
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Michal Miko

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
ve výuce geografie

ENVIRONMENTAL EDUCATION
in geography

Bakalářská  práce

Praha 2009

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

1



Prohlašuji,  že  jsem  bakalářskou  práci  vypracoval  samostatně  za  použití  uvedené 

literatury.

Děkuji RNDr. Miroslavu Maradovi, Ph.D. za ochotu a pedagogický doprovod při tvorbě 

této práce.

V Praze dne 1.6. 2009            ___________________________

2



ABSTRACT 

Environmental education with the focus on environmental education in geography is 

the main subject of this bachelor’s thesis. The introductory part specifies the key concepts 

of the subject and acquaints with the political and pedagogical documents and texts that 

address  the  theme  of  the  environmental  education.  The  next  part  summarizes  the 

recommendations  to  implementation  of  the  environmental  education  into  the  school 

curriculum, options available and the role of the environmental education coordinator within 

the school. The last part focuses on the relationship between  environmental education and 

the geography. This is showed on examples of environmental activities that can be used 

within the geography lessons. 

KEY WORDS:
environmental  education,  environmental  education  in  school,  environmental  education 

coordinator, environmental education in geography
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ÚVOD

Velký  zákon  Irokézů  říká,  že  každé  dnes  přijímané  rozhodnutí  má zohledňovat 

sedm generací, které přijdou po nás.  Nejznámější definice cílů trvale udržitelného rozvoje 

v tzv. „Zprávě Brundtlandové“1 říká, že „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který 

naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím 

budoucím.“  Indiáni učili své děti v modlitbě, že matka nás všech je Země. Slunce je otec. 

Zvíře a strom jsou naši bratři. Okřídlené bytosti že jsou naše sestry. Že jsme děti Země a 

nijak ji nezraňujeme. My se dnes snažíme děti vychovávat a vzdělávat tak, aby myslely a 

jednaly  v souladu  s principem  trvale  udržitelného  rozvoje,  aby  si  byly  vědomé 

odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a ctily život 

ve  všech  jeho  formách.  (Zákon  č.  17/1992  Sb.,  o  životním  prostředí,  §16)  V tomto 

porovnání „přírodního“ kmene a „nepřírodní“ společnosti spatřuji přes časový odstup, přes 

rozdílnou míru kooperace či konkurence s životním prostředím, různou determinaci tímto 

prostředím i úroveň jeho poznání,  podobné principy, které se snaží předat další generaci – 

odpovědnost za budoucí stav životního prostředí a úctu k životu v jeho bohatosti forem.  

Tématem předkládané bakalářské práce je ta součást školního kurikula, která by se 

měla na efektivním předání výše zmíněných principů významně podílet - environmentální 

výchova.  Základním  předpokladem  pro  transformaci  společnosti  směrem  k trvalé 

udržitelnosti  je  aktivní  přístup  lidí,  založený na porozumění  a  pochopení  problematiky. 

V tom mají nepochybně klíčový význam instituce a struktury z oblasti výchovy, vzdělávání, 

vědy, získávání a přenosu informací a komunikací všech druhů. Vyplývá to i ze samotného 

textu Agendy 212, kde termín vzdělání a školení je zmíněn na 617 místech, přičemž častěji 

je  použit  už  jenom  termín  vláda  či  vlády.  (Moldan  1996)  Význam  výchovy,  jako 

cílevědomého procesu ovlivňujícího lidské rozhodování potvrzují i úvodní slova příspěvku 

socioložky Hany Librové na konferenci Hledání odpovědí na výzvy současného světa (se 

zvláštním zřetelem na otázky životního prostředí):  „Dovolte mi,  abych připomněla něco, 

čeho si jistě všímáte sami: Téměř všichni, kdo se zabývají environmentální problematikou, 

ekonomové, právníci, technologové, demografové, končí svá pojednání konstatováním: že 

1 V roce 1987 byla stanovena definice trvale udržitelného rozvoje v tzv. Brundtland report (pojmenované po 
norské fyzičce a političce Gro Harlem Brundtland, předsedkyni Světové komise pro životní prostředí a rozvoj 
(World Commission on Environment and Development - WCED). Tato zpráva byla vydána knižně jako Naše 
společná budoucnost (orig. Our Common Future), česky v roce 1991

2 Agenda 21- rozsáhlý, právně nezávazný dokument, který rozvádí principy Deklarace z konference OSN o 
životním prostředí  a  rozvoji  uskutečněné  v brazilském  Riu  de  Janeiro  v červnu  1992  do  roviny  akčního 
programu. Ve čtyřech sekcích a 40 kapitolách vymezuje Agenda 21 nejdůležitější okruhy globálních problémů 
životního prostředí a rozvoje a předpoklady jejich řešení, hodnotí roli různých společenských skupin při jejich 
řešení a definuje nutná opatření, která by vedla v celosvětovém měřítku k udržitelnému rozvoji. 
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jejich obor může přispět k řešení ekologických problémů za jedné podmínky - pokud lidé 

změní  své  hodnoty.“   (Librová  2000)  Podobně  zmiňuje  význam  rozhodování  občanů 

v řešení  environmentálních  otázek  filosof  Erazim  Kohák:  „Anglosaské  společnosti 

v nejmenším  nepodceňují  význam  teoretických  modelů.  Jestliže  se  rozhodneme,  že 

chceme zachránit Zemi a chceme vyhledávat trvale udržitelné způsoby lidského pobývání, 

pak  bude  naléhavě  nutné  mít  k dispozici  co  nejlepší  techniku  a  vědecké  znalosti 

k uskutečnění  tohoto cíle.  Avšak v tomto pořadí.  Pokud vnímáme přírodu  jako neživou 

zásobárnu surovin a nekonečné stupňování spotřeby za smysl i úkol lidstva, nebudou nám 

ani  ta  nejlepší  teoretická  řešení  nic  platná.  Ekologický  problém  jsme  nevyřešili,  když 

technokraté sestaví model udržitelného života – i když model, který předkládá Faktor čtyři3, 

je v mnohém opravdu slibný. Bude vyřešen teprve tehdy, až vznikne občanská a politická 

vůle k záchraně Země a trvalé udržitelnosti Života.“ (Kohák 1998) 

Tvořivý a aktivizující přístup učitele k realizaci environmentální výchovy na školách 

je podle mne příspěvkem směřujícím ke vzniku takovéto občanské vůle.  Chtěl bych se 

zařadit  mezi  ty  pedagogy,  kteří  se  pokouší  o  smysluplnou  environmentální  výchovu 

studentů s přáním rozšíření počtu lidí s aktivním přístupem k otázkám trvalé udržitelnosti 

založeném na porozumění a pochopení problematiky. Proto se chci v rámci bakalářské 

práce  tématem environmentální výchovy zabývat. 

1.1.CÍLE PRÁCE

Součástí probíhající reformy vzdělávacího systému je schvalování nových klíčových 

pedagogických dokumentů, mezi které patří i rámcové vzdělávací programy. V roce 2004 

byl  schválen  Rámcový  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání  (RVP  ZV).  Jeho 

realizace  na  všech  základních  školách  začala  ve  školním  roce  2007/2008.  Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) schválilo MŠMT 24. července 2007. Výuka na 

základě  tohoto dokumentu začne na gymnáziích od 1. září 2009. Jedním z inovativních 

prvků těchto dokumentů je environmentální výchova. Pro její oborově integrovaný základ 

se dá předpokládat, že jako učitel geografie budu v praxi řešit otázku: Jakým způsobem 

environmentální  výchovu  ve  školním  kurikulu  realizovat?  Ať  už  jako  člen 

vícepředmětového  týmu či,  vzhledem k  odborné  kompetenci,  jako  hlavní  řešitel.  Budu 

vybírat  ze  škály  možných  směrů  environmentální  výchovy,  podílet  se  na  zařazení 

environmentální  výchovy  do  vzdělávacího  programu  školy  a  především  rozhodovat  o 
3 Faktor čtyři: Nová zpráva Římského klubu (z němčiny přeložili Milan Petrák a Šárka Crháková, Phare a 
Ministerstvo životního prostředí, Praha, 1996) Systémový rozbor a teoretické modely vývoje, který v podtitulu 
slibuje „Dvojnásobný blahobyt – poloviční spotřebu“ 

6



metodách, a konkrétním obsahu. Mým záměrem je zorientovat se v možnostech realizace 

Environmentální  výchovy,  poukázat  na  úzkou  souvislost  mezi  metodami  a  cíli 

environmentální výchovy a výuky geografie a na jejím základě navrhnout environmentálně 

geografické aktivity vhodné k použití v předmětu zeměpis na střední škole.     

Hlavním cílem této práce je na základě studia literatury a osobních zkušeností z 

výuky pilotního integrovaného předmětu environmentální výchova  řešit otázky a úkoly:

 Jak definovat environmentální výchovu? 

 Jakou formou je možné realizovat  environmentální výchovu ve školní praxi?

Co  činí  ze  zeměpisu  předmět  s předpoklady  pro  integraci  průřezového  tématu 

environmentální výchova?

Navrhnout obsah několika zeměpisných lekcí s environmentální tématikou pro studenty 

gymnázia. 

1.2.STRUKTURA PRÁCE

Práce je tématicky členěna do tří  částí  v sedmi kapitolách.  V první  části  se po 

úvodu  do  tématu  a  formulaci  hlavních  cílů  práce  (kapitola  1.)  zabývám  vymezením 

klíčových  pojmů  (kapitola  2.)  a  vybranými  dokumenty   (kapitola  3.),  ve  kterých  se 

s tématikou environmentální výchovy setkáváme. Druhá část mapuje možnosti začlenění 

environmentální výchovy do školní praxe (kapitola 4.). Jejím účelem je seznámení s cíli 

školní environmentální výchovy a prostředky které vedou k jejich dosažení, s doporučeními 

jak  realizovat  obsah  environmentální  výchovy  na  školách  se  zaměřením  na  roli 

koordinátora environmentální výchovy. V závěrečné části se zabývám souvislostmi mezi 

environmentální  výchovou a výukou zeměpisu (kapitola 5.).  Tuto spjatost  se pokouším 

vyjádřit  v návrzích environmentálně-geografických aktivit,  které lze v hodinách zeměpisu 

uskutečnit. Závěrečná část práce (kapitola 6.) obsahuje zobecnění souhrnů předchozích 

kapitol s důrazem na body související s vytyčenými cíli.
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2. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – DISKUZE POJMŮ

Dozví li se student z rozvrhu dalšího ročníku svého studia na gymnáziu, že ho čeká 

nový předmět nazvaný environmentální výchova, obvykle se zeptá: „Co tam budeme brát, 

co si mám pod tímto názvem představit?“ Když se ho místo odpovědi zeptám, ne co si má, 

ale co si představuje, v nadpoloviční většině zazní termíny globální oteplování a kontejnery 

na odpad. (V mnoha případech uslyším ještě dodatek v podobě studentského popíchnutí: 

„Ale  vždyť  globální  oteplování  není,  říkal  to  pan prezident.“)  Potvrdím mu,  že i  těmito 

„ikonami ekologie“ pro širokou veřejnost se budeme v environmentální výchově zabývat, 

ale jen coby součást uvažování o našem vztahu se Zemí, s přírodou, s krajinou, ve které 

žijeme. Jako o jednom z mnoha prvků naší snahy poznat a zhodnotit vliv lidské společnosti 

na místo, ve kterém žije - a tím místem se přímo či nepřímo stala celá Země. Budeme 

hledat takový způsob našeho konkrétního života, který by ho umožnil i za 210 let.     

I když samotný pojem „environmentální výchova“ se objevil už na konferenci Mezinárodní 

unie ochránců přírody v roce 1947 (Palmer 2003, cit. v Činčera 2007, s. 6), při snaze o 

jeho definici musím brát v úvahu, že tato oblast je pro potřeby školní praxe nová, a proto 

není terminologie zcela ustálená a zažitá. Navíc se v praxi často zaměnitelně používají 

varianty  ekologická  a  environmentální  výchova  či  vzdělávání.  Pojmy,  které  mají  jiný 

významový odstín, avšak hranice mezi nimi jsou neostré.  (Kušková 2006)  Uvedu proto 

několik vybraných definic a zaměřím se na společné body těchto variant. Dosažení cílů 

environmentální  výchovy nově  zařazené  do učebních plánů škol  musí  být  v prvé  řadě 

čitelné  na  studentech,  které  se  snažila  ovlivnit.  „Zatímco  o  definici  žádoucích 

proenvironmentálních postojů či  znalostí  mohou probíhat  diskuze,  snižování  ekologické 

stopy a aktivní zapojení do prosazování proenvironmentálního řešení  je jednoznačným 

indikátorem úspěšnosti environmentální výchovy.“ (Činčera 2007, s. 106)

 V konečné  představě  úspěšné  realizace  environmentální  výchovy  tedy  figuruje 

student  nejen  s určitou  sumou zažitých  aktivit  a  získaných  vědomostí,  ale  zejména   s 

určitými  hodnotami,  vybudovanými  vztahy,  kritickým  myšlením,  ideály  a  ochotou 

proenvironmentálně  jednat.  V této  souvislosti  považuji  za  důležité  věnovat  pozornost 

nejprve pedagogickému termínu výchova.     
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2.1.VÝCHOVA

O výchově se mluví nejčastěji tam, kde žijí děti ve styku s dospělými, kteří se snaží 

ovlivňovat  jejich  vývoj  tak,  aby  odpovídal  určitým  výchovným  cílům.  Termín  výchova 

zdůrazňuje moment záměrného působení s určitým výchovným cílem, spojeného s užitím 

určitých  výchovných  prostředků  a  metod  (Čáp  1997).  Výchova  je  pouze  jedním  z 

prostředků rozvoje člověka, dalšími jsou genové vybavení, vnější prostředí a vlastní proces 

sebevýchovy. Výchova je z tohoto ohledu základním vnějším vlivem na utváření osobnosti, 

který  se  od  ostatních  odlišuje  zejména  tím,  že  se  jedná  o  činnost  záměrnou  a 

cílevědomou, má tedy představu čeho chce dosáhnout a směřuje k určitému cíli. Výchovné 

působení učitele je v rámci výchovy jen jednou součástí vzájemného působení ve velmi 

složitém systému, v němž kromě učitelova působení na dítě také dítě působí na učitele, na 

dítě pak působí také rodiče, další učitelé, kamarádi, filmy, četba a dítě přijímá nebo odmítá 

výchovné působení  podle  svých  dosavadních  zkušeností,  postojů,  návyků,  přítomného 

stavu (Čáp 1997). Osobnost člověka je tedy utvářena na základě genetických dispozic 

v procesu  interakce  s okolním  prostředím.  V průběhu  této  interakce  jedinec  mění  své 

chování  a  jednání.  Jeli  tato  změna  cílevědomá,  nikoliv  spontánní,  v tomto  případě 

hovoříme o výchově. ( Pelikán 1995)  

V různých pojetí výchovy se rozdílně vnímá váha role pedagoga a studenta jako 

subjektu vlastního formování. Tradiční definice akcentují roli pedagoga nebo pedagogické 

instituce.  Například  G.  A.  Linder  (cit.  v Pelikán  1995,  s.  34)  definuje  výchovu   jako 

„spodobování  se  slabšího  silnějšímu,  nehotového  poměrně  hotovému,  neuvědomělého 

uvědomělému, chovance vychovateli“.   Jednou ze základních  metod (s tisíciletou tradicí) 

výchovného působení v tomto pojetí je exemplifikace, kterou se rozumí používání příkladů 

jako prostředku mezilidského ovlivňování.  „Účastní  se v něm vzor a osoba ovlivňována 

vzorem  (percipient).  Vzor  plní  funkci  instrukční  (pomáhá  percipientovi  něco  poznat)  a 

funkci motivační (pobízí k určitému chování, nebo jej tlumí)  Nejznámější forma působení 

vzoru je imitace, vyjádřena slovy „nejsem takový – a chci takový být.“ J. Grác uvádí další tři 

formy  - nonimitace („nejsem takový - a ani nechci takovým být“), desimilace („jsem takový 

– ale nechci takovým zůstat“)  a nondesimilace („jsem takový – a chci takový zůstat“). (Čáp 

1997, s. 324) Tato metoda, tedy její forma imitace, klade na pedagoga environmentální 

výchovy  jasný  požadavek,  být  studentům  příkladem.  Myslím  že  v tomto  ohledu  je 

environmentální výchova skutečně průřezovým tématem, který se týká všech učitelů školy 

bez ohledu na předmětovou aprobaci. 

Pojem  výchova  je často zaměňován s pojmem vzdělání a naopak. Použití  těchto 

pojmů  dovoluje  jasně  odlišit  racionální  a mravní  aspekty  formování  člověka.  Koťa  (in 

Kasíková 1994) formuloval myšlenku výchovy v širším pojetí, která zahrnuje dvě složky: 
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výchovu v užším pojetí jako: „formování vlastností jedince projevujících se v jednání nebo 

chování“  a vzdělání, které  tvoří  osvojené  znalosti  a  mimo  ně  i ovládnutí  metod  jejich 

dalšího získávání.

2.2.ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

V historii i současnosti se lze setkat nejen s různými definicemi, ale i příbuznými 

názvy.  Kromě  environmentální  výchovy  (a  vzdělávání)  pokrývají  zhruba  tutéž  oblast  i 

termíny: výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí, ekologická výchova a vzdělávání 

či výchova pro udržitelný způsob života. Každý z nich vyjadřuje různý důraz na určitou část 

výchovné oblasti. (Kulich, ŠPŽ, s. 14) 

Jednu  z prvních  obsáhlých  definic  formulovali  účastníci  první  mezivládní 

konference  o  environmentální  výchově  v roce  1977  v Tbilisi.  Environmentální  výchovu 

definovali  pomocí cílů o které usiluje: 

Cílem  environmentální  výchovy  je  1.  posílit  naše  vědomí  a  porozumění  ekonomické,  

sociální a ekologické provázanosti  v městských i venkovských oblastech; 2. poskytnout  

každému  příležitost   dosáhnout  znalostí,  hodnot,  názorů,  odpovědnosti  a  dovedností  

k ochraně  a  zlepšování  životního  prostředí;  3.  tvořit  nové  vzorce  chování  jednotlivců, 

skupin i společnosti jako celku vstřícné k životnímu prostředí“ (Tbilisi Declaration, 1977) 

Tato definice podle Činčery (2007, s.12) poukazuje na komplexitu environmentální 

výchovy,  která  usiluje  nejen  o  získání  určitých  znalostí,  ale  i  postojů  a  kompetencí 

k jednání,  tzv.  model  tří  A –  Awareness,  knowledge  and  understanding,  Attitudes  and 

personal  lifestyle  decisions,  Action  for  a  better  environment.  To  činí  z environmentální 

výchovy předmět současně klíčový i obtížně uchopitelný, což koresponduje i se značnými 

rozdíly v jejím chápání.  A právě individuální  pojetí  řešitelů metodik,  které  se snaží  cílů 

environmentální výchovy dosáhnout  různým způsobem, vede k rozmanitosti jednotlivých 

environmentálních směrů. Ve skutečnosti se jich k cílům Tbiliské konference hlásí nejméně 

pět až šest, například pozitivistický proud ekologické výchovy, globální výchova, výchova o 

Zemi,  hlubinná ekologie a další.  Jejich filosofická, pedagogická i  metodická východiska 

jsou velmi rozdílná a často ve vzájemném rozporu.  Rozdílnost jednotlivých směrů také 

ukazuje, že neexistuje jednotná metodika environmentální výchovy. (Činčera 2007, s.107) 

Přesto je zřejmé,  že v základech všech směrů environmentální  výchovy stojí  touha po 

nalezení harmonie mezi lidskou společností a přírodou, poetickým příměrem vyjádřeno jde 

o  to,  aby  lidé  „našlapovali  měkčeji  po  Zemi“.  (Činčera  2007,  s.53)  Každý  ze  směrů 
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environmentální výchovy volí pro sebe typickou cestu vedoucí ke změně jednání studentů 

(k jejich „měkčímu našlapování“).  Výchova k udržitelnosti klade důraz na rozvíjení jejich 

dovedností, pro hlubinnou ekologii či výchovu o Zemi je charakteristické soustředění na 

postoje a na znalosti se zaměřuje směr ekologické výchovy.  (Činčera 2007)

Následující  výčet  alternativních  definic  environmentální  výchovy  je  součástí 

materiálů  specializačního  studia  pro  školní  koordinátory  EVVO  (250hodinový  kurz 

organizovaný sdružením Tereza) V úvodním setkání měli účastníci (učitelé ZŠ a SŠ) za 

úkol vybrat definici, která jim osobně přijde nejvýstižnější. Téměř rovnoměrné rozdělení 

skupiny k jednotlivým variantám i následná argumentace názorně ilustrovaly, že vnímání 

už pouhé definice a předpokládám potažmo i zvolených prostředků a konkrétní realizace 

na škole je značně ovlivněno osobním vnímáním konkrétního pedagoga.  

   

Environmentální  výchova  vede  jedince  k pochopení  komplexnosti  a  složitosti  vztahů 

člověka  a  životního  prostředí,  tj.  k pochopení  nezbytnosti  postupného  přechodu 

k udržitelnému  rozvoji  společnosti  a  k poznání  aktuálních  hledisek  ekologických, 

ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů 

k budoucnosti)  i  prostorových  (souvislostí  mezi  lokálními,  regionálními  a  globálními  

problémy), i možnosti  různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince 

k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje 

lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

Ekologická výchova je výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

(Definice dle PhDr. Václava Břicháčka)

Ekologická výchova je výchova o životním prostředí, v životním prostředí a pro (ochranu) 

životní(ho) prostředí.

(Bělehradská charta, 1975 a závěry Tbiliské konference, 1977)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, které je  

v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.

(Cenia – česká informační agentura ŽP)
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V nejširším  slova  smyslu  lze  ekologickou  výchovu  popsat  jako  veškeré  výchovné  a  

vzdělávací úsilí, jehož cílem je především: zvyšovat spoluodpovědnost lidí za součastný i  

příští  stav  přírody  i  společnosti,  za  místo,  ve  kterém žijí  a  které  je  jim domovem,  za  

smysluplné využívání místních zdrojů rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení  

problémů  péče  o  přírodu  i  problémů  lidské  společnosti  utvářet  ekologicky  příznivé  

hodnotové  orientace,  které  kladou  důraz  na  Dobrovolnou  střídmost,  na  nekonzumní,  

duchovní kvality lidského života.

(Průvodce praktickou ekologickou výchovou - Aleš Máchal)

V rámci  terminologie  je  však  potřebné  rozlišovat  mezi  environmentální  či 

ekologickou výchovou a výukou ekologie jako biologické disciplíny, tedy součástí  výuky 

biologie  a  naukou  o  životním  prostředí  –  environmentalistikou,  tedy  výukou 

interdisciplinárního oboru zaměřeného na životní  prostředí.  Poznatky těchto oborů jsou 

v environmentální výchově využívány, samy o sobě však výchovný záměr nemají. 

Posledním  příkladem  definice  je  optimisticky  znějící  úvaha  z článku  Ekologická 

výchova  na  dobu určitou  aneb proč  by  měli  mít  učitelé  ekologickou výchovu  v oblibě. 

Smyslem  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  je  především  vzbuzovat  a 

udržovat  poptávku  po  ekologicky  příznivějších,  veselejších  a  duchovně  bohatších 

způsobech  života,  po  zdravé  přírodě  a  krajině,  po  občanské  angažovanosti  vedoucí 

k udržitelnému rozvoji obce i Země, po „bohatém životě skromnými prostředky“ (Máchal, 

ŠPŽ, s. 10)

2.3.SOUHRN 

⇒ Cílem učitele  účastnícího  se  procesu  environmentální  výchovy  je  ovlivnit  studenta, 

působit  nejen  na  jeho  znalosti  a  dovednosti,  ale  i  hodnoty.  Pro  úspěch  je  třeba 

dosahovat  nejen odborných kvalit  v otázkách životního prostředí,  ale  i  orientace ve 

vlastním pedagogickém procesu, který je založen na vztahu učitele a žáka a ovlivněn 

celkovým klimatem třídního kolektivu.

⇒ V rámci  environmentální  výchovy  považuji  za  důležitou  a  účinnou  metodu 

exemplifikace – vlastního příkladu.

⇒ Environmentální  výchovu  různí  autoři  či  dokumenty  popisují  různými  definicemi. 

Základem většiny z nich jsou  pojmy: člověk (v případě školní environmentální výchovy 

učitel a student) - prostředí (příroda) - vztah – souvislost - odpovědnost a budoucnost.  
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3. ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA  VE  VYBRANÝCH 
DOKUMENTECH

Řešení  environmentálních  otázek  představuje  v současnosti  velmi  aktuální 

problematiku. Koncept trvalé udržitelnosti je zabudován do mnoha mezinárodních strategií, 

reaguje  na  něj  právní  rámec  státní  environmentální  politiky  a  vstupuje  také  do  právě 

aktuální  reformy  vzdělávací  soustavy  ČR.  Jeden  z podtitutulů  této  reformy  „Měnící  se 

vzdělávání pro měnící se svět“ vyjadřuje nejen potřebu modernizace pedagogických metod 

a cílů, ale i nutnost pružněji reflektovat aktuální témata lidské společnosti v tématických 

učebních plánech. A takovým tématem je i otázka trvalé udržitelnosti rozvoje popřípadě 

života lidské společnosti.  Tato kapitola se věnuje vybraným dokumentům, ve kterých je 

toto téma řešeno. Výběr tvoří dokumenty politické (na úrovni mezinárodní a národní) a 

pedagogické. 

 Součástí  kapitoly  jsou  rámečky  obsahující  výběr  jednotlivých  bodů  z textů 

dokumentů.  Kritériem  pro  výběr  bodů  byla  především  jejich  obsahová  souvislost 

s geografickým  tématem,  metodou  vhodnou  k použití  ve  školním  vzdělávání  nebo 

konkrétními cíli environmentální výchovy.

 

3.1.AGENDA 21
Agenda  21  (program  pro  21.  století)  je  rozsáhlý  dokument  z  Mezinárodní 

konference  o  životním  prostředí  a  rozvoji  v  Rio  de  Janeiro  (1992),  který  se  stal 

strategickým plánem rozvoje společnosti na prahu třetího tisíciletí. Dokument určil hlavní 

směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých oblastech (sociální rozdíly 

mezi bohatým a chudým světem, nedostatky ve zdravotní péči, globální ohrožení životního 

prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace, atd.). (www.agenda21.cz)  Agenda 21 

je  komplexním  návodem  akcí,  které  mohou  poznamenat  nebo  ovlivnit  přechod  na 

udržitelný  rozvoj.  Obsahuje  celkem  40  kapitol  rozdělených  do  čtyř  částí:  sociální  a 

ekonomický  rozměr,  uchovávání  a  šetrné  využívání  zdrojů  a  hospodaření  s nimi  ve 

prospěch rozvoje, posilování úlohy důležitých skupin a poslední část se zabývá prostředky 

implementace. (www.env.cz) Téma podpory vzdělávání, veřejného povědomí a odborného 

školení  je  samostatně  uvedeno  v 36.  kapitole,  jako  jeden  z prostředků  realizace 

dokumentu,  prostupuje však prakticky všemi oblastmi Agendy 21. Školského prostředí se 

týká  zejména první  ze  tří  programových oblastí  popisovaných v této  kapitole  –  změna 

orientace vzdělávání směrem k udržitelnému rozvoji. Vzdělávání je pojímáno jako zásadní 

proces rozvoje lidského potenciálu lidí pro řešení problémů životního prostředí a rozvoje, je 

nenahraditelným  faktorem  pro  změnu  lidských  postojů  a  důležité  pro  efektivní  účast 

13



veřejnosti  na  rozhodování.  Aby  bylo  environmentální  vzdělávání  účinné,  mělo  by  být 

integrováno  ve  všech  oborech  a  mělo  by  využívat  formálních  i  neformálních  metod  a 

efektivních prostředků komunikace. (www.env.cz) Dále jsou součástí programových oblastí 

definice cílů a z nich plynoucích činností (viz rámeček 1).

Rámeček 1: Vybrané cíle a činnosti programové části Agendy 21 

 maximálně usilovat o zpřístupnění environmentálního vzdělání všem lidem od základní 

školy až do dospělosti

 podporovat integraci koncepcí životního prostředí a rozvoje, včetně demografie, do všech 

vzdělávacích  programů  (především  analýzu  příčin  hlavních  environmentálních  a 

rozvojových problémů v místních souvislostech, přičemž je třeba vycházet z nejlepších 

dostupných vědeckých důkazů a jiných vhodných zdrojů poznatků)

 nevládní organizace by mohly významně přispět k vytváření a implementaci vzdělávacích 

programů a je třeba jejich úlohu uznávat.

 zajistit  víceoborový přístup,  včetně environmentálních a rozvojových problémů a jejich 

socio-kulturních a demografických aspektů a vazeb.

 zapojit školní děti do místních a regionálních studií v oblasti zdraví životního prostředí, 

včetně bezpečné pitné vody, hygieny, potravin a ekosystémů a do relevantních aktivit, 

přičemž  je  třeba  spojit  tyto  studie  se  službami  a  výzkumy  v  národních  parcích, 

rezervacích divoké přírody, v ekologicky významných lokalitách, atd.

 školní fóra by měla na národní a místní  úrovni projednat environmentální a rozvojové 

problémy a navrhnout politikům udržitelné alternativy.
 Zdroj: upraveno podle Agenda21 (2000)

3.2.STRATEGIE  UNECE  PRO  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ

Strategie byla přijata na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního 

prostředí  ve  Vilniusu v březnu  2005.  Záměrem této  strategie  je  podpořit  členské státy 

Hospodářské komise OSN pro Evropu (UNECE), aby rozvíjely a zapracovávaly vzdělávání 

pro udržitelný  rozvoj  do svých formálních vzdělávacích systémů ve všech relevantních 

předmětech i do neformálního vzdělávání. V souladu s Agendou 21 vnímá vzdělání jako 

nezbytný předpoklad pro dosažení udržitelného rozvoje a zásadní nástroj pro dobré řízení, 

informované rozhodování a prosazování demokracie. Lidé vzdělávaní pro udržitelný rozvoj 

se stávají  kompetentnějšími  k tomu, aby jednali  směrem ke zdravému a produktivnímu 
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životu v souladu s přírodou a s ohledem na sociální hodnoty, rovnost pohlaví a kulturní 

rozmanitost.  Strategie  poukazuje  na nutnost  brát  v úvahu lokální,  národní  a  regionální 

okolnosti   a s ohledem na ně klást  různý důraz na různé aspekty udržitelného rozvoje 

v závislosti na zemi a oblasti vzdělávání. Připomíná také, že různorodost klíčových témat 

udržitelného rozvoje vyžaduje holistický přístup. (www.unece.org) 

Rámeček 2:  Vybrané body ze strategie UNECE pro vzdělávání pro trvale udržitelný 
rozvoj (VUR)

 Vyučované  osoby  na  všech  úrovních  by  měly  být  vybízeny  k tomu,  aby  využívaly 

systematické, kritické a kreativní myšlení a reflexi v lokálních i globálních souvislostech.

 VUR by mělo brát v úvahu různorodé lokální, národní a regionální okolnosti  i  globální 

souvislosti, přičemž by mělo usilovat o rovnováhu mezi globálními a lokálními zájmy.

 Formální VUR by mělo být prostoupeno zkušenostmi ze života a práce mimo učebnu.

 Vzdělavatelé  působící  ve  VUR hrají  důležitou  úlohu  v usnadňování  tohoto  procesu  a 

v podněcování dialogu mezi žáky a studenty a úřady a občanskou společností. V tomto 

ohledu  VUR  představuje  pro  vzdělávání  příležitost  k překonání  jeho  izolace  od 

společnosti.

 VUR vyžaduje přeorientování od soustředění se zcela na poskytování znalostí k řešení 

problémů a identifikování  možných řešení.  Vzdělávání  by si  proto mělo zachovat své 

tradiční  zaměření  na  jednotlivé  předměty  a  současně  otevírat  dveře  multi-  a 

interdisciplinárnímu  zkoumání  situací  z reálného  života.  To  by  mohlo  mít  dopad  na 

strukturu výukových programů a na metody výuky, které by vyžadovaly, aby vzdělavatelé 

přestali být pouhými přenášeči a vyučovaní pouhými příjemci. Místo toho by obě skupiny 

měly tvořit tým.
 Zdroj: upraveno podle UNECE (2005) 

Za  zvlášť  inspirativní  považuji  pro  vzdělavatele  33.  bod  strategie  (kapitola  IV. 

Důsledky pro vzdělávání), ve kterém jsou definovány doporučení, která by měla směrovat 

k účinnosti vzdělávacího procesu. Proto, aby bylo vzdělávání pro udržitelný rozvoj účinné, 

mělo  by  používat  širokou  škálu  participatorních  vzdělávacích  metod  orientovaných  na 

proces a řešení a šitých na míru vyučovaným. Vedle tradičních metod by tyto metody měly 

zahrnovat  mimo  jiné  diskuse,  pojmové  a  vjemové  mapování,  filozofické  zkoumání, 

objasňování  hodnot,  simulace,  scénáře,  modelování,  hraní  rolí,  hry,  informační  a 

komunikační  technologie,  šetření,  případové  studie,  exkurze  a  učení  venku,  projekty 

zaměřené na potřeby vyučovaných, analýzy správných postupů, zkušenosti z pracovišť a 

řešení problémů. (www.unece.org)
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3.3.STÁTNÍ  PROGRAM  ENVIRONMENTÁLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ, 

VÝCHOVY A OSVĚTY V ČESKÉ REPUBLICE 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 

(dále  SP  EVVO  ČR)  je  dokument  vypracovaný  meziresortní  pracovní  skupinou  při 

Ministerstvu životního prostředí, jako nadresortní dokument, dotýkající se všech obyvatel. 

Má  vytvořit  potřebnou  základnu  pro  definování  úkolů  veřejného  zájmu  a  systémové 

zabezpečení  výkonu  státní  správy  v  oblasti  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a 

osvěty  metodicky,  institucionálně,  personálně  i  finančními  prostředky.  Je  zaměřen  na 

hlavní cílové skupiny, tj. na pracovníky veřejné správy, děti a mládež, podnikatelský sektor 

a na veřejnost a napomáhá jejich vzájemnému působení. Strategickým cílem SP EVVO 

ČR  je  praktické  uplatňovaní  principů  (trvale)  udržitelného  rozvoje  v  celé  výchovně 

vzdělávací struktuře společnosti, které by se mělo pozitivně projevit v šetrnějším přístupu 

společnosti k životnímu prostředí. 

Cílovou  skupinou  dětí  a  mládeže  se  zabývá  sedmá  kapitola.  Environmentální 

vzdělávání  a výchova je zde označena za nedílnou součást všeobecného vzdělávání  i 

odborné  přípravy  v  celém školském systému.  Rozhodující  význam v míře  účinnosti  je 

připisován těm, kteří EVVO realizují, tj. učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci. (SP EVVO, 

2000)

Rámeček 3:  Vybrané body ze strategie UNECE pro vzdělávání pro trvale udržitelný 
rozvoj z kapitol zásady a důsledky pro vzdělávání

 vytvořit základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, 

o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech 

a způsobech jejich řešení. 

 domýšlet  možné důsledky  jednání  a  chování  a  programově utvářet  postoje  k  osobní 

odpovědnosti za stav životního prostředí.

 rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi.

 motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí.

 podporovat spolupráci škol s mimoškolní oblastí – s rodinou, s obcí (veřejnou správou), s 

podniky (důležité zejména u odborných škol)

 podporovat  aktivní  péči  o  životní  prostředí,  spolupráci  s  mimoškolními  pracovišti 

environmentálního vzdělávání a výchovy, s NNO, s osvětovými a kulturně vzdělávacími 

zařízeními, se sdělovacími prostředky.

 ovlivňovat  prostředí  škol,  jejich  okolí  a  zabezpečit  provoz  škol  šetrný  k  životnímu 

prostředí a šetřící přírodní zdroje.

 zdůrazňovat přímé poznávání prostředí a kontakty s živou přírodou
 Zdroj: upraveno podle SP EVVO (2000)
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3.4.MEZINÁRODNÍ  LISTINA  A  DEKLARACE  O  GEOGRAFICKÉM 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Otázky  environmentální  výchovy  jsou  jedním  z hlavních  témat  Mezinárodní 

geografická  unie  (IGU,  International  Geographical  Union).  Činnost  IGU  je  standardně 

organizována  a  strukturována  v rámci  Komisí  (Commissions,  v současnosti  je  zřízeno 

celkem  34  různých  komisí,  např.  Aplikovaná  geografie,  Klimatologie,  Environmentální 

vývoj,  Modelování  geografických  systémů,  Politická  geografie,  apod.),  přičemž 

environmentální  výchova  je  v působnosti  Komise  pro  geografické  vzdělávání  (CGE, 

Commission  on  Geographical  Education).  Hlavním  cílem  CGE  je  posílení  úlohy 

geografické výchovy na všech vzdělávacích stupních i  v rámci komunitního vzdělávání, 

vytvoření vyšších standardů geografického vzdělávání a zvýšení postavení, role a obrazu 

geografické  výchovy  na  školách  a  univerzitách.  Prostředkem  k těmto  cílům  má  být 

prosazování  Mezinárodní  listiny  o  geografickém  vzdělávání  (1992)  a  Mezinárodní 

deklarace o geografickém vzdělávání pro kulturní diverzitu (2000). 

Mezinárodní  listina  o  geografickém  vzdělávání  představuje  obecný  dokument 

specifikující potřebu, účel a výhody geografického vzdělávání. Environmentální výchova je 

explicitně  uvedena  s odkazem  na  již  zmiňovanou  Mezinárodní  konferenci  o  životním 

prostředí  a  rozvoji  konanou v roce 1992,  resp.  na výstup  přípravného výboru  pro  tuto 

konferenci z roku 1991. Listina uvádí, že geografické vzdělávání přispívá k uvědomění si 

dopadů chování jednotlivců a společností, zajišťuje přístup k informacím a dovednostem a 

rozvíjí  environmentání  etiku,  což  umožňuje  přijímat  správná  rozhodnutí  s ohledem  na 

životní  prostředí.  Listina  dále  umisťuje  environmentální  problémy  a  vzdělávání  jako 

součást  tématicky  zaměřeného  kurikula  (jako  protiklad  proti  regionálně  zaměřenému 

studiu).  Tématicky  zaměřené  kurikulum  lze  strukturovat  na  základě  systematického 

přístupu  (obsahující  fyzickou  geografii  a  geografii  sociální,  jež  obsahuje  témata  jako 

geografie znečištění, ekonomická geografie či ekologie člověka), přístupu zaměřeném na 

klíčových  problémech (studující  problematiku  současných místních  i  globálních otázek, 

např.  kvalita životního prostředí,  globální  změny, populační  rozvoj,  řízení  energetických 

zdrojů, apod.) a konečně systémovém přístupu (odvozeném od systematického přístupu, 

ale  kladoucím  větší  důraz  na  celkový  obraz  tématiky,  přičemž  zahrnuje  fyzické  sféry, 

společenskou  sféru  a  ekosystémy).  Žádný  z uvedených  přístupů  není  preferován  před 

jiným, ovšem pro všechny je deklarován požadavek na podporování studentů v kladení 

otázek a provádění zkoumání, průzkumů, atd.

Mezinárodní deklarace o geografickém vzdělávání pro kulturní diverzitu reagovala 

na rozšíření vnímání problémů spojených s životním prostředím a s tématem udržitelného 
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rozvoje  v devadesátých  letech  minulého  století.  Deklarace  v podstatě  shrnula  závěry 

uvedené v listině o geografickém vzdělávání,  ovšem v intencích globalizovaného světa, 

kde je potřebné vnímat kulturní diverzitu jednotlivých částí nově spojeného světa. 

Doporučení  uvedená v těchto  dvou dokumentech  jsou takřka  totožná  jako  výše 

uvedená doporučení daná ve strategii UNECE. Strategie UNECE, resp. původní program 

Dekáda OSN na vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji (UN Decade of Education for 

Sustainable  Development  2005-2014),  v jehož  návaznosti  UNECE  zmíněnou  strategii 

definovalo,  je  rovněž zobrazena v dalším klíčovém dokumentu  CGE.  Tím je  lucernská 

deklarace  o  geografickém  vzdělávání  pro  udržitelný  rozvoj  (Lucerne  Declaration  on 

Geographical  Education  for  Sustainable  Development,  2007).  Tato  deklarace  definuje 

samotný pojem udržitelného rozvoje (sestávajícího se z udržitelného rozvoje přírodního 

prostředí  a  zdrojů,  ekonomického  prostředí  a  společnosti4),  avšak  uvádí  i  strategie 

k dosažení  udržitelného  rozvoje.  Vedle  nových  technologických,  organizačních  a 

produktových inovací, rozšíření používání obnovitelných zdrojů či výrobních cyklů a změny 

životního stylu je geografické vzdělávání a výchova  jednou z hlavních strategií prosazení 

udržitelného  rozvoje.  Deklarace  v závěru  předkládá  seznam  kritérií  pro  sestavení 

geografického kurikula pro vzdělávání v oblasti  udržitelného rozvoje,  a to jak na úrovni 

geografických témat, tak geografických oblastí a výukových přístupů. Výraznou novinkou 

CGE v této deklaraci  je  důraz na použití  moderních informačních technologií  při  výuce 

environmentálních předmětů. 

3.5.NÁRODNÍ PROGRAM  ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Národní  program rozvoje  vzdělávání  v  České republice,  obdobně  jako  v  jiných 

zemích  nazývaný  Bílá  kniha,  je  strategický  vládní  dokument,  vize  rozvoje  vzdělávací 

soustavy  ve  střednědobém  horizontu.  Vznikl  na  základě  analýz  českého  školství 

provedených  našimi  i  zahraničními  odborníky,  opírá  se  i  o  zkušenosti  zemí  OECD. 

Příprava  prošla  veřejnou  diskusí  vyhlášenou  MŠMT.  Konečná  podoba  Národního 

programu rozvoje vzdělávání byla projednána a jednomyslně schválena na zasedání vlády 

České  republiky  dne  7.  února  2001.  Tato  Bílá  kniha  formuje  vládní  strategii  v  oblasti 

vzdělávání, zabývá se změnami cílů a obsahu vzdělávání, zvyšováním kvality vzdělávání a 

celkovou vnitřní  proměnou školy. Bílá  kniha zakládá mj.  vznik rámcových vzdělávacích 

programů  obsahující  průřezová  témata  –  jako  jsou  např.  témata  evropské  integrace, 

4 Důraz na jednotlivé složky udržitelného rozvoje (příroda, hospodářství, společnost) je odlišný pro různé 
regiony, národy, kultury, atd. Z toho důvodu je v deklaraci vyzdvižen fakt, že strategie pro udržitelný rozvoj, a 
z ní vycházející vzdělávání a výchova jsou determinovány kulturní prostředím.
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multikulturní výchovy, environmentální výchovy (tj. výchovy k tvorbě a ochraně životního 

prostředí  a pro trvale  udržitelný rozvoj)  a  výchovy ke zdravému životnímu stylu.  Jejich 

realizace předpokládá týmovou spolupráci učitelů a využívání různých forem mimotřídní 

činnosti.  Budou  rozvíjeny  mezipředmětové  vazby  a  výuka  v  integrovaných  celcích  i 

uplatňovány  nové  formy  výuky,  které  usnadní  vnitřní  diferenciaci  až  individualizaci 

vzdělávání. Jednou z nich je např. projektová výuka, založená na aktivní, samostatné práci 

žáků, jimž dává příležitost proniknout v daném tématu do větší hloubky. (Národní program 

rozvoje vzdělávání v ČR, 2001)) 

3.6.RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V  souladu  s  novými  principy  kurikulární  politiky,  zformulovanými  v  Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) se do vzdělávací soustavy zavádí nový 

systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Mezi tyto kurikulární 

dokumenty patří  rámcové vzdělávací  programy (RVP).   RVP vymezují  závazné rámce 

vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní 

úroveň  představují  školní  vzdělávací  programy  (ŠVP),  podle  nichž  se  uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle 

zásad stanovených v příslušném RVP.  V roce 2004 byl  schválen Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jeho realizace na všech základních školách 

začne ve školním roce 2007/2008. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) 

schválilo  MŠMT  24. července 2007.  Výuka  na  základě  tohoto  dokumentu  začne  na 

gymnáziích nejpozději  od 1. září 2009. Rámcové vzdělávací programy vycházejí  z nové 

strategie  vzdělávání,  která  zdůrazňuje  klíčové  kompetence,  jejich  provázanost  se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě; 

vycházejí  z  koncepce  celoživotního  učení;  formulují  očekávanou  úroveň  vzdělání 

stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání; podporují pedagogickou 

autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. RVP zařazuje jako 

závaznou  součást  vzdělávání  průřezová  témata  s  výrazně  formativními  funkcemi. 

Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a v RVP reprezentují okruhy 

aktuálních  problémů  současného  světa.  Jejich  záměrem  je  přispět  ke  komplexnosti 

vzdělávání žáků, rozšíření jejich obzorů při zkoumání problémů z různých hledisek, a tak i 

k rozvoji klíčových kompetencí.  Obsah průřezových témat doporučený pro vzdělávání na 

gymnáziu je rozpracován do tematických okruhů, které obsahují nabídku témat (činností, 

námětů).  Všechny  tematické  okruhy  jsou  povinné  (škola  musí  zařadit  do  svého  ŠVP 

všechny  tematické  okruhy),  hloubka,  rozsah  a  formy  jejich  realizace  jsou  zcela  v 
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kompetenci školy a konkretizují se v ŠVP.  (RVP ZV, 2005)  Do vzdělávání ve čtyřletých 

gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií jsou zařazena tato průřezová témata: 

Osobnostní  a  sociální  výchova,  výchova  k  myšlení  v  evropských  a  globálních 

souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova. 

Důvodem pro  zařazení  environmentální  výchovy  do  vzdělávání  na  gymnasiu  je 

potřeba zvýšení ekologického vědomí lidí a jejich odborné připravenosti pro kvalitativně 

nové přístupy v celé technicko-ekonomické a sociální oblasti. Základ pro toto průřezové 

téma je  tedy v  celé  řadě vzdělávacích oborů,  a to  jak  přírodovědných,  tak  v  oborech 

společenskovědních.  V  pojetí  environmentální  výuky  je  tedy  nutný  posun  od  tradiční 

oborové výuky k výuce oborově integrované. Takto propojené poznatky a zkušenosti  z 

různých oborů jsou potom využívány pro konkrétní  řešení  environmentálních problémů 

v praxi. Obsah průřezového tématu je zpracován v podobě problémových otázek, přičemž 

každá  otázka  v  sobě  zahrnuje  řadu  dílčích  problémů.  Průřezové  téma  obsahuje  tři 

tématické okruhy: problematika vztahů organismů a prostředí,  životní prostředí člověka, 

životní prostředí regionu a České republiky. (RVP G, 2007)

3.7.SOUHRN 

⇒ Vybrané dokumenty ilustrují že environmentální otázky představují v současnosti velmi 

aktuální problematiku, která se stala součástí i pedagogických dokumentů.

⇒ Seznámení učitele s obsahem dokumentů mu může pomoci s definováním vlastních 

cílů pro environmentální výchovu.

⇒ Dokumenty obsahují řadu konkrétních námětů pro obsah či metody environmentální 

výchovy.
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Rámeček 4:  Vybrané body z obsahu průřezového tématu environmentální výchovy 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci:

 uvědomovat  si  specifické  postavení  člověka  v  přírodním  systému  a  jeho 

odpovědnost za další vývoj na planetě

 projevovat pokoru, úctu k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu 

přírody, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a 

k chování člověka vůči přírodě

 pochopit, že člověk z hlediska své existence potřebuje využívat přírodní zdroje ve 

svůj  prospěch,  ale  vždy  tak,  aby  nedošlo  k  nevratnému  poškození  životního 

prostředí

 uvědomit si, že k ochraně přírody může napomoci každý jedinec svým ekologicky 

zodpovědným přístupem k běžným denním činnostem

 vnímat místo, ve kterém žije, a změny, které v něm probíhají, a cítit zodpovědnost za 

jeho další vývoj, a to nejen z hlediska životního prostředí.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci:

 poznat složitou propojenost přírodních systémů a pochopit, že narušení jedné složky 

systému může vést ke zhroucení celého systému

 znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, uvažovat o nich v 

souvislostech a chápat příčiny a následky jejich poškozování

 hledat příčiny neuspokojivého stavu životního prostředí v minulosti i současnosti a 

hledat možnosti dalšího vývoje

 pochopit  velkou  provázanost  faktorů  ekologických  s  faktory  ekonomickými  a 

sociálními a být schopen vybrat optimální řešení v reálných situacích

 nahlížet  různé aspekty  ekologických problémů,  vytvářet  si  vlastní  názor  a postoj 

k nim

 uvědomit si vliv znečištěného prostředí na lidské zdraví

 dozvídat se, jaké možnosti mám jako občan při ochraně životního prostředí, a umět 

je využívat

 získat  praktické  dovednosti  a  návyky  pro  běžné denní  činnosti  napomáhající  ke 

zlepšení životního prostředí

 propojit poznatky a dovednosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí a využívat je při 

řešení environmentální problematiky.

Zdroj: upraveno podle RVP ZV(2005) a RVP GV (2007)
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4. REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

„Studentky  v dlouhých  batikovaných  sukních  s plátěnými  taškami  a  dřevěnými 

korály,  studenti  pak  s dredy  na  hlavě,  kraťasy  a  sandály  na  nohou“  tak  zněla  mnohá 

brainstormingová odpověď studentů 3. ročníku gymnázia na otázku: Jak si představujete 

ekoškolu?  V následující  diskusi  bylo  patrné,  že  řada  studentů  považuje  ekologické 

zaměření školy za specializaci vhodnou pouze pro určitý typ studentů, pro ty co mají „rádi 

přírodu“.  Považují  to za alternativu ke školám jazykovým, matematickým, sportovním a 

jinak  profilovaným.  Předmět  týkající  se  environmentální  výchovy  by  pak  zařadili  mezi 

nepovinné semináře  pro  zájemce.  Myslím,  že  to  je  právě  prostor  pro  environmentální 

výchovu  a  její  snahu  o  změnu  v oblasti  postojů  -   uvědomění  si,  že  otázka  trvale 

udržitelného rozvoje  se týká opravdu každého a „nezájemců“  především.  Jako občané 

v demokratické společnosti, budou mít studenti možnost rozhodovat o přístupech k řešení 

ekologických problémů ve všech směrech, pak musí mít právo být v tomto směru náležitě 

informováni  a  musí  být  také  dobře  připraveni  pro  přijímání  a  zhodnocení  takových 

informací.  Z této  úvahy  lze  odvodit  i  povinnost  školy,  která  jako  jediná  instituce  může 

dlouhodobě  a  systematicky  ovlivňovat  úroveň  ekologických  znalostí  i  schopnosti  jejich 

praktického využívání u všech členů populace. V zájmu celé společnosti a jejich perspektiv 

proto je , aby se ekologická výchova opírající se o základní ekologickou gramotnost stala 

co nejrychleji  věcí  trvalého veřejného zájmu, a  aby se jí  ve všech směrech přikládaly 

náležité priority.  (Kvasničková 2000, s. 14) 

Vlastní  obsah environmentální výchovy pak spočívá ve formulování cílů, které si 

vytyčíme, vymezením metod a prostředků kterými jich dosáhneme, to vše v podmínkách 

školního systému, čili naplánováno, zorganizováno a realizováno konkrétními pedagogy.

4.1.FORMULACE CÍLŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Podle  Činčery  (2007,  s.54)  by  environmentální  výchova   měla  mít  charakter 

formulace  výzev  a  jejich  společného  zodpovídání  formou  dialogu.  To  co  jako  učitelé 

můžeme učinit, je naučit se tyto výzvy formulovat. To, co nemůžeme, je předávat na ně 

„jediné“ pravdivé odpovědi. Cílem je pokládat výzvy formulované jako otázky, se kterými 

bychom měli naše studenty v environmentální výchově konfrontovat: Jak by měl člověk žít, 

aby „našlapoval měkčeji po Zemi“? Proč by měl člověk „našlapovat  měkčeji po Zemi“ ? 

První souvisí především s rovinou jednání, druhá souvisí s postoji. Tyto otázky je možné 

přeformulovat do okruhů, které již mají charakter uchopitelných cílů

22



CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DLE ČINČERY (2007)

Vzájemná provázanost. Žáci porozumí světu jako místu vzájemných vazeb a ovlivňování, 

místu „spolubytí“, na kterém „nikdo není oddělený ostrov“. Porozumí základním dimenzím 

provázanosti,  např.  na  úrovni  ekologických  zákonitostí,  časové  provázanosti  mezi 

společností  a  přírodou,  chudými  a  bohatými  zeměmi  atd.  naučí  se  aplikovat  základní 

pravidla systémového přístupu.

Krása a radost ze světa. Žáci se naučí uvědomovat si krásu přírody a mimolidkého světa, 

ale i krásu v harmonické symbióze společnosti s přírodou. Naučí se mít rádi místo, kde žijí 

a budou znát jeho přírodní a kulturní specifika, včetně jeho „genia loci“

aktivní  soucit.  Žáci  si  budou  schopni  uvědomit  existenci  zbytečného  utrpení,  které 

v lidském i mimolidském světě je. Budou rozumět jeho příčinám a na základě rozvinutého 

soucitu se budou sami snažit svým jednáním toto utrpení zmírňovat.

Úcta  k životu.  Žáci  budou  respektovat  jinou  živou  bytost  jako  bytost  hodnou  úcty  a 

etického zacházení bez ohledu na její pohlaví, barvu či druh. Porozumí tomu, že každý 

život má svoji vlastní hodnotu, nikdy není jen nástrojem. Budou rozumět možnostem, jak 

těmto etickým ohledům dostát  ve vlastním životě a budou se je snažit ve svém životě 

skutečně aplikovat.

Ekologická stopa. Žáci porozumí tomu, jak jejich běžné spotřebitelské chování ovlivňuje 

okolní svět, budou rozumět konceptu „ekologické stopy“ Budou schopni do svého běžného 

spotřebitelského chování doma, ve škole, ve volném čase i na pracovišti aplikovat takové 

zásady, aby se jejich ekologická stopa zmenšovala.

Aktivní občanství. Žáci porozumí demokratickým nástrojům existujících v rámci občanské 

společnosti a budou připraveni je použít pro prosazování udržitelného života v rámci svého 

dosažitelného  horizontu.  Budou  rozumět  významu  dobrovolnictví  a  práce  občanských 

sdružení, finanční podpory neziskových projektů, i nástrojům jako je právo na informace, 

EIA, místní referendum, osvětová činnost a další.

Kritické myšlení.  Žáci budou ve všech výše uvedených kompetencích schopni kriticky 

přemýšlet, hledat a zpochybňovat předkládané názory, budou opatrní  vůči dogmatům a 

podezřívaví vůči ideologiím.

23



4.2.METODICKÝ POKYN K EVVO VE ŠKOLÁCH

Způsob  realizace  průřezového  tématu  je  zcela  v  kompetenci  školy,  RVP 

nespecifikuje ani rozsah témat, ani jejich zařazení do jednotlivých ročníků. Určitý návod, 

jakým  způsobem  realizovat  environmentální  vzdělávání  ve  škole  a  jak  tuto  realizaci 

zakotvit v dokumentaci školy, poskytuje metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, 

výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních  (aktualizován v říjnu 2008) vydávaný 

ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy.  Dokument  je  členěn do devíti  kapitol  a 

přílohy  tvořené  výkladovým  slovníkem  pojmů.  Z hlediska  vlastní  realizace  považuji  za 

nejužitečnější  kapitolu  3.  -  školní  koordinátor  EVVO,  kapitolu  6.  –  metody,  nástroje, 

prostředky  realizace  EVVO  na  škole  a  kapitolu  2.  s tématem  plánování  a  dokumentů 

EVVO. V dalších kapitolách jsou řešena doporučení pro vedení školy, vzdělávání dalších 

pracovníků, zakotvení EVVO v právních předpisech a dokumentech ze kterých vychází. 

Z metodického  pokynu  vyplývá,  že  pro  komplexní  přístup  je  zapotřebí,  aby  na  škole 

fungoval někdo, kdo činnosti iniciuje, koordinuje – „koordinátor ekologické výchovy“. Velmi 

důležité je, aby jeho činnost byla podporována vedením školy a doporučené je vytvoření 

školního programu ekologické výchovy. (Kulich, ŠPŽ, s. 36) 

4.3.ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

Myslím  si,  že  kvalita  realizované  výchovy  je  prvořadě  určována  kvalitou 

pedagogického a studentského sboru školy. Z nich pak je v rámci pedagogického sboru 

pro kvalitu environmentální výchovy ústřední role koordinátora a vstřícný postoj vedení k 

jeho  požadavkům.  V současné  době  je  v ČR  vytvořena  již  rozsáhlá  sada  kvalitních 

materiálů  a  programů s environmentální  tématikou,  přičemž využití  jejich  potenciálu  ve 

škole souvisí právě s aktivitou školního koordinátora EVVO.  

Koordinací  EVVO  mohou  ředitelé  škol  pověřit  jednoho  (případně  více) 

pedagogického  pracovníka.  Při  pověřování  dbají  na  odpovídající  kvalifikační  úroveň 

koordinátora  EVVO.  Přednostně  by  touto  činností  měli  být  pověřováni  pedagogičtí 

pracovníci, kteří úspěšně absolvovali studium k výkonu specializačních činností v oblasti 

environmentální výchovy. Dle metodického pokynu MŠMT je úkolem koordinátora EVVO 

zejména vytvářet  ve  spolupráci  s  ostatními  pracovníky školy  a  dalšími  partnery  školní 

program EVVO, dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a 

navrhovat řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy, koordinovat realizaci 

EVVO na škole či  školském zařízení,  průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou 
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připravenost pro aktivity školního koordinátora EVVO, poskytovat ostatním pracovníkům 

školy či  školského zařízení  konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností, 

koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, 

iniciovat  spolupráci  s  dalšími  partnery  v  oblasti  EVVO,  např.  s  environmentálně 

zaměřenými  neziskovými  organizacemi  (nestátními  i  zřizovanými  veřejnou  správou)  v 

regionu a se středisky ekologické výchovy či ostatními školami.

V rámci  specializačního  studia  k výkonu  činnosti  jsme  (skupina  20  pedagogů, 

převážně z pražských základních škol)  se zabývali  bližší  specifikací úkolů koordinátora. 

Největší  pesimismus  jsem zaznamenal u bodů, kdy byla nutná spolupráce s ostatními 

členy  pedagogického  sboru,  ať  už  v podobě  jejich  osobního  času  či  prostoru  v jimi 

vyučovaných předmětech.  V následujícím přehledu uvádím vybrané body z vytvořeného 

seznamu  konkrétních  aktivit  koordinátora  v jednotlivých  oblastech  jeho  činnosti  dle 

metodického pokynu MŠMT:

Koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti EVVO:

- najde vhodnou pozitivní motivaci pro kolegy
- vytvoří plán vzdělávání pedagogů, zorientuje se v nabídce vzdělávacích 

programů, vybere a navrhne realizaci či účast na kurzu vedení školy.
- domlouvá termíny školení, kontaktuje lektory, informuje sbor, aktivně se 

účastní,  vyžaduje (a sám poskytuje) zpětnou vazbu od účastníků
- domluví s vedením školy prostor pro předávání informací a zkušeností 

Poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a 
podporu v začlenění EVVO do jejich činností:

- vytvoří nástěnku s materiály, informuje učitele o akcích (vzdělávacích) 
- informuje o uskutečněných akcích 
- nabízí možnost konzultace (zveřejněné konzultační hodiny)
- shromažďuje a předává vyučujícím materiály k environmentálním tématům 

pro různé předměty
- pochválí, vyslechne a motivuje

Spolupracovat s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s ekologicky 
zaměřenými  neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou 
správou) v regionu a se středisky ekologické výchovy, včetně tvorby 
časových plánů denních i pobytových výukových programů pro jednotlivé 
třídy v těchto zařízeních:

- plánování exkurzí, organizace přednášek, besed...
- žádosti o granty
- spolupráce s dalšími školami
- publikování v tisku
- zapojení do ekosoutěží
- spolupráce s místním úřadem (alespoň se informovat)
- spolupráce s partnery EVVO naráží na finanční problematiku (besedy, 

návštěva ekocentra, přednášky)
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Koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení:
- zapracovat EVVO do ŠVP
- zprostředkovat EVVO do sboru (nabídka akcí, plánování,...)
- podporovat akce EVVO – projekty + ekodny
- zpracovat dlouhodobý plán EVVO + realizační část na 1 školní rok
- komunikovat s vedením – podpora EVVO aktivit (podíl na výr. zprávě)
- prezentace činnosti (nástěnky, web, noviny, rozhlas,...)

Dbát na to, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací 
školy a navrhovat řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy:

- seznámení se ŠVP, dokumentací
- řediteli předložit plán v souladu se ŠVP
- řediteli předložit vyhodnocení plánu + informace všem zaměstnancům školy
- začlenit program EVVO do „plánu dlouhodobého rozvoje školy“
- nově vytvořený plán uvést do praxe, nejen „do šuplíku“

4.4.ŠKOLNÍ  PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY  

Environmentální  výchova musí  být  zahrnuta do dokumentace školy. Základními 

dokumenty EVVO ve školách jsou: školní vzdělávací program  a školní program EVVO. 

Dále je EVVO integrována do další dokumentace školy (např. koncepce školy, školního 

nebo provozního řádu…).  ŠVP a školní  program EVVO jsou zpracovány buď jako dva 

samostatné dokumenty, úzce provázané zejména v rovině vzdělávacích cílů a výstupů, 

výchovných a vzdělávacích strategií, forem výuky, učebních osnov a evaluace – v tomto 

případě je na školní program EVVO v ŠVP odkaz a školní program EVVO tvoří zpravidla 

přílohu ŠVP, nebo je dlouhodobá část školního programu EVVO přímou součástí ŠVP – 

pak  jsou  do ŠVP zapracovány nejen vzdělávací  cíle,  ale  i  opatření  a  postupy.  Školní 

program EVVO je vždy zpracováván jako dlouhodobý strategický dokument, který je dále 

dle potřeb školy aktualizován, zpravidla do krátkodobého akčního programu na nejbližší 

školní  rok.  Program  je  vhodné  každoročně  vyhodnocovat  a  na  základě  získaných 

zkušeností upravovat pro následující školní rok. Doporučuje se, aby problematika EVVO 

byla  součástí  výroční  zprávy  školy  a byla  zahrnuta do autoevaluace školy.  (Metodický 

pokyn MŠMT k EVVO, 2008)

Školní  program  by  měl  vzniknout  jako  výsledek  týmové  práce,  je  tedy  velmi 

užitečné pokud se do přípravy podaří zapojit některé další pracovníky školy, případně i 

další  partnery. Pokud se nepodaří kolegy zapojit  přímo do přípravy školního programu, 

rozhodně s nimi měl být již ve fázi přípravy konzultován, zvláště s vedením. Po schválení 

by měl být program veřejně přístupný. Důležité, zvláště při realizaci první verze programu 

na  škole,  je  průběžné  připomínání  a  připomínkování  plánu  –  zhodnocení  aktivit, 
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zhodnocení  úspěšnosti  realizace  plánu,  návrhy  na  úpravy.  Je  důležité  připravovat  si 

materiál na další optimalizaci programu. (Kulich, ŠPŽ, s. 36) 

Školní program by měl obsahovat čtyři stěžejní oblasti: začlenění environmentální 

výchovy  do  jednotlivých  předmětů,  integrující  celky  učiva,  provoz  a  atmosféru  školy, 

komunikaci s okolím.

Začleněním do jednotlivých předmětů se rozumí implementace tématických okruhů 

environmentální  výchovy  stanovených  rámcovým  vzdělávacím  programem  do 

vzdělávacích  obsahů  jednotlivých  předmětů.  Mezi  stěžejní  předměty  se  řadí  zeměpis, 

biologie a základy společenských věd, ale je užitečné zaměřit  se i  na ty,  které nejsou 

považovány za typické „ekologickovýchovné“ předměty  - např. fyzika, dějepis, výtvarná 

výchova. 

Integrující  celky  učiva  jsou  formy  vzdělávání,  kde  je  environmentální  výchova 

integrujícím  prvkem  a  hlavní  obsahovou  náplní.  Nejběžnější  formou  na  školách  je 

krátkodobý (jednodenní) projekt.  Mezi další možné varianty patří dostatečné a pravidelné 

vyčlenění   prostoru v integrujícím předmětu (vhodný je zeměpis či  občanská výchova), 

týdenní  terénní  kurzy pořádané středisky  ekologické výchovy nebo přímo  samostatný 

předmět věnovaný environmentální výchově zařazený do školního vzdělávacího plánu.

Velkou výzvou pro koordinátory environmentální výchovy je ekologizace provozu 

škol, další samostatná kapitola školního programu. Konkrétní úroveň je sice velmi závislá 

na finančních možnostech školy,  protože se ve velké míře týká technických parametrů 

školní  budovy,  ale  přesto  zbývá  mnoho  možností  pro  vytvoření  „environmentální 

atmosféry“.  Lze  se  zaměřit  na  nakládání  s odpady,  šetření  energie,  vytvoření  školní 

Agendy 21, popřípadě ekologického desatera školy. Školy, které považují environmentální 

výchovu za prioritní součást svého školního vzdělávacího plánu, se mohou pokusit získat 

prestižní titul Ekoškola, který je udělován školám, které na základě metodických pokynů 

naplnily  kritéria  vedoucí  k  ekologizaci  provozu  samotných  budov  školy  za  týmové 

spolupráce  žáků,  pedagogů  a  dalších  zaměstnanců.  Mezinárodní  program  Ekoškola 

koordinuje v České republice Sdružení Tereza. 

Komunikace školy  s okolím je  další  stěžejní  oblastí,  která  má místo  ve školním 

programu  environmentální  výchovy.  Zahrnuje  zejména  komunikaci  s ostatními  školami, 

nevládními  organizacemi,  obcí,  případně  místními  podniky.  Významnou  pomocí  pro 

environmentální  výchovu  na  škole  může  být  zapojení  do  sítí  škol  environmentální 

výchovou se zabývajících. Jde zejména o síť M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní 

ekologické výchovy) iniciovanou Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. 
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4.5.SOUHRN 

⇒ Realizace environmentální výchovy je zcela v kompetenci školy, proto je pro úspěšnost 

implementace environmentální výchovy do života školy zásadní obsazení role školního 

koordinátora EVVO aktivním pedagogem ochotným se v této oblasti vzdělávat. 

⇒ Největší hrozbou pro činnost koordinátora je pedagogický sbor odmítající spolupráci a 

malá podpora vedení.

⇒ Konkrétní forma realizace environmentální výchovy je naplánována a zdokumentována 

ve školním programu environmentální  výchovy, na jehož tvorbě by se měla podílet 

podstatná část pedagogického sboru v čele s koordinátorem.

⇒ Témata environmentální výchovy mohou být začleněna do učebních plánů stávajících 

předmětů  nebo  integrována  do  předmětu  nového,  na  environmentální  výchovu 

zaměřeného.

⇒ Mimo vlastní zařazení environmentálních témat do obsahu vzdělávání je vhodné se 

zaměřit na ekologizaci provozu školy, která je žáky vnímána (skryté kurikulum).

⇒ Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách 

a  školských  zařízeních  poskytuje  přehledný  postup,  jak  environmentální  výchovu 

začlenit do školního vzdělávacího programu.  
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5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A GEOGRAFIE

„Děda.“  Jedna ze tří  nejčastějších odpovědí  studentů  gymnázia  na otázku:  „Od 

koho jste se nejvíc dozvěděli o přírodě, o tom jak se v (k) ní chovat.“ Prarodiče v trojici 

doplňoval  vedoucí  zájmového oddílu  a  učitel.  Z pedagogů byl  nejčastěji  uváděn  učitel 

přírodopisu,  zeměpisu  a  občanské  nauky.  Environmentálních  „vychovatelů“  působí  na 

studenta hned několik. Nejen mimo školu, ale i v jejím rámci. Z pohledu studenta však není 

podstatné,  zda  pochopí  problematiku  a nutnost  ochrany  a tvorby  životního  prostředí  v 

přírodopise, zeměpise nebo v rámci zařazení kroskurikulárního tématu v jiném předmětu či 

třeba  při  řešení  projektu,  který  vůbec  nerespektuje  (a  nepotřebuje)  rozdělení  učiva do 

jednotlivých předmětů a do pevně stanovených hodin v rozvrhu. Daleko důležitější je, zda 

a jakým způsobem si žáci potřebné učivo osvojí. (Dokoupil 2005) Dá se však očekávat, že 

z počátku  bude  environmentální  výchova  realizována  rozdělením  tématických  okruhů 

průřezového  tématu  předepsaných  rámcovým  vzdělávacím  programem  mezi  jednotlivé 

předměty  stávající  a  nebo  bude  vytvořen  předmět  nový,  který  ale  povede  učitel  se 

specializací  na  jiný  předmět  než  přímo  environmentální  výchovu.  A  tímto  už  otázka 

souvislosti jednotlivých předmětů s environmentální výchovou nabývá na významu.

Zeměpis  se  má  spolu  s ostatními  předměty,  zvláště  biologií  a  základy 

společenských věd, podílet rozhodujícím způsobem  na environmentální výchově a působit 

zde v roli integrujícího předmětu. (Kvasničková 2007) Jedním z předpokladů je samotná 

integrující  povaha  zeměpisu,  celou  geografickou  výukou  na  školách  běžně  prolínají 

témata,  která  jsou  dnes  nazývána  kroskurikulární  (environmentální,  ekonomická, 

multikulturní  výchova,  globální  problémy).  (Dokoupil  2005)  Dalším společným tématem 

geografie  s environmentální  výchovou je  tradiční  zaměření  na  přírodní  i  sociální  sféru 

Země, což ilustruje i více jak stoletá definice geografie  prof. H. Wagnera - Lehrbuch der 

Geographie 1901 (cit v Spalová 1931, s. 18) „Geografie, čili zeměvěda na základě svého 

historického vývoje učí nás dvojímu: 1. ukazuje nám zemi jako zvláštní těleso přírodní, na 

jehož  povrchu,  velmi  rozmanitě  vytvářeném,  množství  přírodních  zjevů  vzájemným do 

sebe  zasahováním  podle  určitých  zákonů  podmiňuje  život  bezpočetných  individuí.  2. 

posuzuje  zemi  jako  bydliště  výše  organisovaného  a  přírodním  silám  nikoliv  slepě 

podléhajícího stvoření,  totiž člověka.“ Dále autorka ve své učebnici  metodiky zeměpisu 

uvádí  „A třeba  bychom  se  snažili  všechny  zjevy,  na  zeměkouli  se  vyskytující,  vylíčiti 

soustavně, jak toho žádá směr přírodovědecký, přece ta okolnost, že rozhodujícím je tu 

zřetel k člověku, dodává zeměpisu povahu dualistickou.“  Dualistická povaha geografie se 

odrazila i  v  umístění Geografie a jejích objektech studia v RVP G. Vzdělávací obor se 

stejným názvem jako má tato vědní disciplína byl oficiálně zařazen do dvou vzdělávacích 

oblastí (na rozdíl od pilotní verze RVP GV) Člověk a příroda a Člověk a společnost.
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Vzdělávací  obsah  vzdělávacího  oboru  Geografie  v RVP  G je  rozdělen  do  pěti 
okruhů:   přírodní  prostředí,  sociální  prostředí,  životní  prostředí,  regiony  a  geografické 
informace a terénní vyučování. Každý z těchto okruhů je vymezen očekávanými výstupy a 
učivem.  Nejužší souvislost s environmentální výchovou má okruh životní prostředí (viz. 
rámeček 5).

Rámeček 5:  Vymezení geografického okruhu životní prostředí v rámci RVP G 

Očekávané výstupy
Žák:
 zhodnotí na příkladech různé krajiny jako systém pevninské části krajinné sféry se 

specifickými znaky, určitými složkami, strukturou, okolím a funkcemi
 analyzuje  na konkrétních  příkladech  přírodní  a  kulturní  (společenské)  krajinné 

složky a prvky krajiny
 zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní 

prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
Učivo
 krajina  –  vývoj  krajiny,  přírodní  prostředí,  společenské  prostředí,  vývoj  ve 

využívání  půdy,  kulturní  krajina,  environmentalistika,  krajinná  (geografická) 
ekologie, typy krajiny, krajinný potenciál

 vývoj interakce příroda  – společnost – prostorová koexistence, udržitelný rozvoj 
(život),  limity  přírodního  prostředí,  globální  problémy  lidstva,  výchovné, 
hospodářské a právní nástroje ochrany přírody a životního prostředí

Zdroj: upraveno podle  RVP GV (2007, s. 35-36)

Vzdělávací  obsah  definovaný  očekávanými  výstupy  a  učivem  představuje  minimální 
rozsah  závazných  témat,  která  musí  na  gymnáziu  zaznít  v některém  ze  vzdělávacích 
předmětů.

Geografie se stěžejním předmětem pro environmentální výchovu stala díky vlastní 

vnitřní transformaci cílů a metod v posledních třech desetiletích. Podle Marady (2005) se 

má dnešní zeměpis zabývat zejména řešením problémů, které jsou podmíněny stavem, 

vývojem a prostorovým rozmístěním jevů v krajině, jejich vzájemnými vztahy a vazbami. 

Vyhledání a uvědomění si prostorových souvislostí pak umožňují posouzení dopadů lidské 

činnosti  v krajině na životní prostředí apod. Kromě poznání světa jsou proto aktuálními 

úkoly  školského  zeměpisu  taková  témata  jako  regionální  rozvoj,  územní  plánování, 

problematika  široce  pojímaného  životního  prostředí,  multikulturní  výchova,  proces 

globalizace,  ale  i  např.  využití  geografických  informačních  systémů  (GIS).  Zeměpis  je 

prostě  ideálním  předmětem  pro  rozvoj  rozmanitých  dovedností  a  způsobů  myšlení  v 

souvislostech,  zvláště  ve  specifických  vztazích  prostorových.  Tedy  myšlení  kritického, 
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včetně  kritického  posuzování  vypovídací  schopnosti  dat,  map,  textů  apod.  Což  je 

významný posun od encyklopedického  pojetí zeměpisu minulosti. 

Tato  změna  je  podmíněna  osvojením  geografického  myšlení,  které  Kühnlová 

(1997)  označuje  za  schopnost  komplexně  vnímat  prostor.  „Prostorové  myšlení“  by  se 

v budoucnu  mělo  stát  hlavním smyslem geografického  vzdělávání,  a  to  především na 

gymnáziu. Jde o schopnost jednoduché syntézy při pohledu na regiony různých řádů, o 

pochopení souvislostí mezi historickým vývojem, soudobým stavem a prognózami rozvoje 

v těchto regionech. Zároveň jde o chápání prostoru jako životního prostoru v nejširších 

souvislostech.  Řezníčková  (1999)  definuje  geografické  myšlení  jako  schopnost  chápat 

souvislosti  a vzájemné vztahy mezi aktivitami lidí,  polohou a prostředím na Zemi.  Tyto 

zejména prostorové vztahy a vazby se přitom vyvíjejí  v čase,  a proto bychom měli  být 

schopni vnímat v čase a na různých územních řádech jejich změny i dopad na konkrétní 

území.  Setkáváme se zde, stejně jako v definicích environmentální  výchovy s časovým 

rozměrem. „Nezapomínejme na budoucnost. Naučme studenty předvídat změny a myslet 

dopředu, naučme je, aby strategicky přemýšleli o svých volbách, aby byli zodpovědnými za 

důsledky svých činností realizovaných v prostoru.“ (Řezníčková,1999)  Podobně Michálek 

(2003, s. 87) řadí čas mezi atributy geografické interpretace skutečnosti. „Geografové vědí, 

že příběh lidí je vyložitelný v kontextu tří atributů – prostoru, činnosti a času. Geograficky 

informovaný  člověk  chápe  důležitost  tohoto  pohledu  při  vysvětlování  celé  řady  jevů. 

Umožňuje mu hlubší chápání událostí na Zemi, což je důležité nejen pro současnost, ale i 

pro budoucnost.“ 

„Proč právě zde se staví čistička vody, proč se zde staví dálnice, jaký dopad má 

určité  politické  nařízení,…  všechna  tato  rozhodnutí  nesou  dovednost  získat,  kriticky 

posoudit  a  využívat  geografické informace.“   (Řezníčková,1999)  Analýza geografických 

informací je dalším styčným bodem mezi geografií a environmentální výchovou. Geografie 

poskytuje řadu specifických „textů“ – mapy, grafy, statistická data, ale i krajinu jako zvláštní 

typ  dokumentu  soužití  lidí  a  přírody.  (Marada 2005)   Geograf  je  schopen pro  potřeby 

environmentální  výchovy tyto informace generalizovat,  hierarchizovat  a také prostorově 

lokalizovat.  Tato  dovednost  odpovídá  představě  přírodovědné  gramotnosti,  která  je  ve 

výzkumu PISA definována jako „způsobilost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky 

a  na  základě  důkazů  vyvozovat  závěry,  které  vedou  k  porozumění  a  usnadňují 

rozhodování  týkající  se  světa  přírody  a  změn,  které  v něm nastaly  v  důsledku  lidské 

činnosti“.  (Hausenblas  2005)   Smysluplné  studium věd,  tedy  i  geografie,  musí  podle 

Hausenblase (2005) splňovat několik podmínek, které by měly zaujmout místo v moderní 

výuce geografie.  „Musíme  v žákovi  rozvíjet  myšlení  – musíme ho tedy často nechat 

přemýšlet.  Musíme  ho  učit  řešit  problémy  –  učitel  mu  tedy  musí  nabízet  úkoly  s 

otevřeným koncem, kde „řešení“ nenajde v klíči na konci učebnice. Výuka musí posilovat 
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zvídavost i  zdravou skepsi  – musíme nechat  žáka vstoupit  do oblastí,  kde se může 

dozvědět něco překvapivého, vzrušujícího, a zároveň mu musíme nabízet i věci sporné, 

lákavé a zavádějící, aby se nemohl pořád spoléhat na to, že „když to učitelka přinesla, tak 

to určitě chtěla řešit takhle...“. Výuka má také podporovat v žákovi otevřenost jeho mysli, 
aby netoužil  po  tom,  konečně to  mít  naučené „správně“,  ale  aby počítal  s  tím,  že  se 

porozumění dá vždycky ještě prohloubit, a aby se nebál říct, že se mýlil. 

Uvažování času, interakci mezi přírodní a společenskou sférou, zájem o prostor (prostředí) 

a  interpretaci  geografických  dat  doplním  ještě  jednou  charakteristikou  společnou  jak 

environmentální  výchově  tak  geografii  –  odpovědný  vztah.  Mezinárodní  charta 

geografického  vzdělávání  IGU  (Washington  1992) považuje  za  hlavní  poslání 

geografického  vzdělávání  výchovu  občanů  odpovědných  za  budoucí  svět.  Pražská 

deklarace IGU (Praha 1994) zdůrazňuje, že by všichni středoškoláci a vysokoškoláci jako 

potencionální  zastánci  řídících  funkcí  měli  projít  geografickou  průpravou  orientovanou 

jednak na schopnost rozhodovat v území a jednak na environmentální výchovu. Vychovat 

občana  uvědoměle  přistupujícího  k vlastnímu  životnímu  prostředí  znamená  dát  mu 

příležitost  pozorovat,  evidovat  a  hodnotit  stav,  problémy  a  řešení  v místě  bydliště, 

navrhovat změny, rozhodovat se pro variantní řešení. (Kühnlová, 1997)

5.1.ENVIRONMENTÁLNĚ GEOGRAFICKÉ AKTIVITY 

„K otázce, kterou normální formu lze doporučit, zní odpověď: tu, která dovede v prvé 

řadě psychickou strukturu mládeže učící se tak vytvářeti, aby její způsob pracovní probíhal 

vědecky, přitom aby žákova součinnost byla co největší. Forma při níž žák jest pasivním, 

přednášková, akromatická, musí ustoupiti činnosti hledací (heuristické) a dialogické, vůli 

žákovu  vzdělávající.  Učitel  jej  vede  k pátrání  a  tvoření,  podle  okřídleného  hesla 

Komenského: „Žáku práce, učiteli  řízení.  “  (Spalová 1931, s.  41) V otázce vyučovacích 

metod  a  forem  předběhla  enviromentální  výchova  reformy  vzdělávací  soustavy  a  už 

v počátcích své existence se staly centrem inovací Díky úsilí mnohých učitelů i pracovníků 

středisek ekologické výchovy se environmentální výchova v České republice dostala do 

pozice svébytné  „školy“,  za které  se učitelé často učí  používat  aktivní  metody výuky i 

v jiných předmětech. ( Činčera 2007, 107)  Rozsáhlou škálu metod doporučuje i dokument 

UNECE  –  Strategie  pro  vzdělávání  pro  udržitelný  rozvoj  (2005)  v kapitole  přístupy  a 

metody. 

V následující části uvádím stručný popis aktivit , uskutečněných nebo navržených pro 

hodiny předmětu enviromentální výchova.  
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SVĚT ZA 210 LET

motto: Mysleme při svém rozhodování na sedmou generaci

zadání: Četba úvodu   knihy Jde o přežití od Anity a Davida Suzukiových, ve kterém se 

popisuje jeden z možných scénářů vývoje a stavu světa v roce 2040. Studenti pak mají 

metodou  volného  psaní  napsat   vlastní  představu  o  světě  za  7  generací  po  nás 

(zjednodušeně  210  let)  Tuto  aktivitu  většinou  volím  v úvodní  hodině  enviromentální 

výchovy s tématem trvale udržitelného rozvoje

pozn: studentské představy většinou mají pouze dvojí orientaci. Buď přírodní katastrofa či 

přetechnizovaný  svět,  řešící  vzniklé  problémy  životního  prostředí  moderními 

technologiemi. 

POSELSTVÍ MENTAWAJŮ

motto: „Moile, Moile“ tedy pomalu vždyť není kam spěchat.

zadání: Studenti  dostanou  text  cestovatele  Davida  Laciny:  Za  šamanským  obřadem 

(časopis  Koktej)  s fotografií  autora  a  jeho  mentawajského  průvodce  (obr.1).  Text  si 

samostatně přečtou a poté ve dvojicích tvoří Dva seznamy – do jednoho píší vše co je 

společné pro naši „moderní“ a  mentawajskou „přírodní“ společnost, do druhé ty aspekty 

života  v kterých  se  odlišujeme.  Třída  pak  společně  vybírá  ze  seznamu  odlišností 

mentawajů tři body, které by rádi přeřadili do seznamu společného.

Pozn: Jedno z mentawajských poselství znělo: Zaměřte se na rodinu, vnímejte jinak čas a 

veďte skromnější život. 

Obrázek 1: člověk přírodní a moderní
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SPLÁCHNUTEJ

motto: Kam by putoval z naší školy Roddy st. James, myší hrdina filmu Spláchnutej? 

zadání:   V rámci  seznamování  s fungováním  školy  se  studenti  seznamují  s pražskou 

kanalizací. Úkolem trojice je vytvořit plakát odpovídající skutečnosti, znázorňující napojení 

školní  budovy  do  kanalizační  sítě  Prahy.  Nejhezčí  plakáty  jsou  určeny  k vylepení  na 

školních toaletách.

Pozn: Vytvořený plakát na obrázku 2.

Obrázek 2: Výstup z aktivity „Spláchnutej“
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NEJKRÁSNĚJŠÍ SBÍRKA

motto: „… aby tím, že se rozhodnou všechny popsané kraje projít a poznat a založit si tak 

nejkrásnější sbírku, kterou jim už nikdo nemůže zcizit - sbírku krajin - si svoji vlast hluboce 

zamilovali a netoužili po cizích krajích dřív, než poznají vlastní..“ 

zadání: Dlouhodobá aktivita pro jednotlivce. Začíná motivačním čtením z knihy M.Nevrlého 

- Nejkrásnější sbírka , pojednávající o putování autora po CHKO Československa. Úkolem 

studenta je založit si sbírku fotografií a deníkových zápisků z vlastních návštěv těchto míst. 

Nejkrásnější sbírka vrcholí školní výstavou fotografií

5.2.SOUHRN 

⇒ Geografie je vhodný předmět pro integraci environmentální výchovy i z hlediska vlastní 

dualistické povahy zkoumající vzájemné souvislosti mezi přírodními a sociální sférou. 

⇒ Geografie  v posledních  desetiletích  zaznamenala  posun  od  popisného  školního 

předmětu k prostoru pro osvojení geografického myšlení 

⇒ Moderní školní geografie a environmentální výchova využívají metody s velkou mírou 

aktivního zapojení studenta.

⇒ Environmentální  výchova  i  geografie  využívá   stejné  zdroje  a  formu  dat  –  mapy, 

tabulky, grafy.

⇒ V environmentální   výchově  i  geografii  se  zajímáme o vývoj  prostorových  interakcí 

v čase

⇒ V enviromentální  výchově  i  geografii  uvažujeme  o  odpovědnosti  za  budoucí  stav 

životního prostředí

35



6. ZÁVĚR

Cílem  bakalářské  práce  bylo  zorientovat  se  v možnostech  realizace  environmentální 

výchovy  ve  školní  praxi.  a  zabývat  se  jejími  souvislostmi  s geografií   Nejprve  jsem 

definoval základní pojmy. Definice environmentální výchovy se dotýkají snahy vychovatelů 

nasměrovat  vychovávaného  k odpovědnému  vztahu  k životnímu  prostředí  a  budoucím 

generacím.  Kvalita  pedagogického  procesu  je  v této  souvislosti  neméně  důležitá  jako 

odborná  vybavenost.  Aktuálnost  tématu  byla  ilustrována  vybranými  dokumenty 

z politického i  pedagogického prostředí,  v kterých se tématika  environmentální  výchovy 

objevuje.  Na základě metodického pokynu Ministerstva školství,  mládeže a tělovýchovy 

jsem se zabýval  teorií  vlastní  realizace environmentální  výchovy na škole,  zejména po 

organizační stránce. Vzhledem k faktu, že vlastní realizace je zcela v kompetenci školy, dá 

se očekávat různá míra priority přiznané tomuto tématu na konkrétních školách. Zásadní 

pro úspěšnou realizaci se jeví role školního koordinátora, jehož prvořadou snahou je dobře 

sestavený  školní  program  enviromentální  výchovy  a  jeho  naplnění.  Na  tvorbě  tohoto 

dokumentu by se měl v ideálním případě podílet celý pedagogický sbor. Realizace témat 

environmentální  výchovy  vymezených  rámcovým  vzdělávacím  program  je  možna 

zařazením  do  několika  stávajících  předmětů,  integrací  do  předmětu  nového  na 

environmentální výchovu zaměřeného nebo jinou integrující formou, např. několikadenním 

projektem.   V závěrečné  části  jsem  se  zabýval  slučitelností  průřezového  tématu 

environmentální výchovy s geografií. Ta se potvrdila ve velké míře, na základě podobných 

metod, využívaných informací i integrující povahy obou předmětů. Ne zcela se podařila 

ilustrace této slučitelnosti konkrétními enviromentálně geografickými aktivitami, kdy jsem 

uvedl jen minimum stručně popsaných příkladů. Tato práce je zpracována především na 

základě studia literatury  a  informací  ze setkání  specializačního studia  pro koordinátory 

EVVO na školách. Vzhledem k zahájení výuky na víceletých gymnáziích dle RVP od 1. 

září  2009,  by mne zajímalo,  jaká forma realizace environmentální  výchovy na školách 

převládne. Mimoto bych rád vytvořil smysluplný školní program environmentální výchovy. 
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