. Stepi východní Evropy jsou od holocénu 

díky makroklimatu udržovány v bezlesém stavu. U nás tomu tak není, proto nelze 

používat pojem „step", protože ta u nás v Čechách jako taková není (Sádlo, Storch, 

2000). 
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Xerotermni trávníky Prokopského údolí ovšem nejsou primárním bezlesím. Činností 

člověka les vymizel, přestože se zde dříve nacházel. Vzniklo tak tzv. antropogenní 

sekundární bezlesí. 

Mezi hlavní znaky tohoto biotopu patří mělká půda, na které se projevují extrémní 

změny mikroklimatu. V létě dochází k přehřívání a vysychání půdy a v zimě panují 

holomrazy. Značný vliv na výskyt druhů má chemismus podkladu. 

Podobně je charakterizován biotop suchých trávníků. Tak se označují společenstva, 

která mají stepní charakter a jsou zastoupena suchomilnými a teplomilnými druhy 

rostlin. Tato společenstva jsou druhově velmi bohatá. Půdy jsou v těchto místech velmi 

chudé na živiny (Sádlo, Storch, 2000). 

2.2.6 Společenstvo xerotermni vegetace 

Program probíhá zejména na místech s xerotermni (teplomilnou a suchu odolnou) 

vegetací, někdy nepříliš správně označovaných (viz výše) jako skalní stepi, která se řadí 

mezi bezlesá společenstva. Jsou to společenstva, která jsou pro naše území poměrně 

vzácná. Rostliny těchto společenstev nalezneme v České republice na několika 

nejteplejších místech ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě. 

Xerotermni společenstva jsou přizpůsobená na extrémnější podmínky. Jsou to tzv. 

relikty chladné kontinentální stepi, které v Čechách převládaly v době ledové. 

Zachovaly se na skalnatých srázech, jejichž drsné mikroklima stále trochu připomíná 

klimatické poměry glaciálu (Pondělíček, 2002). Na severně skloněných svazích 

můžeme najít např. pěchavu vápnomilnou, která je považována za glaciální relikt. 

Odborníci předpokládají, že právě na tyto lokality se soustředilo rostlinstvo studených 

stepí, když je z ostatních míst vytlačily rozšiřující se dřeviny (Němec, 2003). 

Charakter těchto společenstev určují především místní abiotické podmínky. Skály se ve 

dne silně přehřívají. Xerotermni vegetace se musí vypořádat s nedostatkem vody a 

intenzivním žárem slunečních paprsků, které jsou spalující hlavně během letních 

období. Dále je na skalních lokalitách často jen málo humusu a přísunu živin. 

Rostliny, které nalézáme na „skalních stepích" musí být adaptovány na drsné podmínky, 

jakými jsou nedostatek vody, vítr a velké kolísání teplot. Sluneční paprsky jsou během 
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léta na skalních stepí velmi ostré. Rostliny musely vyvinout různé strategie, aby mohly 
v takovémto prostředí přežít. 

Proto mnoho druhů vykvétá brzy zjara, kdy sluneční svit není tak intenzivní, odplodí a 
do léta usychají a pod zemí přežívá pouze oddenek. Dalším přizpůsobením je 

jednoletost některých rostlin, tzv. letniček. Přes jaro vykvetou, odplodí, vysemení se a 
uhynou. K takovým druhům patří např. osívka jarní. Přes léto přežívají na skalních 

stepích především společenstva trav, hlavně rostliny lipnicovité. 

Jedním z přizpůsobení na nedostatek vody je vytváření dlouhých kořenů, kterými 

rostlina dosahuje až do nitra skal a čerpá vodu zde. Toto přizpůsobení můžeme nalézt 

např. u tařice skalní či hvozdíku sivého. Další adaptací je vytvoření „zásobáren" na 

vodu. Patří sem tzv. tučnolisté rostliny, které díky průduchům, které mají zanořené do 

jamek a slizovatému povrchu, dokážou snížit výpary vody. Do této skupiny řadíme 

např. netřesk výběžkatý a rozchodník skalní. 

Druhy trav zase tvoří jemné a krátké svazčité kořeny, které tvoří hustou kořenovou síť, 

do níž se zachytává rosa. Pokud selže toto přizpůsobení, jsou trávy připravené na 

strategii přežití i při krajním vyschnutí (Sádlo, Storch, 2000). 

Dále jsou na sucho přizpůsobeny tím, že mají na povrchu nepropustnou voskovou 

vrstvu, která brání výparu. Jiné mají na povrchu trichomy nebo mají svinuté listy. 

V neposlední řadě musíme zmínit vliv pastvy, která na „skalních stepích" hraje velkou 

úlohu. Proto nestačí, aby rostliny čelily jen nepříznivým abiotickým podmínkám, ale 

bránily se také okusu. Rostliny se mohou proti tomuto jevu bránit dvěma způsoby. Buď 

se snaží zvířata odlákat tím, že mají trny, jsou jedovaté nebo tuhé. K těmto se řadí 

bodlák, pelyněk, mateřídouška či dobromysl. Opačnou strategii volí jiné druhy, které 

s býložravci spolupracují. Jsou to především trávy. Spásání jim prospívá, protože se tím 

rychleji vegetativně množí (Sádlo, Storch 2000). 

Je třeba podotknout, že právě díky pastvě vděčíme za bohatou diverzitu druhů stepních 

trávníků, protože pastva zabraňuje zarůstání a postupné sukcesi, která vede k vytvoření 

lesa. 

V Prokopském údolí byly skalní stepi zachovávány právě díky pastevectví, které zde 

provozovali naši předkové, a nedovolilo zarůst stepní plochy dřevinami. V 50. letech 
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pastevectví skončilo, ale nyní je opět podporováno právě kvůli zachování stepních 

formací. 

Velký vliv na druhové složení vegetace má mateční hornina. V Prokopském údolí 

nalezneme dva hlavní druhy, a to usazený vápenec a vyvřelý bazalt. Na vápencových 
skalách budeme čekat např. pěchavu vápnomilnou, na bazaltové hornině Hemrových 

skal se zase daří česneku tuhému či vlnici chlupaté. 
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3 P R A K T I C K Á Č Á S T 

3.1 Dotazníkové šetření 

3.1.1 Metody 

Pro vhodné sestavení programu a k ověření hypotéz jsem použila metodu 

dotazníkového šetření. 

Dotazník obsahuje strukturované uzavřené, polouzavřené, otevřené a přiřazovací 

otázky. Dotazník byl vyplňován anonymně a jeho vyplnění zabralo cca 5 minut. 

Dotazníkové šetření není těžištěm diplomové práce a jeho účelem bylo pouze okrajově 

zmapovat situaci a potvrdit či vyvrátit hypotézy uvedené níže. Jedná se tedy o 

orientační průzkum. Úplné znění dotazníku je přiloženo v příloze. 

Dotazník byl sestaven pro učitele přírodopisu a biologie. Sběr dat nejprve probíhal 

rozesíláním e-mailů do pražských základních škol a víceletých gymnázií přímo na 

konkrétní e-mailové adresy učitelů přírodopisu a biologie. Přestože vynaložené úsilí 

bylo značné, návratnost dotazníků byla mizivá, přibližně 7 %. Tento sběr informací se 

naprosto neosvědčil. Po této zkušenosti byly dotazníky doneseny do škol osobně nebo 

tam byly distribuovány přes jiné pedagogy. Díky tomuto způsobu sběru dat byla 

návratnost vyplněných dotazníků 100 %. 

Celkem vyplnilo dotazník 27 respondentů z řad učitelů přírodopisu a biologie pražských 

škol. Pro můj záměr, kterým byl pouze vhled do problematiky, to je dostačující. 

Na základě otázek, které jsem si kladla před tvorbou botanického výukového programu, 

jsem formulovala hypotézy. Předpokládala jsem, že pořádání botanických exkurzí je 

spíše výjimečné. Snažila jsem se zjistit důvod. Proto byly formulovány tyto hypotézy: 

3.1.2 Formulované hypotézy 

Hl: Botanika patří mezi nejobtížnější část biologie z hlediska motivace a zájmu žáků. 
H2: Systematika rostlin je nejobtížněji zprostředkovatelna žákům. 
H3: Učitelé nepořádají botanické exkurze. 
H4: Žáci se nedostávají do přímého kontaktu se zástupci rostlin. 
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3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V této části jsou postupně vyhodnoceny jednotlivé otázky z dotazníku. Pro mé záměry 

nebylo nutné zjišťovat pohlaví ani věk respondentů. Jsou vyhodnoceny pouze získané 

odpovědi na dané otázky. 

První otázka se týkala motivace žáků a studentů. Účelem bylo zjistit, při jaké části 

biologie musí učitelé vynaložit největší úsilí, aby byli žáci motivováni. 

Jednotlivé oblasti biologie měli respondenti oznámkovat z hlediska obtížnosti od 1 do 5, 

kdy 1 je snadné. U každé oblasti byl vypočítán aritmetický průměr a zaznamenám do 

grafu (viz graf č.l). Nejobtížnější z hlediska motivace žáků je pro učitele geologie s 

průměrem 4,37. Druhá nejobtížnější je botanika, u které byl průměr 3,26. Jako středně 

obtížná byla hodnocena obecná biologie a genetika (2,96) a nejsnadnější z hlediska 

motivace žáků vyšla biologie živočichů (1,48) a člověka (1,25). Tato otázka také 

testovala první hypotézu. 

Hl : Botanika patří mezi nejobtížnější část biologie z hlediska motivace a zájmu žáků. 

Hypotéza se v tomto případě potvrdila. Botanika není sice úplně nejobtížnější z hlediska 

motivace, ale řadí se na druhé místo po geologii. To ji řadí mezi nejobtížnější části 

biologie z hlediska motivace a zájmu žáků. 

Graf č. 1 Obtížnost oblastí biologie z hlediska motivace 
žáků 

obecná biologie biologie biologie geologie 
biologie a rostlin živočichů člověka 
genetika 

Grafč. 1 
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Další otázka se týkala přímo oblasti botaniky a testovala druhou formulovanou 

hypotézu. 

H2: Systematika rostlin je nejobtížněji zprostředkovatelná žákům. 

Respondenti vybírali, která z částí botaniky je nejobtížněji zprostředkovatelná žákům a 

studentům. Výsledky jsou zaznamenány v grafu č. 2. Nejobtížněji byla hodnocena 

systematika rostlin společně s fyziologií rostlin. Tímto se potvrdila výše uvedená 

hypotéza. 

Graf č. 2 Nejobtížněji zprostředkovatelně oblasti 
botaniky 

1A 

anatomie a fyziologie systematika význam a práce s 
morfologie rostlin rostlin a ochrana botanickým 

rostlin zástupci rostlin klíčem 

Graf č. 2 

V další otázce se respondenti měli vyjádřit k tomu, jak často pořádají botanické či jiné 

exkurze do přírody. Odpovědi jsou zaznamenány vgrafii č.3. Pokud učitelé exkurze 

nepořádají, je to převážně z důvodu časové náročnosti nebo proto, že jim nevychází 

vstříc vedení školy. Tato otázka testovala třetí hypotézu 

H3: Učitelé nepořádají botanické exkurze. 

Tato hypotéza by mohla být vyvrácena. Ovšem respondenti uváděli většinou celkový 

počet exkurzí, tj. nejen botanických. Proto je obtížné určit, do jaké míry se jedná o 

botanické exkurze. 
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Graf č. 3 

Následující otázka se ještě týkala exkurzí. Respondenti měli vybrat z možností, jak je 

pro ně náročná příprava botanické exkurze. Pokud pro respondenty byla příprava 

snadná, mají dostatek materiálů, možností a zkušeností. Pro jedenáct respondentů by 

byla příprava botanické exkurze snadná, pro dvanáct respondentů obtížnější a pro čtyři 

obtížná, protože nemají dostatek nebo žádné materiály, možnosti a zkušenosti. 

Výsledky jsou zaneseny do grafu č. 4. 

Graf č. 4 Obtížnost přípravy botanické exkurze 

snadná středně obtížná obtížná 

Graf č. 4 
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Cílem další otázky bylo zjistit, jakými metodami a formami učitelé nejčastěji seznamují 

žáky se zástupci vyšších rostlin. Otázka byla zaměřena na způsob, jakým probírají 

systematiku rostlin. Ukázalo se, že se respondenti snaží výklad a seznámení se zástupci 

rostlin doplnit dalšími metodami a formami. Nejčastěji používají výklad doplněný 

vizuální prezentací a ukázkami herbářových položek. Dvanáct respondentů 

zaznamenalo, že seznamuje žáky s rostlinnými zástupci při přímém kontaktu žáků 

s rostlinami. Pokud byla zaznamenána tato odpověď většinou byla také zároveň 

zaškrtnuta ještě další z možností. V grafu č. 5 jsou zaznamenány výsledky. Pokud 

učitelé seznamují žáky se zástupci rostlin jiným způsobem, jedná se o referáty žáků a 

studentů, samostatné práce žáků a tvorbu herbářů. 

20 -C 
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5 
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Graf č. 5 Způsob seznámení se zástupci vyšších rostlin 

18 

vyklad výklad doplněný výklad doplněný výklad doplněný připřiměm 
vizuální herbářovými vizuální kontaktu žáku s 

prezentaci položkami íi prezentaci ai rotlinami 
přírodninami herbářovými 

položkami 

jinak 

Graf Č. 5 

Do dotazníku byla zařazena otázka, která se týkala práce s botanickým klíčem. Devět 

respondentů odpovědělo, že s botanickým klíčem při výuce pracují (viz graf č.5). Pokud 

dotazovaní zaškrtli tuto odpověď, měli uvést i titul botanického klíče, který používají. 

Tak učinila pouze menšina z nich. Dvakrát byl uveden vydavatel SPN, dvakrát autor 

Faustus, Polívka (Faustus, L., Polívka, F. Botanický klíč. Praha: Statní pedagogické 

nakladatelství, 1984.). 

Jednou byl zaznamenán autor Klika (Klika, J. Klíč k určování rostlin. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1965). Jednou respondent uvedl, že používá vlastní 

zjednodušený klíč. 
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Celkem osmnáct respondentů uvedlo, že botanický klíč se žáky nevyužívají a to 

převážně z časových důvodů. Na druhém místě byl nedostatek vhodných didaktických 

botanických klíčů anebo obtížná terminologie. 

Grafč. 6 

V sedmé otázce byli učitelé dotazováni, zda s žáky probírají a jakým způsobem 

závislost a přizpůsobení rostlin. Výsledky jsou zazanamenány v grafu č. 7. Pokud 

učitelé probírají adaptace v průběhu jiných tematických celků, je to především při 

probírání systematiky rostlin, při anatomii a fyziologii rostlin nebo v ekologii. 

Graf č. 7 Zařazení tématu adaptací rostlin 
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Grafč. 7 
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Další otázka se týkala aktivity žáků v průběhu probírání botaniky. Výsledky ukazuje 

graf č. 8. Aktivita žáků při hodinách botaniky velmi závisí na probíraném tématu. 

Graf č. 8 Jsou při hodinách botaniky žáci aktivní? 

J i , 1 
"1 1 1 1 1 r 

ano spíše ano spíšeno ne záleží na 
probíraném 

tématu 

Grafč. 8 

Další položka dotazníku byla zaměřena na používání činnostního vyučování ve výuce. 

Sedmnáct respondentů odpovědělo, že činnostní vyučování používá (viz graf č.9). 

V tomto případě měli uvést i příklad. Většinou uváděli laboratorní práce a laboratorní 

cvičení, tvorbu herbáře, přímé pozorování (školní zahrada, akvárium), rozebírání 

semena a květu, mikroskopování. A pak přímo konkrétně např. rozstříhání kartiček a 

zařazování do čeledí podle charakteristiky, zástupců. 

Tři respondenti na tuto otázku neodpověděli. 
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Graf č. 9 Používáte při hodinách botaniky činnostní 
vyučování? 

ano ne neodpověděli 

Graf č. 9 

Poslední dvě otázky se týkaly botanického programu. Respondenti byli dotázáni, zda by 

se sžáky zúčastnili botanického programu v Prokopském údolí, při kterém jsou 

hlavními aktéry sami žáci a měli se vyjádřit, co v by v programu uvítali. 

Třiadvacet respondentů odpovědělo kladně. Při čemž by v programu uvítali 

samostatnou práci žáků (2x), práci s pracovním listem (2x), plynulé vedení programu a 

závěrečné zhodnocení, vedení odborným lektorem, propojení s ekologií, názornost, 

práci ve skupině, seznámení s rostlinnými druhy. 

Čtyři respondenti by se programu nezúčastnili a to z důvodu časových možnostích a 

nezájmu žáků. 

Pokud by dotazovaní obdrželi metodickou příručku pro půldenní botanickou exkurzi do 

Prokopského údolí, která by obsahovala popis a určení trasy, seznam druhů, popisy 

aktivit a potřebné pomůcky, uskutečnilo by tento program celkem dvacet pět 

respondentů. Dva dotazovaní by ho neuskutečnili z časových důvodů (viz graf č. 10). 
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Graf č. 10 Případná účast a uskutečnění programu 

účast na programu pod uskutečnění programu 
vedením lektora dle metodické příručky 

Je velmi obtížné testovat poslední hypotézu. 

H4: Žáci se nedostávají do přímého kontaktu se zástupci rostlin. 

Podle získaných informací z dotazníku by se dala vyvrátit. Respondenti ve valné většině 

uvedli, že botanické exkurze pořádají, pro většinu je jejich příprava snadná či méně 

obtížná a při probírání systematiky rostlin se někteří snaží demonstrovat alespoň 

herbářové položky. Někteří respondenti uvedli, že seznamují žáky se zástupci rostlin na 

školách v přírodě. 

3.1.4 Shrnutí 

Dotazníkové šetření mělo za cíl zmapovat situaci v praxi a na základě získaných 

odpovědí ověřit formulované hypotézy. První dvě testované hypotézy zněly: 

Hl: Botanika patří mezi nejobtížnější část biologie z hlediska motivace a zájmu žáků. 

H2: Systematika rostlin je nejobtížněji zprostředkovatelná žákům. 

Na základě odpovědí byly tyto dvě výše uvedené hypotézy potvrzeny. Další dvě 

hypotézy se na základě dotazníkového šetření nepotvrdily a jsou tedy vyvráceny. 

H3: Učitelé nepořádají botanické exkurze. 

H4: Žáci se nedostávají do přímého kontaktu se zástupci rostlin. 
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3.2 Tvorba EVP „Každá skála jiná tráva" 

3.2.1 Tvorba programu 

První impulz pro vznik botanického programu přišel ze Sdružení Tereza, ve kterém 

jsem působila jako lektor ekologických výukových programů. V té době se žádný 

botanický program neuskutečňoval, přestože dříve v nabídce EVP byl (pozn. v diskuzi 

pojednám a porovnám dřívější program s nynějším). Rozhodla jsem se tedy vytvořit 

kompletní nový environmentální výukový program, který bude zaměřen na botaniku. 

Protože jsem předpokládala, že by tento program mohl být zahrnut do nabídky EVP 

Sdružení TEREZA, bylo třeba zvolit pro program lokalitu, která bude nejsnadněji 

dostupná především pro pražské školy. Jednoznačně bylo určeno, že se program bude 

odehrávat v přírodní rezervaci Prokopské údolí. Tato oblast je také z botanického 

hlediska velmi zajímavá a vzácná. 

Plánování programu bylo započato na podzim 2006. Od roku 2007 se začal program 

sestavovat a tvořit. Bylo zapotřebí zmapovat oblast Prokopského údolí a vytyčit trasu, 

na které bude program probíhat. Mezitím jsem dávala dohromady různé nápady a 

aktivity, které by se mohly do programu zařadit. Utvářela jsem koncepci programu a 

průběžně ji konzultovala. Některé aktivity jsem vymýšlela sama, u jiných jsem se 

inspirovala v literatuře. Pro vhodné sestavování programu mi také pomohla účast na 

seminářích, pořádaných Sdružením TEREZA, které byly zaměřeny na lektorské 

dovednosti, ale také se na nich probírala oblast dramaturgie programů a mnoho dalších 

užitečných témat. Další inspirací mi byly kurzy dramatické výchovy a sociální 

komunikace s Mgr. Romanem Musilem. Velkou výhodou bylo, že jsem již několik EVP 

v TEREZE lektorovala. Byly to sice programy zaměřené na jinou tematickou oblast, ale 

právě díky nim jsem získala mnohé praktické dovednosti, zkušenosti a informace. 

Poznala jsem, jak probíhají ekologické výukové programy a v neposlední řadě jsem 

získala cenné pedagogické zkušenosti. 

Před tvořením programu bylo potřeba se několikrát vydat do Prokopského údolí, kde se 

procházela trasa a vybírala nejvhodnější místa pro jednotlivé aktivity programu. Některé 

aktivity jsou vymýšleny přímo na dané místo. Snahou bylo vytyčit trasu, která bude 
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optimální svou délkou a časovou náročností při započítání času „spotřebovaného" na 

aktivity. 

Další návštěvy Prokopského údolí probíhaly s cílem a snahou určit jednotlivé druhy 

rostlin, které se na trase nalézají a které budou využitelné v programu. Tyto průzkumy 

probíhaly v jarním období. Zastoupení rostlinných druhů se mění v jarním období 

z týdne na týden, proto bylo zapotřebí návštěv víc. Když byl vybrán určitý vzorek 

rostlinných druhů, bylo třeba vytvořit pomůcky. 

Byly sepsány anotace a různé varianty průběhu programu, které se upravovaly a 

předělávaly. Rovněž tak se vyvíjely pomůcky. Ovšem bylo třeba program vyzkoušet 

v praxi, protože jedině tak se může ověřit vhodnost jednotlivých aktivit, použitých 

metod a forem, pomůcek, délky trasy i programu jako celku. 

3.2.2 Floristický průzkum 

V průběhu vznikání programu bylo třeba několikrát zmapovat rostlinné druhy, které se 

aktuálně nacházejí v Prokopském údolí a také přímo na trase programu. Důvodem bylo 

přímé využití konkrétních druhů rostlin v programu. Na tyto druhy bylo zapotřebí 

vytvořit pomůcky (v tomto případě určovací karty s jednotlivými druhy pro žáky). 

Metodika 

Jednalo se o průzkum a určování rostlin pomocí těchto botanických atlasů a klíčů : 

• AICHELE, D., GOLTEOVÁ-BECHTLEOVÁ, M. Co tu kvete? Kvetoucí 

rostliny střední Evropy ve volné přírodě. Praha: Knižní klub, 2007. ISBN 978-

80-242-1762-8. 

• DEYL, M., HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-

0940-X. 

• FAUSTUS, L„ POLÍVKA, F. Botanický klíč. Praha: Statní pedagogické 

nakladatelství, 1984. 

• KUBÁT, K. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 
ISBN 80-200-0836-5. 
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Při floristickém průzkumu 12. dubna 2007 byly nalezeny a vybrány do první ověřovací 
verze programu pro aktivitu „Poznávání rostlin podle vzhledu" tyto rostlinné druhy: 

> devaterník šedý Helianthemum canum (L.) Baumg. C2 

> hvozdík kartouzek pravý Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum (L.) 

> koniklec luční český Pulsatilla pratenis (L.) Mill.bohemica Skalický C2 

> kostřava sivá Festuca pallens (Host.) 

> mochna písečná Potenttila arenaria (Borkh.) C4 

> netřesk výběžkatý Jovibarba globifera (L.) J.Parnell 

> penízek prorostlý Thlaspi perfoliatum (L.) 

> pěchava vápnomilná Sesleria caerulea (L.) 

> podběl lékařský Tussilago farfara (L.) 

> popenec obecný Glechoma hederacea (L.) 

'> pryšec chvojka Euphorbia cyparissias (L.) 

> pumpava obecná Erodium cicutarium (L.) L'Her 

> rozchodník bílý Sedům album (L.) 

> rožec rolní pravý Cerastium arvense (L.) subsp. arvense 

> rýt (rezeda) žlutá Reseda lutea (L.) 

> tařice horská Alyssum montanum (L.) C4 

> trýzel škardolistý Erysimum crepidifolium Rchb. C3 

> vikev plotní Vicia sepium (L.) 

Výše uvedený seznam rozhodně není seznam všech rostlinných druhů, které se 

nacházely v daném čase na dané lokalitě. Jsou to převážně ty druhy, které se zdály být 

nejvhodnější pro potřeby programu. 

Protože program je vázán na jarní bylinný aspekt, je možné ho uskutečňovat v období 

od poloviny dubna do června. I v tomto období je nutné počítat s různou délkou a dobou 

květu jednotlivých druhů rostlin. Proto byly do pomůcek pro aktivitu poznávání rostlin 
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podle vzhledu" (viz popis programu) zařazeny dvě série rostlin. První obsahuje druhy, 

které vykvétají od dubna do první poloviny května a je tedy použitelná pro toto období. 

Druhá série zastupuje druhy, kvetoucí od druhé poloviny května do konce června. Toto 

rozdělení není úplně ostré, některé druhy mohou kvést přes obě období či se doby květu 

překrývají. Alespoň hrubé rozdělení se muselo provést především z důvodů vhodného 

sestavení pomůcek. 

Pro první období byly do programu a do aktivity „Určování rostlin podle vzhledu" 

vybrány tyto rostlinné druhy: 

Duben — 1. polovina května 

> devaterník šedý Helianthemum canum (L.) Baumg. C2 

> mochna písečná Polent ti la arenaria (Borkh.) C4 

> koniklec luční český Pulsatillapratensis (L.) Mitt.bohemica Skalický C2 

> netřesk výběžkatý Jovibarba globifera (L.) J.Parnell C3 

> osívka jarní Erophila věrna (L.) 

> penízek prorostlý Thlaspiperfoliatum (L.) 

> pěchava vápnomilná Sesleria caerulea (L.) 

> podběl lékařský Tussilago farfara (L.) 

> popenec obecný Glechoma hederacea (L.) 

>* pryšec chvojka Euphorbia cyparissias (L.) 

> pumpava obecná Erodium cicutarium (L.) L'Her 

> rozchodník bílý Sedům album (L.), rozchodník ostrý Sedům acre L. 

> rožec rolní pravý Cerastium arvense (L.) subsp. arvense 

> sedmikráska obecná Bellis perennis (L.) 

> tařice horská Alyssum montanum (L.) C4 

> trýzel škardolistý Etysimum crepidifolium Rchb. C3 
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Protože není možné a není to ani cílem do programu zahrnout všechny kvetoucí druhy 

rostlin, které se v Prokopském údolí nacházejí, bylo třeba provést výběr. Byly vybrány 

především 

a) druhy, které jsou chráněné, vzácné nebo 

b) druhy, které jsou typické pro daný ekosystém nebo 

c) druhy, které jsou častěji zastoupené nebo jsou nějakým způsobem atraktivní, 

popř. na nich lze demonstrovat přizpůsobení podmínkám. 

V následujících řádcích je uveden stručný popis rostlin, jejich ekologie a doba květu a 

někdy i důvod, proč byly zařazeny do programu, 

Devaterník šedý {Helianthemum canum) (obr. 1) patří mezi silně ohrožené taxony 

(C2). Je to nízký druh s plstnatými listy na rubu. Kvete žlutě od května do června na 

výslunných stepních stráních na vápencích a opukách. Konce stonků dřevnatí. Tento 

druh se vyskytuje pouze na území Českého krasu a Prokopského údolí. 

Mochna písečná (Potenttila arenaria) (obr. 2) je typický druh xerotermních trávníků a 

stepních svahů. Patři mezi vzácné druhy (C4). Je to drobnější bylina s naspodu 

plstnatými lístky a žlutými květy. Kvete od března do května. Lze na ní ukázat žákům 

adaptace na sucho (nízký vzrůst, trichomy). 

Obr. 1 Devaterník šedý (Helianthemum canum), zdroj [2] Obr. 2 Mochna písečná (Potenttila arenaria), zdroj [1] 

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis bohemica) (obr. 3) je chráněná a silně 

ohrožená (C2) bylina, vyskytující se na skalních stepích a kvetoucí v březnu a dubnu. 

Její květy jsou převislé, válcovité, černofialové. Na povrchu je pokryta krycími 

trichomy, na kterých opět můžeme demonstrovat adaptaci rostliny na změny teplot. 
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Netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera) (obr. 4), nízká ohrožená (C3) bylina 

žlutozelené barvy s červeným nádechem. Její listy jsou směstnány v růžici přízemních 

dužnatých listů. Kvete až od července do srpna. Výborně se dá využít pro demonstraci 

přizpůsobení na sucho. 

Obr.3 Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis), zdrojfl] Obr.4 Netřesk výběžkatýf Jovibarba globifera), zdroj [3 ] 

Osívka jarní (Erophila věrna) (obr. 5) je drobná efememí rostlina kvetoucí bílými 

kvítky od března do června. Můžeme ji spatřit na trávníkách, polích, cestách, náspech, 

zdích a jiných ruderálních stanovištích. Lze na ní demonstrovat přizpůsobení ve formě 

efemérního způsobu života. 

Penízek prorostlý (Thlaspi perfoliaínm) (obr. 6) je také jednoletá bylina, která se 

vyskytuje na suchých výslunných a kamenitých stráních. Kvete v březnu a květnu. 

Obr.5 Osívka jarní (Erophila věrna),zdroj[l] Obr.6 Penízek prorostlý (Thlaspiperfoliatum),zdroj [1] 
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Pěchava vápnomilná (Sesleria caeruleaj (obr. 7) je jednoděložná rostlina vyskytující 

se, jak již název napovídá, na vápnitých podkladech skal či sutí. Kvete od března do 

května. Je typickým obyvatelem severních svahů v Prokopském údolí. Na naší trase ho 

nalezneme na Hemrových skalách na severní straně. Podle některých botaniků se jedná 

glaciální relikt. 

Podběl lékařský (Tussilago farfara), známá vytrvalá léčivá bylina s dlouhým 

oddenkem a šupinatými listy, které se vyvinou až po odkvětu. Kvete žlutými květy od 

března do května podél cest, na březích potoků, ruderálních plochách, lomech. Lze na ní 

ukázat žákům oddenek. Kvete dříve než se objeví listy. Je to jarní bylinný aspekt. 

Můžeme upozornit, že je léčivá. 

Obr.7 Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), zdroj[4] Obr.8 Popenec obecný (Glechoma hederacea),zdroj[l] 

Popenec obecný (Glechoma hederacea) (obr. 8) byl zařazen proto, že jde o běžný a 

hojný druh. Je to nízká bylina s modrofialovými květy. Výskyt je různý, od listnatých 

lesů přes louky po zahrady. Kvete od března do června. Dosahuje různého vzrůstu podle 

toho, zda má dostatek živin. 

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) (obr. 9) je bylina, na které lze 

demonstrovat mléčnice. Listy jsou čárkovité. Kvete žlutozeleným specifickým typem 

vrcholičnatého květenství od dubna do července na křovinatých, slunných stráních, 

mezích, pastvinách, okrajích lesů i podél komunikací. Žluté části vypadající jako 

okvětní lístky jsou ovšem listeny. Tento druh je často napadán rzí. Můžeme ukázat 

rozdíl mezi napadenou a zdravou rostlinou. 
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Obr.9 Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), zdroj[l] Obr.lO Pumpava obecná (Erodium cicutarium), zdrojfl] 

Pumpava obecná (Erodium cicutarium) (obr. 10) je hojná bylina s růžově fialovou 

korunou. Její květy můžeme pozorovat už brzy od dubna do srpna. 

Rozchodník bílý (Sedům album) (obr. 11) a rozchodník ostrý (Sedům acre) (obr. 12) 

jsou další druhy typické pro slunné skalnaté stanoviště. Rostliny jsou polštářkovité 

s válcovitými až téměř kulovitými listy. Rozchodník bílý kvete bíle během června, 

rozchodník ostiý žlutě během května a června. Jsou to druhy vhodné pro demonstrování 

adaptace na sucho. 

Obr.l 1 Rozchodník bílý (Sedům album), zdrojfl] Obr.12 rozchodník ostrý (Sedům acre), zdroj[l] 

Rožec rolní pravý (Cerastium arvense arvense) (obr. 13) je šedavě zelená drobnější 

hojná bylina, kvetoucí od června do srpna na travnatých místech. Na trase programuji 

je možné spatřit na cestě z Hemrových skal. 
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Sedmikráska obecná (Bellisperennis) je zařazena jako hojný známý druh kvetoucí od 

února do září. Listy tvoří přízemní růžici, na stvolu je květenství úbor. 

Obr. 13 Rožec rolní pravý (Cerastium arvense arv.),7,dio}[\] Obr. 14 Tance horská (Alyssum montanum),zdroj[3] 

Tařice horská (Alyssum montanum) (obr. 14) je vytrvalá vzácná bylina (C4). Její 

lodyha i listy jsou šedoplstnaté. Je typická právě pro skalnaté slunné svahy. Květy mají 

žlutou barvu, jsou složené do chocholíkovitých květenství. Doba květu spadá do období 

dubna až července. Na sucho se adaptuje dlouhými kořeny, které pronikají hluboko do 

štěrbin skal, kde sbírají vlhkost. 

Trýzel škardolistý (Erysimum crepidofolium) (obr. 15) se řadí mezi ohrožené (C3) 

druhy. Má úzké listy a spodní listy výrazně zubaté. Kvete bledě žlutě od dubna do 

června. Je to vzácný a chráněný druh opět typický pro skalní stepi, kamenité svahy. 

Obr. 15 Tiýzel škardolistý (Erysimum crepidofolium) , zdroj [2] 

www.n»tur(o(o.cz © Ivan Bílek 
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Pokud se program bude uskutečňovat od druhé poloviny května do konce června, byly 
vybrány pro aktivitu „Určování rostlin podle vzhledu" tyto rostlinné druhy: 

2. polovina května - červen 

> bělozářka Yúxowiá Anlherícum liliago (L.) C3 

> čistec přímý Stachys recta (L.) 

> devaterník velkokvětý tmavý Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum 
(Wahlenb.) Holub 

> hlaváček jarní Adonis vemalis (L.) C2 

> hvozdík kartouzek pravý Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum (L ) 

> chrpa latnatá Centaurea stoebe (L.) 

> jestřábník chlupáček Hieracium pilosella (L.) 

> kavyl Ivanův Stipapennata (L.) C3 , kavyl vláskovitý Stipa capillata (L.) C4 

> krvavec menší měkkoostenný Sanguisorba minor subsp. Polygama 
(W. et K.) Holub 

> máčka ladní Eryngium campestre (L.) 

> mateřídouška časná pravá Thymus praecox Opiz subsp. praecox 

> netřesk výběžkatý Jovibarba globifera (L.) J.Parnell C3 

> strdivka sedmihradská Melica transsilvanica Schur C4 

> šalvěj hajní Salvia nemorosa (L.) 

> rezeda žlutá Reseda lutea (L.) 

> rozchodník bílý Sedům album (L.), rozchodník ostrý Sedům acre (L.) 

> vlnice chlupatá Oxytropis pilosa (L.) DC C4 

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) (obr. 16,17) se řadí mezi zástupce 

jednoděložných rostlin. Je to ohrožený (C3) chráněný druh kvetoucí bílým hroznovitým 

květenstvím od května do června. Nalezneme ji na skálách a výslunných kamenitých 

stráních.) 
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Obr.16 Bělozářka liliovitá (Anthericum lilictgo),7<áio)[2] Obr.17 Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago),záxo][Z\ 

Čistec přímý (Stachys recta) (obr. 17) je vytrvalá vyšší rostlina. Vysokou lodyhu i listy 

pokrývají chlupy. Květy jsou světle žluté. Doba květu je od května do srpna. Jeho 

domovem jsou výslunné stráně, skalní stepi, lesostepi. Můžeme žáky nechat přijít na to, 

do jaké čeledi patří, popř. které druhy jsou mu příbuzné. 

Obr.18 Čistec přímý (Stachys ^Uzdroj f l ] Obr. 19 Dcvatemík vclkokvětý (UeUanthemum grand,florum),zdro}[\] 

Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) (obr 19) má na 

rubu chlupaté listy. Objevuje se na výslunných stráních a sušších loukách Kvete od 

června do září. Spodní části lodyhy dřevnatí. 
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Hlaváček jarní (Adonis vernalis) (obr. 20), patřící mezi silně ohrožené (C.7.) druhy, 

pyšní nápadně velkými zlatožlutými květy. Je chráněný a kvést ho můžeme spatřit i 

výslunných stráních, kamenitých stepích a teplomilných doubravách v dubnu a květnu 

Obr.20Hlaváček jarní (Adonis vernalis),zdroj[ 1 ] Obr.21Hvozdík kartouzek(Diantlius carthusianorum),zároj[\] 

Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum) (obr. 21) je 

bylina s nahloučenými červenorůžovými květy na konci stonku. Je typická pro výslunné 

svahy a skály, skalní stepi. Kvete od června do září. 

Chrpa latnatá (Centaurea stoebe) (obr. 22) je atraktivní bylina s šedoplstnatými 

úzkými listy, kvetoucí růžově od července do září opět na skalních stepích, mezích, 

náspech, travnatých a křovinatých stráních. 

Obr.22 Chrpa latnatá (Centaurea stoebe), zdroj[l] Obr.23Jestřábník chlupáčekfHieraciumpilosella),7dioj[l] 

Jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) (obr. 23) je vytrvalá bylina s lodyhou 

porostlou trichomy. Ty jsou kolmé k lodyze a listům. Kvete žlutými květy, které kvetou 

od května do září. Vyskytuje se na suchých travnatých a kamenitých místech. Vhodně 

na ní lze demonstrovat přizpůsobení nasucho. 
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Kavyl Ivanův (Stipa pennata), patřící mezi jednoděložné rostliny, je ohrožená (C3), 

vytrvalá, hustě trsnatá a nápadná tráva. Lidově sejí říká vousy svatého Ivana. Její péřité 

osiny elegantně povlávají ve větru a působí velmi zajímavě. Vyskytuje se v teplých 

oblastech skalních stepí. Kavyl vláskovitý (Stipa capillata) (C4)(pbr. 24). 

Obr.24 Kavyl vláskovitý (Stipa capillata), zdroj[3] Obr.25 Krvavec menši (Sanguisorba minor) , zdrojfl] 

Krvavec menší (Sanguisorba minor subsp. Polygama) (obr. 25) je bylina kvetoucí 

zeleně jako krátký hustý klas od května do července. Zvláště na xerofilních trávnících, 

podél komunikací a na suchých rumištích. 

Máčka ladní (Eryngium campestre) (obr. 26) je světlezelená bylina opatřená listeny 

s tvrdým ostnem. Lze na ni prezentovat adaptace proti okusu. Najdeme ji na suchých 

stráních a pastvinách, kde je nepřehlédnutelná právě díky své adaptaci. Okolní rostliny 

jsou spaseny a vyčnívá máčka. Roste i podél komunikací. Kvete v červenci a srpnu. 

Mateřídouška časná (Thymus praecox subsp. praecox) (obr. 27) je drobný vytrvalý 

plazivý druh s fialovorůžovými květy. Kvete od května do června. Lze na ní 

demonstrovat přítomnost vonných silic, které jsou příjemně cítit po rozemnutí. 

Obr.26 Máčka ladní (Eryngium campestre). zdroj[3] Obr.27 Mateřídouška časná (Thymuspraecox), zdrojfl] 
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Rezeda žlutá (Reseda lutea) (obr. 28) je poměrně hojný druh na výslunných stráních, 

náspách a rumištích. Kvete hustým žlutým hroznem od června do října. Vyskytuje se 

zvláště na vápnitých podkladech. 

Obr. 28 Rezeda žlutá (Reseda lutea), zdroj[2] Obr.29 Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), zdroj[2] 

Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) (obr. 29) je jednoděložná rostlina 

s hustými klasy s místem výskytu na výslunných suchých kamenitých stráních, mezích 

a v křovinách v teplých oblastech. Je to atraktivní vzácná (C4) „tráva". 

Šalvěj hajní (Salvia nemorosa) (obr. 30) má plstnatě chlupaté vejčité listy. Fialové části 

rostliny jsou listeny, které často zakrývají květy, které se objevují od června do 

července. Je to bylina suchých slunných strání a luk či ruderálních stanovišť. Vyskytuje 

se v teplých oblastech. 

Vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) (obr. 31) je středně vysoká huňatá bylina. Patří 

mezi vzácné (C4) a ohrožené druhy. Její čárkovité kopinaté listy jsou pokryty bílými 

dlouhými chlupy. Kvete žlutobíle od května do července na výslunných stráních, 

skalkách. Žáci šiji mohou „pohladit" a můžeme na ní demonstrovat adaptace na změny 

teplot. 
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Obr.30 Šalvěj hajní (Salvia nemorosa), zdroj[l] Obr.31 Vlnice chlupatá (Oxytropispilosa), zdroj[2] 

Nomenklatura a charakteristika rostlinných druhů byla upravena podle: 

KUBÁT, K. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia 2002. ISBN 80-

200-0836-5. 

Určené druhy byly porovnány s určenými druhy v práci J. Kubíkové (KUBIKOVÁ , J 
Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze 
Příroda, 5 : 33-58, 1996). 

Stupeň ohrožení taxonu doplněn podle : 

PROCHÁZKA, F. Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 
v roce 2000). Praha: Příroda, 2001 .ISBN 

Význam zkratek určujících stupeň ohrožení: 

Cl kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C3 ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4 vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR vyžadující pozornost 

Použité fotografie převzaty s laskavým svolením autom r-_ 

[1] <http.//botanika.wendvs.cz> [citováno 25.3. 2008] 

[2] < http //naturfoto.cz > [citováno 5.4. 2008] 

[3] < http://www.biolib.cz > [citováno 25.3. 2008] 

[4] fotografoval Martin Kačmar 
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3.3 Program „Každá skála jiná tráva" 

3.3.1 Charakteristika programu „Každá skála jiná tráva" 

„Každá skála jiná tráva" je název environmentálně vzdělávacího a výchovného 

programu, který jsem vytvořila. Program je koncipován především pro žáky 2. stupně 

základních škol a nižší stupně víceletých gymnázií. Program je zaměřen botanicky a 

místo konání je Prokopské údolí. Jde o tříhodinový blok aktivit, které na sebe navazují a 

odpovídají osnovám vyučovacího předmětu. Protože je program vázán na živé 

přírodniny a je závislý na době kvetení rostlin, je možné ho uskutečňovat během jarních 

měsíců (cca od poloviny až konce dubna do června). Záleží na meteorologických 

podmínkách , které bezprostředně ovlivňují dobu kvetení jednotlivých druhů. Počet 

účastníků programu by měl odpovídat počtu žáků jedné třídy, neměl by však přesáhnout 

počtu třiceti. Platí, že čím menší počet účastníků, tím je to pro program lepší. Program 

je zařazen do nabídky Sdružení Tereza, kde ho povedou lektoři. Byla vytvořena 

metodická příručka, podle které program mohou uskutečnit sami učitelé (především 

učitelé přírodopisu či biologie) nebo ho mohou využít pedagogičtí pracovníci v rámci 

volnočasových aktivit dětí v různých zájmových kroužcích apod. Možnosti využití a 

metodika programu „Každá skála jiná tráva", bude uvedena v samostatné kapitole. 

3.3.2 Cíle programu „Každá skála jiná tráva" 
EVP musí mít jasně definované a určené cíle, kterých by se mělo dosáhnout. Téma i cíl 

EVP by měly navazovat a vhodně doplňovat školní učivo. 

Hlavní důraz byl kladen na přímý kontakt žáků s přírodou a přírodninami. 

Určila jsem nejprve obecné cíle programu, dále výukové cíle podle Bloomovy 

taxonomie. U každé aktivity programu je její cíl ještě specifikovaný. Kromě těchto cílů 

by program měl přispívat k rozvoji dalších cílů, které se vyskytují v dokumentu RVP 

ZV a cílů EVVO. 

Obecným cílem programuje přímý kontakt žáků s přírodou a přírodninami. Vést žáky k 

šetrnému a správnému chování v přírodě a v chráněných územích. Vést žáky k tomu, 

aby si u v ě d o m o v a l i rozmanitost přírody a smysl její ochrany. Naučit žáky poznávat 
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vybrané běžné i vzácné druhy rostlin. Pomoci žákům pochopit adaptace rostlin 
k prostředí. Naučit žáky pracovat s jednoduchým botanickým klíčem. 

Protože EVP by měly navazovat na vzdělávací programy nebo přímo plnit některé 

z očekávaných výstupů v RVP ZV, pokládala jsem za vhodné specifikovat výukové 

cíle. Učitelé si EVP často zařazují do svého časově tematického plánu. Pokud znají 

výukové cíle EVP, na který se chystají, mohou přizpůsobit výuku a probíranou látku 

Výukové cíle EVP Každá skála jiná tráva jsou vytyčeny takto: 

Žáci 

> vyvodí, co je chráněné území 

> navrhnou a osvojí si pravidla, která je nutné dodržovat při pohybu v CHÚ 

> dokáží určit podle obrázků jednotlivé druhy rostlin 

> dokáží se orientovat na jednoduché mapce 

> rozliší jednotlivé druhy rostlin, vyvodí vztah mezi rostlinami a jejich nalezišti 

> si osvojí princip určování rostlin podle botanického klíče 

> navrhnou možné přizpůsobení rostlin 

> vyjádří vlastními slovy, co znamená pojem adaptace a uvedou příklady 

> argumentují a diskutují nad otázkou ochrany stanovišť a rostlin 

> objasní pojem přírodní rezervace 

> vysvětlí význam Prokopského údolí. 

Specifické c í l e jednotlivých aktivit, jsou uvedeny v popisu aktivit. 

Program přispívá a pomáhá k rozvoji dalších oblastí, které jsou uvedeny v RVP ZV 

V oblasti klíčových kompetencí, ke ,Jcterým by měl přispívat veškerý vzdělávací obsah i 

aktivity a činnosti" (RVP ZV), by program měl rozvíjet především kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence k řešení problémů 

Dále by měl program přispět i k naplňování níže uvedených oblastí z průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova. 
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V oblasti osobnostního rozvoje bv měl přispívat 

> k rozvoji schopností poznávání, smyslového vnímání, pozornosti, cvičení 
dovedností a zapamatování 

> k dovednosti řešení problémů 

> k rozvoji sebeovládání, cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a 
prožívání 

> k rozvoji kreativity. 

V oblasti sociálního rozvoje bv měl přispívat : 

> k vzájemnému poznávání ve skupině 

> k podpoře mezilidských vztahů, empatii, respektování, podpoře 

> k rozvoji komunikace, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, rozvoj 
komunikačních dovedností 

> k rozvoji kooperace a kompetice, k rozvoji sociálních dovedností pro kooperaci 

vedení a organizování práce ve skupině, vedení a podřízení se, rozvoji 

individuálních a sociálních dovedností a proetickému zvládání situací soutěže 

konkurence. 

V oblasti morálního vývoje by měl přispívat: 

> k řešení problémů, k vytváření rozhodovací dovednosti, dovednosti k řešení 

problémů v mezilidských vztazích, rozhodování z hlediska různých typů 

problémů a sociálních rolí. 

(RVP ZV) 

Uvedené cíle se týkají finální verze programu. 

Motivace 

Protože se nepředpokládá, že by všichni účastníci programu byli zapálení botanici bylo 

třeba promyslet a zvolit určité motivační prvky, které vzbudí a udrží pozornost a zájem 

žáků. Motivačně by mělo působit již samo prostředí Prokopského údolí. Jako motivace 

byla zvolena forma dramatizace, při které žáci vystupují v rolích. Nejprve se jim osvětlí 
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situace. Stanou se z nich na dobu programu výzkumníci nebo botanici, členové tří 

vědeckých institucí. Budou provádět výzkum a zaznamenávat výsledky výzkumu. 

Motivační funkci plní i vhodná forma kompetice mezi jednotlivými skupinami, která by 

měla být přítomná během celého programu. Snahou bylo, aby motivačně působily i 

samotné aktivity programu. Ty jsou sestaveny takovým způsobem, aby byli po celou 

dobu programu účastníci aktivní. Jsou využívány prvky problémového vyučování, 

některé aktivity jsou tvořeny na principu hry. 

Rozdělení do skupin 

Žáci jsou během programu rozděleni do třech skupin. Každá skupina představuje jednu 

vědeckou instituci. Rozdělení žáků do tří skupin má několik důvodů. Program by měl 

přispívat a rozvíjet spolupráci žáků a týmové dovednosti. K tomuto se dospěje při práci 

ve skupině, kdy je nutné kooperovat s ostatními členy a úspěch či neúspěch jednotlivce 

závisí na úspěchu celé skupiny. Dalším důvodem je čistě praktická stránka. Žáci mají 

větší možnost zapojit se do programu, pokud jsou rozděleni do menších skupin, než 

kdyby pracovali v rámci celé třídy. Jednotlivé skupiny pracují samostatně a probíhá 

mezi nimi lehká soutěživost. Ta je kladně motivuje a povzbuzuje k práci a lepším 

výsledkům. 

3.3.3 Ověření programu „Každá skála jiná tráva" v praxi 
Aby mohl být program sestaven do nejoptimálnější podoby, bylo nutné ho vyzkoušet a 

ověřit přímo v praxi. Pro první průběh a vyzkoušení programu „Každá skála jiná tráva" 

jsem vybrala studenty nižšího ročníku víceletého Gymnázia Josefská Praha 1, Josefská 

7, 118 00. P r o t o ž e jsem v této škole a třídě vykonávala souvislou pedagogickou praxi, 

bylo n e j j e d n o d u š š í m řešením vzít na program právě je. Sedmý ročník jsem vybrala 

proto, že právě probírali botaniku. Program byl tak vhodným doplněním, přestože se 

jednalo teprve o zkušební verzi. 

První z k o u š k a proběhla 26. dubna 2007. Celkem se programu účastnilo 25 žáků 

sekundy Gymnázia Josefská. 

Sraz byl v osm hodin před gymnáziem. Protože nejsem zaměstnancem školy, bylo 

nutné, aby šel s žáky ještě pedagogický doprovod z řad učitelů. Program jsem 

lektorovala osobně za pomoci dalšího lektora, botanika Martina Kačmara. Od školy 
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jsme se přesunuli MHD až na zastávku metra trasy B Nové Butovice, což je 

nejsnadnější přístupová cesta na trasu programu. Do Prokopského údolí trvá přesun od 

metra cca 10-15 minut chůze. Program byl veden podle původní anotace. Při 

v y z k o u š e n í programu byly zjištěny slabé stránky, které bylo třeba odstranit. Byl 

překročen celkový časový limit programu, který má být tři hodiny, téměř o 1,5 hod. 

Důvodem byl především nedostatečný časový odhad při určování rostlinných druhů 

podle určovacích karet. Určování probíhalo na čtyřech stanovištích, což se ukázalo být 

časově nezvladatelné. Také pozornost žáků ubývala. Tyto důvody vedly k redukci počtu 

lokalit na tři. Dále bylo třeba omezit časovým limitem určování na každé lokalitě. Pro 

skončení výzkumu dát jasný signál. U této aktivity bylo třeba předělat i grafiku 

určovacích karet. Přestože byla výroba karet pracná a karty vypadaly atraktivně, příliš 

se neosvědčily. Karty byly utvořeny jako pátrací a u každé rostliny byl popis určovacích 

znaků, karta byla doplněna barevným obrázkem druhu (obr. 32). Došla jsem k závěru, 

že text je možno vynechat, protože i když byl krátký, žáci ho příliš nepoužívali. Dále se 

ukázalo, že čím jednodušší grafika karet, tím je to pro účely určování lepší. 

Při druhé verzi, která byla ověřována s další skupinou, byl na kartách pouze barevný 

obrázek rostliny a jméno (obr. 33). V tomto případě zase žáky často mátla barva, která 

při veškeré snaze přiblížit se originálu, nebyla dokonalá. Žáci se soustředili nejvíce na 

barvu květů a nerozeznávali další detaily, což často vedlo k chybám při určování. Proto 

byly pro konečnou verzi programu zvoleny karty, na kterých je černobílý obrázek 

rostliny a jméno. Nakonec je to vhodnější i z ekonomického hlediska, protože barevný 

tisk byl velmi drahý. Rovněž se ukázalo, že je vhodné zkontrolovat určené druhy na 

každé lokalitě a nikoliv až na konci programu. 

Velmi se osvědčila aktivita adaptace (viz popis programu), při které byli žáci velice 

kreativní. Zdařile proběhlo i určování podle klíče. Pouze bylo nutné pro příště vybrat 

jiný druh, protože hluchavka skvrnitá se neočekávaně přímo na místě nevyskytovala a 

bylo nutné hledat exemplář po okolí. 

Dále bylo zapotřebí domyslet celkové vyhodnocení „výzkumu" a ujasnit si s účastníky 

pravidla chování v chráněném území. 
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Druhé ověřování programu proběhlo 21.6. 2007. Programu se účastnilo 20 žáků šestého 

ročníku ze Základní školy Hanspaulka, adresa ZŠ Hanspaulka, Sušická 1000/28, 160 

00, Praha 6. Program probíhal víceméně podle předešlé anotace, ovšem se změnami, 

které se týkaly designu určovacích karet, s redukcí jednoho určovacího místa a dalších 

výše zmíněných skutečností. 

Program se odehrál ještě dvakrát, bohužel jsem nemohla být osobně přítomna. Přesto 

jsem konzultovala průběh obou programů s lektory, kteří je vedli. 

Na základě zkušeností z ověřování programu, konzultací s lektory a zpětných vazeb od 

učitelů, kteří se programu účastnili jako doprovod žáků, byla sestavena finální verze 

programu. Taje popsána v následující kapitole. 

Do programu byly mj. dodány ještě aktivity zaměřené na ochranu přírody a chráněné 

území Prokopské údolí. Na tomto místě ještě dodám, že program se bude uskutečňovat 

v této verzi toto jaro (tedy jaro 2008) pod záštitou Sdružení TEREZA. Ovšem reflexi do 

diplomové práce už z důvodu termínu odevzdání zaznamenat nestačím. Je třeba zmínit, 

že nelze dosáhnout naprosté dokonalosti programu. Je zapotřebí program měnit a 

uzpůsobovat „za pochodu" , protože jedině tak se docílí nejoptimálnější verze. 

HLEDÁ SE: HLEDÁ SE: 

Jméno: %pni&c(u£ní Jméno: <Péchava vápnomilná 

•postava mohutnější, 
nižší 
• obličej tmavofialový, 
po odkvětu schován 
pod rozevláté vlasy 
• oblečen do 
chlupatého kabátu 

Popis: 

Zvláštní znaky: 
silně ohrožený druh-
v žádném případě 
hledaného 
nepoškozujte, 
ponechte ho na místě, 
kde jste ho našli 

POPIS: 
• postava štíhlá, vysoká 
• tmavé na krátké vlasy 
• dlouhý holý krk 

Zdržuje se na 
stinných severních 
stráních. 

M 

Pil bližní portrét Přibližní Portrét 

Obr. 32 Ukázka první verze určovacích karet 
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Vlnice chlupatá 

Celá vlnitě chlupatá. 

Máčka ladní 

O 
Šedivá, pichlavá. 

Obr. 33 Ukázka druhé verze určovacích karet 

3.3.4 Vlastní popis finální verze programu „Každá skála jiná tráva" 

Místo: Program se odehrává v přírodní rezervaci Prokopské údolí. Trasa je vyznačena 

na mapce, která je přiložena (viz příloha). Přístupová cesta je ze stanice metra trasy B 

Nové Butovice. Další trasa je vyznačena i se zastávkami. 

Pomůcky: obrázkové určovací karty rostlin (dvakrát 3 sady), mapka území (třikrát), 

záznamové archy, písmena, papíry, tužky, podložky, obrázky k adaptacím, cedulky 

s didaktickým klíčem, obrázky 3 významů slova „klíč", malé obrázky rostlin na rozdání 

(ukázky některých pomůcek jsou součástí přílohy) 

I.Úvod: 

1. AKTIVITA: 

Cíl: Žáci vyvodí na základě již získaných zkušeností či s pomocí učitele/lektora, co se 

rozumí pojmem chráněné území (CHÚ) a proč se vyhlašuje. Žáci navrhnou pravidla, 

která je nutné dodržovat v CHÚ. Žáci si osvojí pravidla chování v CHÚ. 

Místo: První aktivitu je vhodné provádět na louce u retenční nádrže na začátku 

Prokopského údolí (viz mapka). 
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Popis: 

1) Posadíme se do kroužku a uvedeme žáky do programu. Zeptáme se, zda vědí, kde se 

nachází a jak se daná lokalita jmenuje a zda je něčím zvláštní. Vyvodíme se žáky, že se 
jedná o chráněné území. Vedeme diskuzi na téma „Co je to chráněné území" a proč se 

zakládají. Shrneme, proč se CHÚ vyhlašují. Uvedeme, že jich je několik druhů. 
Neprozrazujeme však, jaký typ chráněného území je Prokopské údolí. 

2) Žáci nejprve ve dvojicích sepíší pět pravidel, podle kterých bychom se měli chovat 
při pohybu v C H Ú . M ů ž o u si je rozdělit na to, co je dovo leno a co zakázáno. Časový 

limit je čtyři minuty. Poté se dvojice spojí ve čtveřice. Ve čtveřici žáci prokonzultují 

pravidla, která sepsali a vyberou a dohodnou se na pěti společných pravidlech. Čtveřice 
se spojí v osmice a mají stejný úkol. Takto budeme pokračovat, dokud se celá třída 

nespojí a nevybere pět pravidel. Na těch se shodneme. Učitel popřípadě doplní pravidla, 

která chybí a jsou pro pohyb v CHÚ důležitá. 

Zakončení aktivity: Připomeneme, že se budeme nyní pohybovat v CHÚ a že je tedy 

nutné a žádoucí dodržovat pravidla, na která jsme sami přišli. 

Časový limit: cca 10-15 minut 

2. AKTIVITA: 

Tato aktivita tvoří „volný přechod" k dalším aktivitám a úvod k botanickému programu. 

Je dobré ji provést ještě na louce. Pokud budeme v časové tísni, je možné tuto aktivitu 

vynechat. 

Cíl: Cílem této činnosti je učit se být dobrým pozorovatelem, všímat si detailů, 

uvědomit si to, co nás obklopuje. 

Místo: Tatáž louka. 

Popis: Vycházíme z toho, že podívat se a vidět jsou odlišné věci. Závisí na tom, kde 

jsme, čím jsme ovlivněni. 

Žáci se rozmístí do prostoru. Sednou či stoupnou si tam, kde je jim to příjemné. 

Vezmou si papír a tužku. Během čtyř minut napíší, čeho si všimli. Pak si sedneme zpět 

do kruhu a rozebereme, kdo co zaznamenal. Je dobré , j í t" po kruhu a každý řekne jednu 

věc. Pokud ji má zaznamenanou i jiný žák, tak se přihlásí. Všímáme si a vyzdvihujeme 
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odpovědi, které se týkají rostlin či různých drobných živočichů. Žáci si logicky všímají 
více větších objektů (sídliště, pán věnčící psa..). 

Navážeme tím, že pro to, co budeme nyní dělat, je velmi důležité všímat si detailnějších 

věcí. Že i tento „svět" je velmi zajímavý a pestrý a je přínosné se o něm něco dozvědět 

nebo si ho alespoň všímat z hlediska estetického. 

Časový limit: cca lOminut 

3. AKTIVITA: 

Cíl: Rozřazení žáků do třech skupin. Žáci si uvědomí či se seznámí s pojmem botanický 
klíč. 

Místo: Stále louka. 

Popis: Žáci sedí v kruhu. Vyzveme je, aby se nedívali a na záda jim nalepíme různé 

významy slova KLÍČ. Každému na záda jeden význam. Použijeme kartičky s obrázky 

klíčů. Je třeba před programem vypočítat, kolik žáků se účastní a podle toho rozdělit a 

napočítat tak, aby vznikly tři stejně početné skupiny. 

a) klíč do zámku 

b) klíč - nářadí 

c) klíč k určování rostlin 

Zadáme povel. Žáci nesmí nyní mluvit a sami musí přijít na to, co mají dělat Tzn najít 

ty, co mají stejný obrázek. Žáky touto aktivitou rozdělíme do tří skupin. 

Časový limit: cca 5-lOminut 

II. Poznávání rostlin podle vzhledu, vazba rostlin na stanovišti 

4. AKTIVITA 

Je to hlavní část programu, založená na využití živých rostlin, které se vyskytují 

na konkrétním území. 

Cíl: Žáci rozliší jednotlivé druhy rostlin, vyvodí vztah mezi rostlinami a jejich nalezišti 

Dokáží se orientovat na jednoduché mapě. 
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Místo: Postupně na třech stanovištích louka u potoka. Hemrovy skály, vršek skal 
Klukovického amfíteatru (stráně Butovického hradiště), (viz mapka) 

Pomůcky: sady karet s druhy rostlin, písmenka (třikrát balíček písmen 
P,Ř,í,R, O,D,N,í,R,E,Z,E,R, V,A,C,E) 

Popis: 

1) Zasvětíme žáky do příběhu. 

Na dobu našeho programu se z žáků stanou výzkumníci - botanici, kteří mají za úkol 

vypracovat návrh na vyhlášení chráněného území. Zoologové i geologové už tu byli, 

zbývá ještě botanický průzkum. Tři skupiny jsou týmy tři vědeckých institucí (např. UK, 

JČU, A V ČR). 

2) Žáci dostanou obrázkové karty s rostlinami, podle nichž budou poznávat rostliny na 

třech stanovištích. Každá skupina má svou mapku území. Názvy nalezených rostlin 

zapisují do záznamového archu k příslušným lokalitám. 

Každá skupina dostane stejnou sadu cca 15 rostlin (pro všechny stanoviště najednou). 

Na hledání a poznávání rostlin necháme žákům na každém stanovišti deset minut. Po 

každém „výzkumu" hned na místě probíhá vyhodnocení pro dané stanoviště pro 

možnost případné kontroly. Projdeme nalezené druhy a za každý, který se na daném 

stanovišti vyskytuje a našla ho jen jedna skupina dáme dvě písmena, dvě skupiny jedno 

písmeno. 

Tato aktivita prochází celým programem, její celkové vyhodnocení a reflexe je 

zařazena až na konci programu. 

Poznámka: Před vlastním „výzkumem" je dobré nacvičit poznávání rostlin podle 

obrázků. Při práci na lokalitách je důležité být u žáků a pomáhat jim s vnímáním 

rozdílů. 

První poznávání probíhá na louce u potoka Pak se s žáky přemístíme na Hemrovy 

skály, kde probíhá druhé pozorování. Z Hemrových skal pokračujeme podle mapky 

k borovicovému hájku, kde proběhnou aktivity „Poznávání podle klíče" a „adaptace" 

(viz níže). 
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Časový limit: 

úvod do aktivity cca 10 minut 

každé určování 10 minut + 10 minut kontrola určených druhů a rozdání písmem 

III. Poznávání rostlin podle klíče 

Zařazeno mezi „výzkumy" na dvou stanovištích 

5. AKTIVITA: 

Cíl: Žáci si osvojí princip určování rostlin podle botanického klíče. 

Místo: cestou z Hemrových skal k Butovickému hradišti v borovicovém hájku, 

(viz mapka) 

Popis: 

Určování rostliny na principu vyhledávání v botanickém klíči. Žáci se pohybují 

v prostoru a seznámí se postupem, který je běžný pro určování rostlin v botanickém 
klíči. 

Pomůcky: karty s klíčem, určovaná rostlina 

Poznámka: Osvědčilo se použít běžný druh, (který ovšem žáci neznají jménem), aby 
žáci mohli mít v ruce vlastní rostlinu. V pomůckách jsou vytvořeny „karty s klíčem" pro 
česnáček lékařský a hluchavku skvrnitou. Je dobré předem zjistit (popř.cestou), který 
druh je v době uskutečňování programu běžný a ten zvolit. Je třeba ho najít cestou, aby 
si rostlinu mohli žáci vzít do ruky. V tomto případě můžeme „porušit" pravidla, která 
jsme ujednali na začátku programu a česnáček či hluchavku utrhnout. Je lepší, pokud 
tak provede učitel/lektor a utržené exempláře si žáci při určování vystřídají. Žáky 
upozorníme, že se nejedná o druhy chráněné. 

Postup: 

Tato aktivita vyžaduje krátkou přípravu přímo na místě jejího konání. Je třeba, 
aby učitel/lektor rozmístil na stromy v borovicovém hájku karty s klíčem. Každou kartu 
na jiný strom. Žáci se mezitím mohou pustit do svačiny. Učitel/lektor by měl mít 
zároveň u sebe již cestou utržené zástupce určovaného druhu. 
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Tuto aktivitu provádí každá skupina zvlášť. Zatímco jedna skupina určuje rostlinu, další 
dvě skupiny pracují na aktivitě „adaptace" (viz níže). Učitel/lektor je přítomen u 
určování. 

Na stromech jsou připevněny karty zjednodušeného klíče pro danou rostlinu. Skupina 

postupuje jako celek, ale znaky hledá na rostlině každý. Vždy na jednom stromě visí 

jedna část zjednodušeného botanického klíče. Žáci, nejenže postupují podle zásad práce 

s klíčem, ale zároveň hledají správná čísla karet v terénu. 

Poznámka: Bylo by dobré, kdyby učitel/lektor měl u sebe skutečný botanický klíč a 

žákům ho mohl demonstrovat. Mohl by se k němu vrátit ještě ve škole při vyučování. 

TV. Adaptace 

6. AKTIVITA: 

Cíl: Žáci navrhnou možné přizpůsobení rostlin. Vyjádří vlastními slovy, co znamená 
pojem adaptace a uvedou příklady. 

Místo: borový hájek mezi Hemrovými skalami a Butovickým hradištěm 

Pomůcky: papíry A4, pastelky, popř. podložky, atlas rostlin či literaturu, v které 
můžeme ukázat obrázky rostlin a jejich adaptace 

Postup: Žáci v již utvořených skupinách dostanou papír a tužky/pastelky. Mají za úkol 

vymyslet, nakreslit a pojmenovat imaginární rostlinu, která je přizpůsobená 

a) na pastvu (spásání, proti okusu..) 

b) na sucho (nedostatek vody) 

c) na vodní prostředí (život na hladině vody..) 

Každá skupina má jiné přizpůsobení. Poté či na konci programu např. na louce nad 

Klukovickým amfiteátrem (nebo během přesunu na další „stanoviště" - podle situace) 

odprezentuje každá skupina ostatním svou rostlinu a to tak, že ji představuje jako na 

přednášce. Žáci popisují a vysvětlují přizpůsobení, která vymysleli. Po skončení 

prezentací učitel/lektor zhodnotí jednotlivé prezentace a adaptace. Srovná je se 

skutečnými rostlinnými adaptacemi. Podle zkušeností jsou žáci v tomto směru velmi 

kreativní a většinou vymyslí adaptace, jejichž princip je hodně podobný těm skutečným. 
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Vhodně navážeme, vysvětlíme pojem adaptace a ukážeme na obrázku skutečné rostliny 
s adaptacemi. „Naživo" můžeme ukázat například rozchodník ostrý, máčku ladní, 
netřesk výběžkatý a mnoho dalších přizpůsobení (viz charakteristika rostlinných druhů' 
které se užívají v programu). Upozornit na adaptace, které jsou aktuální pro skalní 
stepi. 

V literatuře můžeme ukázat leknín bělostný, kaktusy apod. 

Poznámka: Na aktivitu „adaptace" mají skupiny dostatek času během toho, kdy se 
jedna skupina účastní aktivity „určovánípodle klíče". 

Po skončení určování podle klíče a adaptací se přesuneme přes Butovické hradiště ke 

svahům Klukovického amfiteátru. Tam probíhá třetí, poslední „výzkum" 

Nezapomeneme kontrolovat určené druhy a rozdávat písmena. Po skončení určování 

pokračujeme další aktivitou, která již shrnuje určování na všech třech stanovištích. 

Časový limit: poznávání podle klíče + adaptace cca 30 - 40 minut 

V . Obhajoba stanovišť pro vyhlášení r h r ^ ^ Ú 7 p n i í ^ U n n * . ^ ^ 

rostliny na stanoviště 

7. AKTIVITA: 

Cíl: Žáci argumentují a diskutují nad otázkou ochrany stanovišť a rostlin. Navrhují 
řešení. Vyvodí vztah mezi rostlinami a stanovištěm 

Místo: louka nad svahem Klukovického amfiteátru 

Popis: 

1) Každá skupina zakreslí do své mapky, kde by navrhovala hranice chráněného území 
a proč. 

2) Dále bude mít za úkol svůj návrh obhájit. 

3) Posledním úkolem bude zdůvodnit, proč se některý druh vyskytl pouze na jednom 
stanovišti, zatímco jiný na všech. 

Žáci budou mít chvíli čas na sestavení argumentů. Poté začne jednání. Budeme sedět 

v kruhu a poslouchat jednotlivé argumenty. Učitelé/lektoři řídí diskuzi a můžou zkusit 

polemizovat a odporovat. Nakonec shrnou, že všechny stanoviště by měly právo na to 
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stát se chráněnými, protože každé stanoviště má svá specifika a svoje druhy. V další 

aktivitě se dopracujeme k tomu, jak je to s Prokopským údolím skutečně. Pokládáme 

ještě několik otázek, které se týkají rozložení druhů na jednotlivých lokalitách, 

(viz bod 3) 

Časový limit: cca 20 minut 

8. AKTIVITA: 

Cíl: Žáci objasní pojem přírodní rezervace. 

Popis: Žáci budou nyní pracovat s písmeny, které nasbírali během programu. Stále ještě 

ve skup inách mají za úkol sestavit dvě slova PŘÍRODNÍ REZERVACE. Pokyn může 

znít nás ledovně : Abychom se dozvěděli, jak je to s Prokopským údolím ve skutečnosti, 

využijeme písmen, které jste dostávali za správně určené druhy. Pokuste se je nyní 

sestavit do smysluplného pojmu. 

Poznámka: Pokud by měla nějaká skupina písmen nedostatek a nemohla přijít na slova, 

může vyslat jednoho zástupce pro radu k učiteli/lektorovi. Ten zadá žákovi otázku a 

pokud ji žák odpoví, získá písmeno. 

Po složení písmen se dobereme ktomu, že Prokopské údolí je ve skutečnosti 

PŘÍRODNÍ REZERVACE a vysvětlíme, co to znamená. 

Časový limit: cca 10 minut 

VI. Závěr, shrnutí a reflexe programu 

Na závěr slovně vyhodnotíme „výzkum", „adaptace" i celý program. U každé skupiny 

vyzdvihneme nějakou přednost, vedle toho stanovíme i pořadí (podle nalezených 

rostlin). Projevíme uznání a poděkování za „výzkum" a rozdáme kartičky s obrázky 

rostlin za odměnu. První skupina si vybírá nejdříve. 

K programu byl ještě vypracován pracovní list. Ten je možné zařadit po programu 

už např. ve škole v rámci reflexe programu. 

Tento program je možné, vzhledem k době kvetení většiny rostlin, uskutečňovat jen v 

jarních měsících. Zároveň je dobré navštívit lokalitu těsně před programem, protože 
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složení kvetoucích rostlin se mění každým týdnem. Přesto kontakt dětí s živými 

rostlinami v jejich přirozeném prostředí uvedené obtíže několikanásobně vynahrazuje. 

3.4 Metodika programu „Každá skála jiná tráva" 

3.4.1 Možnost využití programu „Každá skála jiná tráva" v rámci 
různých institucí 

Program „Každá skála jiná tráva" je využitelný především jako součást výuky 

přírodopisu na základní škole nebo výuky biologie v nižších ročnících víceletých 

gymnázií. Jak již bylo uvedeno výše, navazuje na RVP ZV a plní přímo některé 

očekávané výstupy. Program je zaměřen převážně botanicky. Bylo by vhodné ho využít 

v době, kdy se tato látka probírá ve škole. Botanika je řazena do učiva 7. ročníku. 

Ovšem s příchodem RVP ZV je v režii každého učitele přírodopisu či biologie, kdy si 

jednotlivá témata zařadí a jaký si stanoví harmonogram a osnovu výuky. Proto nelze 

jednoznačně tvrdit, že se botanika probírá v 7. ročnících, přestože tomu převážně takto 

je. Obecně je program použitelný pro celý druhý stupeň základní školy a pro nižší 

ročníky gymnázia. 

Z dalších institucí, kde je možno program využít jmenuji instituce, které se zabývají 
volnočasovými aktivitami dětí. 

Program je použitelný v institucích typu občanská sdružení. Může jít přímo o střediska 

ekologické výchovy nebo i jinak specializovaná občanská sdružení, nevládní neziskové 

organizace či nízkoprahové kluby, které se zabývají činnostmi s dětmi a mládeží. 

Dále je program možné využít ve školních klubech, které pracují s dětmi středního 

školního věku a navazují na školní družiny, které jsou pro žáky 1. stupně. 

Program by mohl být použit ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Tam spadají 

domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností (např. stanice přírodovědců apod.). 

Tato zařízení se už více zaměřují na realizaci specializovaných zájmových činností. 

Organizují kroužky i nepravidelné akce, kterých se mohou účastnit nejen děti a mládež, 

ale také rodiče a další zájemci (Pávková 2002). Ze zájmových činností je program 

vhodný především pro přírodovědné zájmové činnosti, které „vedou kprohlubování 

vědomostí o děni v přírodě, pěstují vztah k její ochraně(...), jejich náplní je pozorování 
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přírody, spojené sjejí ochranou a uskutečňované převážně pomocí různorodých 

praktických činností." (Pávková, 2002, str.95). 

Další institucí, kde by bylo možné program využít v rámci smysluplného trávení 

volného času jsou dětské domovy. 

V neposlední řadě je program uplatnitelný i při pořádaní akcí při zvláštních 

příležitostech, např. ke Dni Země. 

3.4.2 Metodika a vedení programu „Každá skála jiná tráva" 

Program „Každá skála jiná tráva" je zařazen do nabídky ekologických výukových 

programů Sdružení TEREZA, kde ho povedou lektoři. Cílem bylo, aby program mohli 

uskutečnit i samotní učitelé přírodopisu a biologie nebo pedagogičtí pracovníci v rámci 

uvedených volnočasových aktivit. Proto je program detailně popsán a zpracován do 

metodické příručky. Každá aktivita je krok po kroku vysvětlena. Pomůcky jsou 

přiloženy a jejich zajištění není příliš finančně náročné. V metodické příručce je i mapa, 

na které je vyznačena trasa programu a místa, kde je vhodné provádět jednotlivé 

aktivity. Rostlinné druhy, se kterými se v programu pracuje, jsou stručně popsány. Je 

uvedena jejich charakteristika, ekologie, doba květu a možné didaktické využití 

konkrétního druhu. 

U jednotlivých aktivit je uvedena časová náročnost. Tento údaj je spíše orientační. Není 

reálné odhadnout přesný čas jednotlivých aktivit. Velmi záleží na konkrétních 

podmínkách, na dané skupině, počasí apod. Některé aktivity je možné vynechat nebo 

naopak rozšířit. To už záleží na zkušenostech pedagoga či lektora, který program 

povede a podmínkách, které budou nastaveny. 

Program nemusí být veden přesně podle anotace. Je možné se inspirovat jednotlivými 

aktivitami a uskutečnit například podobný program pro jinou lokalitu, kde by stačilo 

pozměnit rostlinné druhy. 
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4 DISKUZE 
Oblast environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty je velmi rozsáhlá. Měla by se 

realizovat po celou dobu vzdělávání a prolínat všemi vyučovacími předměty. U žáků a 

studentů by se měly vytvářet postoje a hodnoty, které povedou k zodpovědnosti jich 

samotných za své jednání a tím za stav životního prostředí. 

EVVO by měla u dětí a mládeže rozvíjet kladný postoj k přírodě, úctu k životu na Zemi 
a motivovat je k zapojení do péče o životní prostředí. 

Vztah a úcta k přírodě se formovaly dříve zcela přirozeně. V současnosti tomu tak není. 

Dětem trávícím volný čas ve městě chybí přirozený kontakt s přírodou. Je potřeba jim 
kontakt zprostředkovat. 

Učitel by měl vystupovat jako vzor. Jít příkladem a svým nehraným nadšením pro svůj 
obor získat přirozenou autoritu. Ta by mu měla pomoci vybudovat u žáků kladný postoj 
a vztah k přírodě. 

Žáci se seznámí při pobytu v přírodě s biologickými jevy, přírodninami a vztahy 
v přírodě. Snáze pak porozumí učivu v hodinách přírodopisu či biologie. 

S tímto záměrem jsem tvořila program a vidím zde i poslání své budoucí pedagogické 
praxe. 

Jsem si vědoma toho, že prostor pro exkurze je ve školní praxi omezen. Přesto si 

myslím, že je velmi důležité brát žáky a studenty do přírody. Naskýtá se jim možnost 

poznat její kouzlo společně s prožitkem, který si při společných exkurzích, školách 

v přírodě, sportovních kurzech a jiných „outdoorových" aktivitách odnesou. V průběhu 
exkurzí poznávají nejen krásu přírody, ale formují a budují i mezilidské vztahy v rámci 
skupiny. 

Ve školní praxi se nejčastěji pořádají zoologicky zaměřené exkurze. Faktem je, že 

botanické exkurze jsou uskutečňovány spíše výjimečně. Důvodem mohou být obtíže 

s motivováním žáků v oblasti botaniky. Tuto hypotézu potvrdilo i dotazníkové šetření. 

Botanický program byl vyřazen i z nabídky Sdružení TEREZA. Údajně proto, že nebyl 
zájem ze stran škol a učitelů. 
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Předpokládala jsem, že na pořádání botanických exkurzí nemají zájem ani sami učitelé. 
Tuto domněnku dotazníkové šetření nepotvrdilo. 

Tato všechna zjištění mě dovedla (byla pro mě výzvou) ktomu, abych se pokusila 
vytvořit výukový program, který se bude odehrávat v terénu a bude zaměřen na 
botaniku. 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření environmentálního výukového programu. 

Tento cíl se mi podařilo splnit. Hypotézy, které jsem utvářela před samotnou tvorbou 

programu, jsem ověřila. Program byl vyzkoušen čtyřikrát v praxi. To je dobrým 

předpokladem pro to, že program je funkční. 

Program se bude realizovat letos na jaře. Několik škol o něj projevilo zájem. Reflexi 

z těchto programů už kvůli termínu odevzdání diplomové práce nestihnu zařadit. 

Botanický program do nabídky ekologických výukových programů Sdružení TEREZA 

dříve zařazen byl. Zajímalo mě, jak byl koncipován, a proto jsem si vyžádala jeho 

anotaci a zjišťovala o něm informace. To vše až poté, co jsem nezávisle sestavila svůj 

botanický program. 

Struktura i obsah předešlého botanického programu se liší od mého. Předešlý program 

byl věnován několika oblastem a botanickým tématům. Na začátku se dotkl anatomie 

rostlin, pak lehce rostlinné fyziologie, dále vybraných rostlinných zástupců, biotopů, 

specifických vlastností rostlin (léčivé/jedovaté) a nakonec ochrany rostlin. Záběr 

programu byl velmi široký a každé oblasti se věnoval jen okrajově. 

Pozitivně hodnotím pestrost témat i aktivit a zahrnutí téměř všech oblastí botaniky. 

Zařazené aktivity by se daly použít i v běžné výuce. Negativa vidím v tom, že využití 

konkrétních živých rostlin bylo omezeno na minimum. A to i přesto, že se program 

konal v botanicky významné lokalitě. Účastníci pracovali pouze s obrázky rostlin. 

Obsah mého programu je užší a hlavním cílem bylo využít právě živých rostlin a 

prostředí Prokopského údolí. Program se věnuje poznávání konkrétních rostlinných 

druhů podle vzhledu, určování na principu vyhledávání v botanickém klíči, pracuje 

s adaptacemi rostlin a v neposlední řadě klade důraz na chování v chráněném území. 
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Nelze hodnotit, který program je „lepší" či „horší", protože záběr obou programů je 

různý. Přesto je zajímavé oba programy porovnat. 

Můj program je přímo vázán na přírodniny a lokalitu Prokopského údolí. Botanika údolí 

je velmi pestrá a pro vytvoření metodické příručky bylo nutné počítat s konkrétními 

druhy, které se na lokalitě vyskytují. 

Na druhou stranu je přímá vazba na Prokopské údolí do jisté míry omezením. Existuje 

zde možnost využít aktivity a „ušít" program na míru jiné lokalitě s použitím jiných 

rostlinných druhů. 

Je mi líto, že z nedostatku času nebylo do programu zapracováno přímo společenstvo 

xerotermní vegetace, jeho specifika, geneze, propojení se zásahy člověka a ovlivnění 

pastvou. Je to námět pro další samostatný výukový program. Byly tedy alespoň použity 

vzácné rostlinné druhy, které se v tomto společenstvu vyskytují. 

Ukázalo se velmi obtížné vybrat jen určité rostlinné druhy, které budou zařazeny do 

programu. Důvodem byla rychlá proměnlivost rostlinného aspektu. Každý týden jsou 

zastoupeny jiné kvetoucí druhy rostlin. Proto byl proveden výběr a do pomůcek 

zařazeny dvě sady rostlin. První je použitelná v období od dubna do půlky května a 

druhá od půlky května do června. Přesto to je rozdělení pouze hrubé a orientační. Bylo 

by vhodné před uskutečněním programu Prokopské údolí navštívit a přesvědčit se o 

zastoupení jednotlivých rostlinných druhů. 

Při sestavování a psaní anotace programu bylo třeba zařadit časovou dotaci jednotlivých 

aktivit. Časové limity jsou velmi orientační. Je obtížné odhadnout a určit čas na 

jednotlivé činnosti programu. Každá skupina je jiná. Podmínky nemusí být vždy 

standardní a záleží na konkrétní situaci. Z praxe můžu uvést, že ačkoliv jsem několikrát 

lektorovala totožný program, nikdy nebyl jeho průběh totožný. Ovšem to je těžko 

ovlivnitelný fakt a záleží na zkušenostech, pohotovosti a kreativitě lektora, který se 

musí umět rozhodovat v konkrétní situaci a program popřípadě upravit. 

Program je možné, vzhledem k době kvetení většiny rostlin, uskutečňovat jen v jarních 

měsících - přibližně od poloviny dubna, během května a června. Zároveň je doporučeno 

navštívit lokalitu těsně před programem, protože složení kvetoucích rostlin se mění 
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každým týdnem. Přesto kontakt žáků s živými rostlinami v jejich přirozeném prostředí 

uvedené obtíže vynahrazuje. 

Smyslem této diplomové práce je, aby program přispěl k budování kladného postoje 

dětí a mládeže k přírodě. Je to zároveň i mé přání. 
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5 ZÁVĚR 
Hlavní cíl diplomové práce spočíval ve vytvoření environmentálního výukového 

programu „Každá skála jiná tráva". Tento cíl byl naplněn. 

Jako zajímavé odhalení se ukázalo srovnání očekávaných výstupů v rámci botaniky v 
RVP ZV a přítomností, resp. nepřítomností daných obsahových témat v učebnicích 
přírodopisu. V tomto směru program může nahradit a zastoupit absenci těchto témat 
v učebnicích a splnit očekávané výstupy. 

V praktické části jsou interpretovány výsledky, které byly zjištěny v dotazníkovém 

šetření. To mělo za cíl zmapovat situaci v praxi a také na základě získaných odpovědí 

ověřit formulované hypotézy. 

Metodou floristického průzkumu byly určeny rostlinné druhy. U popisu určených 
druhů, které jsou používány v programu, je uvedeno i jejich možné didaktické využití. 

Na základě ověřování programu v praxi byl program sestaven do finální verze, která je 

součástí diplomové práce. Detailně jsou popsány jednotlivé aktivity, které na sebe 

navazují. Při tvorbě programu byl brán zřetel na biologický a didaktický aspekt. Celý 

program je vystavěn na aktivitě žáků, na principech problémového, projektového a 

skupinového vyučování. Na popis programu navazuje metodika a možnosti jeho využití. 

Do příloh jsou vloženy ukázky pomůcek, fotografie z ověřování programu a práce žáků. 

Uskutečňování programu probíhalo díky Sdružení TEREZA. Na letošní jaro 2008 

vznikla poptávka po botanickém programu. Proto bude tento program využíván ve 

Sdružení TEREZA. Bude probíhat pod mým vedením a vedením jiných lektorů, kteří ho 

povedou na základě metodické příručky. To je pro mě velmi potěšující okolnost a vidím 

v tom smysluplný a hmatatelný výsledek mé práce, která nebyla samoúčelná. 

V závěru diplomové práce konstatuji, že hlavního cíle i dílčích cílů bylo dosaženo. 

Program byl vytvořen, jeho funkčnost byla zjišťována a ověřována v praxi. Díky 

zkušenostem z ověřování programu byl upraven a dotvořen do finální podoby. Po 

vyzkoušení programu byly upraveny i pomůcky. Finální podoba programu „Každá skála 

jiná tráva" je zpracována ve formě metodické příručky. Podle ní mohou program 

uskutečnit i další pedagogičtí pracovníci. 
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6 LITERATURA 

1. DEYL, M„ HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: Academia, 2003.ISBN 80-200-0904-X. 

2. HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-

85931-33-8. 

3. KUBÁT, K. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia 2002. ISBN 80-

200-0836-5. 

4. MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek 2000. 

ISBN 80-902954-0-1. 

5. MÁCHAL, A. Špetka dobromysli. Kapitoly z praktické ekologické výchovy. Brno: 

EkoCentrum Brno, 1996. ISBN: 80-901668-6-5. 

6. NOVOTNÁ, D. Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny. Praha: Enigma, 2001. ISBN: 

80-7212-192-8. 

7. NĚMEC, J. a kol. Chráněná území ČR 2 Praha. Praha: Consult, 1997. ISBN 80-

902132-1-9 

8. NĚMEC, J. Prokopské a Dalejské údolí. Praha: Consult, 2003. ISBN 80-902132-4-3. 

9. PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-

711-6. 

10. PONDĚLÍČEK, M. Chráněná krajinná oblast Český kras včera a dnes. SCHKO 
Český kras, 2002. 

11. SÁDLO,J., STORCH D. Biologie krajiny, biotopy České republiky. Praha: Vesmír, 

2000. 

12. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický, 2004. ISBN 80-86666-24-7. 

13. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2000, ISBN 80-7212-151-0. 

14. < http://www.terezanet.cz > [ citováno 31.3.2008] 

Jana Havlíčková Strana 73 

http://www.terezanet.cz


Environmentální výukový program "Každá skála jiná tráva" 

Použité fotografie převzaty s laskavým svolením autorů z: 

[1] <http://botanika.wendvs.cz> [citováno 25.3. 2008] 

[2] < http://naturfoto.cz > [citováno 5.4. 2008] 

[3] < http://www.biolib.cz > [citováno 25.3. 2008] 

[4] fotografoval Martin Kačmar 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
Cl označení pro kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 označení pro silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C3 označení pro ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4 označení pro vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR vyžadující pozornost 

CHÚ chráněné území 

EV environmentální/ekologická výchova 

EVP environmentální/ekologický výukový program 

EVVO environmentální vzdělávání výchova a osvěta 

LP laboratorní práce 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NNO nevládní neziskové organizace 

RVPZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SEV středisko/a ekologické výchovy 
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8 PŘÍLOHY 
8.1 Dotazník pro učitele 

Dotazník nro učitele přírodopisu 

Vážení učitelé! 
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky mi pomohou při sestavování 

výukového programu, který zpracovávám a budu ho uskutečňovat v rámci své diplomové práce. 
Dotazník Vám zabere cca 5 min., je anonymní a získaná data budou použita výhradně pro účely 
vhodného sestavení programu. Předem Vám patří můj velký dík, poskytnete mi cenné 
informace. 

S pozdravem studentka Pedagogické fakulty UK (obor: Bi-Pg) Jana Havlíčková. 
1) Kterou část biologie považujete za nejobtížnčjší z hlediska motivace a zájmu žáků? 
Oznámkujte 1-5, kdy 1 je snadné. 

• obecná biologie a genetika 
• biologie rostlin 
• biologie živočichů 
• biologie člověka 

geologie 

2) Jaký okruh botaniky je podle Vás nejobtížněji zprostředkovatelný žákům? 

a) anatomie a morfologie rostlin 
b) fyziologie rostlin 
c) systematika rostlin a zástupci 
d) význam a ochrana rostlin 
e) práce s klíčem 
3) Jak často pořádáte s žáky botanické či jiné exkurze do přírody, při kterých jsou žáci 
v přímém kontaktu s přírodou? 

Pokud nepořádáte, proč? 

4) Jak obtížná je/by byla pro Vás příprava a sestavení botanické či geobotanické exkurze? 

a) snadná, mám dostatek materiálů / možností / zkušeností 
b) obtížnější, nemám dostatek materiálů / možností / zkušeností 
c) obtížná, nemám dostatek (žádné) materiálů / možností / zkušeností 

5) Jakým způsobem (metodou, formou) seznamujete žáky se zástupci vyšších rostlin? 
a) výklad 
b) výklad doplněný vizuální prezentací (power point, fotografie, obrázky) 
c) výklad doplněný herbářovými položkami či přírodninami 
d) výklad doplněný vizuální prezentací i herbářovými položkami 
e) při přímém kontaktu žáků s rostlinami (exkurze, výlety, škola v přírodě..) 
f) jinak(uveďte) 

6) Pracujete s žáky s didaktickým botanickým klíčem? 
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a) Pokud ano, uveďte titul: 
b) Pokud ne,proč? ( obtížná terminologie/ časová náročnost/ nedostatek vhodných botanických 
klíčů...) 

7) Probíráte s žáky závislost a přizpůsobení rostlin podmínkám, jejich adaptace? 

a) ano, jako samostatné učivo 
b) ano, v průběhu jiných tematických celků (uveďte kterých) 

c) ne, nezbývá na to čas 
d) ne 

8) Jsou při hodinách botaniky žáci aktivní? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

e) záleží na probíraném tématu 

9) Používáte v hodinách botaniky činnostní vyučování? 

a) Pokud ano, uveďte příklad: 

b) Pokud ne, proč? 

10) Navštívil/a byste s žáky botanický program, který se odehrává v Prokopském údolí a je 
zaměřen na jamí květenu , vztahy mezi rostlinami a podložím, při kterém jsou po většinu času 
hlavními aktéry sami žáci? 

a) Pokud ano, co byste v programu uvítali? 

b) Pokud ne, proč? 

11) Pokud byste obdržel/a metodickou příručku pro půldenní botanickou exkurzi do 
Prokopského údolí, která by obsahovala popis a určení trasy, seznam druhů, popisy aktivit a 
potřebné pomůcky, absolvoval/a byste s žáky tento program? 

a) Ano 
b) Pokud ne, proč? 
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8.2 Mapa trasy programu s vyznačenými stanovišti 

1-louka u retenční nádrže, 2-louka u lesa, 3-Hemrovy skály, 4-borovicový hájek, 
5-stěny Klukovického amfiteátru 
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PK0K.0RSK£' ÚDOLÍ 
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8.3 Ukázka pomůcek - mapka pro žáky 

8.4 Ukázka pomůcek - karty z určovacího klíče 
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8.5 Ukázka pomůcek - určovací karty 

HLEDÁ SE: 

Jnéno: Moc/tna písečná 

Popis: 
• postava malá, zakrslá, 
drží se u země 
• obličej zlatý 
• plstnatý šedozelený 
kabát 

Ráda se sluní. 

PfiUiM Hrtrit 

Imaginární rostlina (adaptace proti okusu) 

Původní určovací karty Druhé určovací karty 

8.6 Ukázka práce žáků (aktivita „Adaptace") 
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8.7 Fotografie z ověřování programu 
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Úvodní aktivita Určování rostlin na Hemrových skalách 

Určování nad Klukovickým amfiteátrem Prezentace „imaginární rostliny" 
(aktivita Adaptace") 


