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1. Abstrakt 

Práce má za úkol zpracovat 2 témata. Prvním tématem je zjištění vztahu ţáků a skautů 

k přírodě a jejich srovnání. K tomuto účelu byl pouţit dotazník Výlet Jana Krajhanzla. Je 

zpracován formou popisu průběh výletu do přírody a dotazovaní ţáci volili na škále 1-7 jak se 

jim daná situace libí, či nelíbí. 

Výsledky nejsou příliš překvapující. Skauti hodnotili průběh výletu pozitivněji neţ 

„neskauti“. Skautům nelibé pocity přinášely spíše prohřešky proti čistotě přírody a jejímu 

poškozování. Oproti „neskautům“, kteří nejhůře nesli nepohodlí. 

Druhým tématem je vyhledání zajímavých aktivit v programu Junáka a po úpravě je otestovat 

ve výuce biologie. Aktivity jsou vybrány na základě průzkumu preferencí přímo u ţáků 

základních škol. Vybrané aktivity bylo třeba podrobit zkoušce v praxi. K tomuto účelu byl 

sestaven program na Ozdravně-vzdělávacím pobytu (OVK) v roce 2010, který pořádá 

kaţdoročně ZŠ na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

S pomocí druhého dotazníku Biologie aktivně, ţáci vybírali aktivity z programu Junáka. 

Hodnotili je na škále 1-4 podle toho jak intenzivně by si chtěli aktivitu vyzkoušet. Výsledky 

průzkumu ukazují, ţe většina aktivit by byla pro ţáky ve výuce atraktivní. Dosahovaly 

nadprůměrných hodnot (2,72). Při testování rozdílu ve výběru aktivit mezi skauty a 

„neskauty“ nevznikl ţádný měřitelný rozdíl. 

Na OVK ZŠ Jiřího z Poděbrad byly testovány jen ty aktivity, které bylo moţné provést, a 

současně získaly nejlepší hodnocení. Bylo z nich vytvořeno provázané pásmo na jeden 

odpolední blok, který ţáci absolvovali. Můţeme tak usuzovat na to, ţe je moţné aktivity 

z programu Junáka vyuţít ve školním prostředí. Samozřejmě za jistých, především časových a 

prostorových podmínek. 
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 1.1  Abstract 

This work seeks to handle two topics. The first issue is to identify Scouts’ and pupils' 

relationship to nature and their comparison. For this purpose was used a questionnaire “Trip” 

by Jan Krajhanzl. The questionnaire is processed form as of description of the trip to the 

countryside and each of interviewed students voted on a scale of 1-7 as the situation they like 

or dislike. 

The results are not surprising. Scouts positively evaluated the running of the trip than "non-

scouts”. Scouts do not like the offenses against the purity of nature and deterioration. Unlike 

"non-scouts" who do not like discomfort. 

The second issue is to find interesting activities in the Junak’s program and after treatment to 

test in the teaching of biology. Activities are selected based on a survey of preferences directly 

with pupils in primary schools. Selected activities have to be subjected to the test in practice. 

To this end, was compiled the program for a convalescent -education stay (OVK) in 2010 

which the school on the square of Jiřího z Poděbrad held annually. 

With the second questionnaire “Biology actively”, students chose activities from Junak’s 

program. Is evaluated on a scale of 1-4, depending on how strongly you would like to try the 

activity. The survey results show that most activities would be attractive for pupils in 

teaching. Achieve above-average values (2.72). When testing the differences in the selection 

of activities among the Boy Scouts' and “non-scout", we do not identified any measurable 

difference. 

At the OVK school of Jiřího z Poděbrad was tested only those activities that could be done, 

and also received the best rating. It was compiled of them linked to one program for afternoon 

session which was attended students. We can conclude that the activities of the Junak’s 

program is possible used in the school environment, of course, for some, especially temporal 

and spatial terms. 
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2. Úvod 

Hlavním motivem pro vytvoření této práce byl můj vřelý vztahu ke skautingu. Více jak 15 let 

jsem aktivním členem Junáka – svaz skautů a skautek ČR. Tato organizace je největším 

sdruţením pro děti a mládeţ na území Česka. Skauting stojí na přesvědčení, ţe je schopen 

pomoci k vytvoření lepšího světa skrze jednotlivce. Hlavním účelem skautingu je vychovávat 

mladé lidi na základě principů obsaţených ve skautském slibu a zákoně
1
. 

V českém prostředí výchovný program dostal výrazný impuls zhruba před 5 lety, kdy se 

začalo intenzivně pracovat na přebudování celého výchovně-vzdělávacího systému. Došlo na 

revizi principů a z nich se znovu vystavěla struktura metodik a dalších dokumentů. 

Dlouholetý projekt dostal název „Nový výchovný program Junáka“
2
 (dále NP). Realizace a 

zavádění takových inovací si jiţ samo o sobě říká o reflexi a hledání problémů a příleţitostí. 

Druhým významným podnětem pro práci na tomto dokumentu byla pozice učitele na 

Základní škole Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad. Praxe a snaha o zavedení zajímavého 

programu na Ozdravných vzdělávacích pobytech, které škola pořádá kaţdý rok, dala 

vzniknout mému zájmu o stav postojů ţáků k přírodnímu prostředí. Je jasné, ţe na více jak 

týdenním pobytu mimo hlavní město je příleţitost zprostředkovat dětem kontakt s přírodou 

velmi intenzivní a stojí za plné vyuţití. 

Z kombinaci obou pohnutek vzešlo značné mnoţství otázek, které se nabízelo rozklíčovat, 

analyzovat a pokusit se na ně najít odpověď. Samozřejmostí by měl být přínos oběma 

stranám. Jak Junáku, tak školám.  

Předesílám, ţe jde především o výzkum a nalezení styčných bodů mezi Novým výchovným 

programem Junáka a Školním vzdělávacím programem (ŠVP), které by přinesly nové 

moţnosti výuky v přírodopise, biologii a předmětech blízkých. 

 

 

                                                 
1
Mission & Vision of Scouting. Dostupné na http://www.scout.org/en/about_scouting/mission_vision. [Citováno 21.2.2010] 

2
Nový výchovný program Junáka. Dostupné na http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/novy-vychovny-program-junaka/. 

[Citováno 21.2.2010] 
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 2.1  Hypotézy diplomové práce 

Vzhledem k výše popsanému jsem navrhl 2 hypotézy, které jsou dále v práci ověřovány. 

H1: Existují rozdíly ve vztahu k přírodě u dětí aktivních ve skautském hnutí proti běţné 

populaci. 

H2: V Novém výchovném programu Junáka existují efektivní aktivity, které je vhodné zařadit 

do ŠVP ve vzdělávacím oboru přírodopis a v průřezovém tématu Enviromentální výchova 

definovaných v RVP ZŠ. 

 2.2  Cíle diplomové práce 

Na základě hypotéz jsem stanovil 3 dílčí cíle. 

C1: Zjistit jaký vztah mají k přírodě děti navštěvující skautské oddíly a porovnat výsledky s 

„neskautskou
3
“ populací. 

C2: Vyhledat v NP efektivní aktivity, které ovlivňují vztah dětí k přírodě. 

C3: Připravit návrhy aktivit z NP tak, aby je bylo vhodné integrovat do ŠVP. 

                                                 
3
Neskautskou populací jsou myšleny děti nenavštěvující skautské oddíly. 
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3. Teoretická východiska práce 

V této části diplomové práce budou nejprve stručně uvedeny historické souvislosti, které mají 

za úkol seznámit čtenáře s vývojem zejména Českých zemí. Dále navazuje část popisující 

současný stav kurikulárních dokumentů v České republice a dotknu se i některých poznatků, 

které se týkají dětí a jejich vztahu k přírodě. Naposled bude pojednáno o projektu Nový 

program Junáka, který byl spuštěn v roce 2005. Tato část není pokryta ţádným výzkumem s 

„tvrdými daty“ a tudíţ se budu opírat především o metodické publikace a rozhovory s lidmi, 

kteří vytvářeli nový systém vzdělávání Junáka. 

 3.1  Historický kontext 

Kaţdá lidská činnost má své zasazení do širší souvislosti, která pramení v dávné historii. 

Jinak tomu není ani v případě vývoje způsobů výuky a výchovy dětí. Nejprve bych se rád 

zaměřil na vývoj skautingu a částečně mimoškolní činnosti dětí v přírodě a posléze velmi 

stručně na vývoj výuky přírodních věd. 

 3.1.1  Skauting ve vývoji 

Skauting tradičně z pohledu veřejnosti asociuje pobyt v přírodě, lese, zkrátka někde mimo 

městskou zástavbu. Junák se této nálepce snaţí více či méně úspěšně vyhnout jiţ nějaký čas, 

protoţe činnost skautských oddílů je výrazně pestřejší a přináší obecnější uţitek neţ to, ţe 

jsou děti v přírodě a táboří v ní. Na druhou stranu je pobyt v přírodě jedním ze základních 

pilířů výchovného a vzdělávacího programu. 

 3.1.1.1  Založení skautingu 

Na umění pobytu v přírodě byl skauting postaven jeho zakladatelem v Anglii Lordem Baden-

Powellem (celým jménem: Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell) jiţ v 

roce 1908 (Scouting for Boys). Ten, jakoţto voják uvyklý pobytu v přírodě nejen z taţení 

britské koruny v Jiţní Africe
4
 (Burské války, 1899 - 1902), nejprve napsal příručky a 

metodiky pro vojenské průzkumníky (Reconnaissance and Scouting, vydáno 1884 a Aids to 

Scouting for NCOs and men, vydáno 1899). Při jejich psaní byl inspirován dokonalosti, jakou 

se v terénu pohybovali nepřátelští búrští vojáci. 

                                                 
4
 The Siege of Mafeking. Dostupné na: http://www.britishbattles.com/great-boer-war/mafeking.htm. [Citováno 1.5.2010] 
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Po návratu do Británie Baden-Powell pozoruje, ţe jsou jeho díla velmi populární mezi dětmi a 

mládeţí. Rozhoduje se tedy po konzultacích s přáteli k úpravě a přepsání díla tak, aby sedělo 

chlapcům a vedla je ke smysluplnému růstu v civilních podmínkách. Vzniklo tak dílo 

Scouting for Boys, které definuje skautský program v jeho základu. Principy a metodiku 

skautského programu zároveň v roce 1907 testuje na prvním táboře na ostrově Brownsea
5
. 

Právě jednou ze základních skautských dovedností se stává Woodcraft, který je přetaven do 

tzv. Scoutcraft
6
. Jde o dovednosti spojené s pobytem v přírodě, pozorováním přírody a 

získávání znalostí o rostlinách, zvířatech. Na tomto místě je dobré upozornit, ţe v českých 

zemích má slovo woodcraft trochu posunutý význam. Jde o hnutí a principy popsané Ernstem 

Thomsonem Setonem, který se inspiroval ve svém pedagogickém působení původními 

obyvateli USA, a způsobem ţivota na Divokém západě. V Českých zemích je právě Seton 

druhým důleţitým pramenem pro práci s dětmi v přírodě. 

Dalším významným prvkem zařazení tématu přírody do programu skautingu byla neotřelost a 

atraktivita jakou pobyt v přírodě v tehdejší době působil. Ostatně to byl jeden z důvodů proč 

se příručky Baden-Powela staly rychle tak populární. Například ještě v roce 1948, tedy více 

jak 40 let po prvním vydání, bylo prodáno v Británii na 50 000 výtisků knihy Scouting for 

Boys. 

 3.1.1.2  Počátky českého skautingu 

O implementaci skautského programu do českých podmínek se postaral Antonín Benjamín 

Svojsík (původním jménem Antonín František), středoškolský učitel reálného gymnázia na 

Ţiţkově. Vyučoval na škole tělocviku a při své návštěvě Anglie vycítil v programu skautingu 

poměrně záhy (roku 1911) příleţitost k obohacení výchovy mladé generace, tehdy ještě 

rakousko-uherského národa. 

V roce 1912 se A. B. S. mohl přesvědčit, ţe pobyt v přírodě a stanování je to pravé, co děti 

dokáţe nadchnout. Vzal pár svých studentů na procházku do okolí Prahy a získal tak první 

skautskou druţinu. Ta se pak vypravila i na první český experimentální tábor, který Antonín 

Svojsík umístil do lesů kolem Orlovské myslivny pod hradem Lipnice. Později, v roce 1916, 

se tábora účastnil i Jiří Wolker, slavný básník, který o něm píše: 

                                                 
5
 Brownsea Island. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Brownsea_Island_Scout_camp#cite_note-notestobook2004-1. [Citováno 

1.5.2010] 
6
 Scoutcraft. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Scoutcraft#cite_ref-scoutingforboys_0-0. [Citováno 1.5.2010]  
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Seděl jsem u hasnoucího ohně, jenž probleskoval jen chvílemi zpod hustého popelového 

povlaku. Nad hlavou tiše šuměly mi větve a setřásaly smutně neviditelné krůpěje, 

melancholicky pleskající o rozvlhlou lesní prsť. Byla ještě tma a ráno dalo se jen tušit v těch 

hlubinách rozplakaného lesa. Nade mnou plula oblaka. Těžká, beznadějná. 

Dumal jsem u posledního našeho táborového ohně na poslední své táborové hlídce. Necítil 

jsem chladu, jen přítomnost čehosi smutného – rozloučení. Tábor přede mnou, zahalený v 

noční mlhu, spal. Ležela tu práce šesti neděl, výsledek namáhání a vytrvalosti a potom 

radostné sídlo junáctví. Co dojmů bylo ztajeno v těch stromech velikánech, v jejichž stínu 

krčily se naše domečky. O kolika zdrojích radosti šeptal potůček, tiše zurčící kolem snícího 

tábora! Zítra touto dobou bude již tu pusto a les bude šelestit nad troskami bývalého tábora. 

Jak velice změnil jsem se od svého příchodu! 

Vidím se, tesknícího nováčka, rozmrzelého namáhavou prací a prvními nezdary a strastmi. S 

úsměvem na rety vzcházejí mi vzpomínky na první táborové dny. Byl jsem tehdy nezkušený a 

neotužilý a prvotní mé nadšení a horlivost uhasínaly, jakmile narazily na tvrdou, trvalou 

práci. Nezbytnost opatřiti si potraviny, vybudovati tábor vzdorující bouřím a přívalům hnala 

nás všechny k dílu. Vůdce pracoval svorně s námi, ale podmínek tuhých nám neulehčoval. 

Naopak rozkaz použíti na místě prken při stavbách stromků, jež bylo nám v houštinách káceti 

a zpracovati, znamenalo nový kus práce. Někdy unaven vzpomínal jsem s lítostí na domov, 

zvláště když stálý déšť a zachmuřená obloha sklíčila nás nováčky tomu nezvyklé. 

Co mě však drželo a hnalo kupředu, byl zájem o tuto robinsonádu a má hrdost. Nedal jsem 

znáti na sobě pocitů, jež mnou tehdy prochvívaly. Snesou-li to ostatní, vytrvám rovněž. Povaha 

má nesnese, abych stál na místě posledním. A hrdost tato pomáhala mi přemoci zženštilost. 

Tak vzpomínal jsem na své začátky skautování a cítil přitom hřejivou radost z klidného vědomí 

své dnešní zdatnosti. 

Na východě, kde světleji prokukovala paseka, počalo svítat. Také nade mnou trochu se 

rozbřesklo. Déšť ustal, jen chvílemi setřásal se stromů bezbarvé kapky. Pomalu zvedaly se 

známé obrysy našich vkusných domků se stanovými střechami. Také ptáček se kdesi ozval; 

však jen jako ze spaní, hned umlkl. 

Zahalil jsem se úžeji do svého pláště, neboť zavanul chladný větřík. Vzpomněl jsem dnů, kdy 

zasvitlo slunce po dlouhé době do tábora. Les oblitý zlatými paprsky opojně voněl. V zeleném 

houští míhala se bujná, růžová těla. Prvotní potíže práce pomalu mizely a vše šlo mnohem 

lehčeji. Cítil jsem již radost a hrdost, když řemeslné výrobky mé nabývaly kýženého tvaru. 
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Cosi nového, ze spánku sluncem probuzeno, počalo ve mně klíčit. Byla to radost z práce, 

láska k zdravému životu silných, otužilých. Cítil jsem v žilách novou krev – krev bujnou a 

zdravou. 

Vycházky lesem bujně vonícím, první úspěchy v napínavých hrách junáckých, vážné rozhovory 

při táborových ohních a při procházkách konaných s vůdcem po tichých lesních cestách, 

odkud výhled byl na mohutný památník české minulosti – hrad Lipnici, v záři hořícího západu 

temně se rýsující, veselé „černé hodinky“ na lavičkách zrobených kol kamen, příhody z 

veselých vycházek společných a zkušebních cest, konaných daleko do okolního kraje, hodiny 

odpočinku věnované líčení našeho života a skizzování táborových i okolních pamětihodností, 

radosti prozářené sluncem, noci tichého dumání a nebe, to noční ohromné nebe, kmitající 

tisíci hvězd – to vše, vše již končí. Vrátíme se opět do všedního, městského života. 

Vzadu počala se paseka probouzeti a slunce počalo poznenáhlu vystupovati z těžkých mlh. 

Ozval se ptáček tu i tam. Zdálo se, jako by jásavá radost rozprostřela své roucho na 

vrcholcích stromů. Mraky se trhaly a leckde ukázal se i kousek bledého azuru. 

V lese však, kde jsem seděl, bylo dosud šero. Vstal jsem, protáhl ztuhlé údy a prošel se 

táborem. Stál tu dosud téměř netknut. Kamna stála, jako by měla vydržet ještě sto let, a stany, 

rozestavené v půlkruhu kolem náměstíčka, jemuž hrdě přezdívali jsme „forum“, snily ještě o 

dlouhém životě. U kuchyně stojící sklep se hrdě týčil až k prvním větvím okolostojících stromů. 

A nahoře na stromě dosud vesele vlaje naše červenobílá vlajka. 

Usedl jsem na pohodlné březové křeslo, vlastní rukou zrobené, a rozhlížel se kolem, chtěje si 

vštípiti v paměť každý rys milého tábora, a bylo mi trudno vzpomenouti, že vše to bude v 

několika hodinách zbořeno. 

A zase vznášely se nade mnou obrazy toho veselého skautského života. Vždyť později každá 

námaha přemáhala se hravě písní a smíchem a vše šlo lehce, hravě. Stačilo se jen usmát, 

zazpívat si.  

Však teď, hlídaje tábor, usmát se nemohu. Je mi tak líto opouštěti drahý náš tábor, v němž tak 

rychle zvykli jsme si říkati „doma“. Finis laetitiae. 

Však přece. Neodejdu odtud s prázdnou. Nejen krásné vzpomínky pro chvíle snění, také tvrdší 

pěsti a otužilejší tělo, připravené snášeti námahy i protivenství. Táborového ducha, ducha 

veselých písní, zdraví a práce vezmeme všichni s sebou. 
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Rozbřesklo se docela. Les jest již vzhůru. Slunce prokukuje a háže na stromy zlato. Krvavé – 

poslední. Jest čas buditi ostatní. Vstávám a jdu budit k poslednímu táborovému jitru. 

(Skautské deníky: Těm kterým patřím, 1997) 

Na ukázce z deníku Jiřího Wolkera je dobře patrný zájem, který vytvářel pobyt v přírodě a 

pouţité metody skautingu u dětí a mládeţe počátku 20. století. Podaří se takový zájem vzbudit 

u dětí i na počátku století jednadvacátého? 

Antonín Benjamin Svojsík měl původně v úmyslu (a také se do toho v roce 1911 pustil) 

přeloţit do češtiny originál knihy Scouting for Boys, ale nakonec se rozhodl knihu vydat 

upravenou pro české reálie. Vznikla tak základní česká kniha skautingu Základy Junáctví. I 

přes některé oprávněné výhrady k jednotlivým částem (Andreska 2004) to byla ve své době 

velmi kvalitní pedagogická publikace. 

Skauting se totiţ v českých podmínkách odkazuje na spolupráci s významnými osobnostmi 

pedagogických, politických, sportovních a uměleckých kruhů. Jsou jimi například T. G. 

Masaryk, profesor František Drtina, Alois Jirásek, Karel Václav Rais, Jiří Stanislav Guth-

Jarkovský, doktor Josef Thomayer a další. Někteří se, větší či menší měrou, podíleli na 

sepsání Základů Junáctví. Mnoho z nich přispělo například krátkou statí, většinou na morální 

a vlastenecké úrovni. 

I po ustavení programu skautů v Československu 20. a 30. let se v řadách organizace objevují 

významné osobnosti, které výrazně promlouvají nejen do dějin skautingu, ale i do obecně-

společenských dějů. Jedním z odchovanců skautingu je Bohuslav Řehák, který se celý ţivot 

snaţil o inovativní pohled na výuku přírodopisu na všech stupních škol. O tom pak dále. 

V průběhu 30. let skauting velmi prosperuje. Několikrát dojde k propojování různých menších 

skautských skupin a jejich slučování do Svazu Junáků – skautů republiky Československé, 

které vede od roku 1919 A.B.S.  Svaz se také stává v roce 1922 ve Francii zakládajícím 

členem světové skautské organizace a pořádá v roce 1931 mezinárodní Tábory slovanských 

skautů a skautek. Tato aktivita demonstruje velkou sílu, kterou čerpala organizace ze svého 

postavení ve společnosti. 

 3.1.1.3  Vývoj za 2. světové války a po ní do roku 1989 

Druhá světová válka pochopitelně skauting poznamenává výrazným utlumením aktivity a 

v Československu i zákazem působení nařízeným nacistickou okupační mocí. Po skončení 

války, ve které bylo mnoho skautů aktivních v odboji, v britském letectvu i na východní 
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frontě, došlo k velkému boomu činnosti oddílů. Ta byla ovšem opět ukončena v roce 1948 

totalitním komunistickým reţimem. Skauti se přesunuli do ilegality a vydrţeli v ní aţ na 

krátké nadechnutí v roce 1968 do roku 1989. 

Většina oddílů tvořila skautský program krytý pod hlavičkami jiných organizací, které měli 

činnost povolenu. Mezi nimi jsou například: 

 Československý červený kříţ 

 Mladý poţárníci 

 TIS (ochránci přírody) 

 Svazarm  

 a hlavně TOM (Turistické oddíly mládeţe) 

V průběhu těchto smutných let se v kontextu skautského programu a aktivit v přírodě mnoho 

neudálo. I přes uvedenou perzekuci vznikala celá řada příruček, které se týkaly přírody a 

pobytu v přírodě. Mezi tato díla patří například
7
: 

 Josef Zikán: Zálesácká abeceda. Příručka skautské, zálesácké praxe a pobytu v 

přírodě. 1945 

 Martínek, Vl.: Zálesákův deník. 1945. 

 Vondráček, Miloslav: Pozorujeme přírodu. 1947 

 Josífek, Vladimír: V srdci přírody. 1948. 

 Vosátka, Michal; Vosátka, Mirko: Táborníkův rok v přírodě. 1968. 

 Řehák, Bohuslav: Vycházky do přírody. 1968. 

Zastavme se u jednoho, z pedagogicko-biologického hlediska nejzajímavějšího autora, kterým 

je Bohuslav Řehák. 

 3.1.1.4  Bohuslav Řehák (1895 – 1968) 

Patřil k významným osobnostem skautského hnutí a také k autorům a učitelům, které vedla 

snaha po kvalitní a ţivé výuce biologie a enviromentálních témat. Hlavním tématem jeho 

celoţivotní práce bylo vtaţení výuky biologie ven mimo školní lavice a práce s přírodním 

materiálem. 

                                                 
7
 Přehled skautské literatury. Dostupné na http://skautska-literatura.skauting.cz/. [Citováno 8.5.2010] 



16 

Jelikoţ jeho úplný ţivotopis dosud není zpracován (Andreska 2004), dovolím si na tomto 

místě citovat ze zdroje v podobě předsádky knihy Vyučování biologii na základní devítileté a 

střední všeobecně vzdělávací škole (Řehák 1967).  

„Autor se narodil roku 1895 v Jičíně, kde vystudoval gymnasium v roce 1914. Po třech letech 

vojenské služby v první světové válce dokončil vysokoškolské studium v roce 1920. Do roku 

1939 vyučoval na střední škole. Od počátku své školské práce se zaměřoval na studium teorie 

a praxe didaktiky biologie, zavedl biologická praktika, zkoušel současné včleňování 

praktických cvičení do vyučovacích hodin. Již v roce 1931 vydal Přírodopisné praktikum, v 

němž bylo uvedeno 115 vyzkoušených praktických cvičení se živočichy, rostlinami a nerosty. 

Tato kniha vyšla třikrát v doplněných vydáních (SPN). 

V roce 1936 získal povolení ministerstva školství k pokusnému vyučování se začleněnými 

praktickými cvičeními do vyučovacích hodin. Pořádal několik prázdninových kursů 

praktických cvičení z biologie pro učitele občanských škol, aby jim umožnil poznat nový směr 

ve vyučování biologii. V roce 1935 vydal Botaniku pro střední školy a učitelské ústavy. Byla to 

kniha ve své době skutečně nová obsahem, pojetím a grafickou úpravou. Tuto učebnici sám 

ilustroval. Kvalita učebnice je jasně vyjádřena tím, že byla zavedena na všech středních 

školách v českých zemích a byla přeložena i do slovenštiny a maďarštiny. 

Hned v první den druhé světové války v roce 1939 byl zatčen gestapem a vězněn v 

koncentračním táboře v Buchenwaldu, odkud se vrátil téměř po šesti letech. Po návratu se 

stal zemským školním inspektorem pro předměty přírodopis – zeměpis na středních školách v 

Čechách a věnoval velkou péči metodickým otázkám a praktickým cvičením. 

Po zrušení zemské školní rady (r. 1950) se stal vysokoškolským učitelem, vedoucím 

pedagogického oddělení Ústavu dálkového studia na Vysoké škole pedagogické v Praze a 

vedoucím kabinetu biologie v Ústředním ústavu pro další školení učitelů. V roce 1960 odešel 

do výslužby. 

Roku 1938 vydal Úvod do didaktiky biologie na střední škole. V roce 1956 vyšla jeho 

Didaktika pro učitele zdravotnických škol, určená hlavně lékařům vyučujícím na těchto 

školách. V témže roce vydal i Úvod do didaktiky biologie (vysokoškolské skriptum). Výsledky 

svého teoretického studia při řešení problémů didaktiky biologie a souhrn svých rozsáhlých 

zkušeností jako středoškolský a vysokoškolský učitel zpracoval v obsáhlé nynější studii 

Vyučování biologii na ZDŠ a SVVŠ. Dílo obsahuje základy didaktiky biologie, poukazuje na 
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vzdělávací a výchovný význam biologie. Největší pozornost je věnována didaktickým zásadám 

vyučování biologie, vyučovacím metodám a formám. 

V současné době neexistuje žádná kniha, která by tak podrobně zachycovala všechny 

problémy vyučování tomuto předmětu. Kniha ovšem není nezáživnou učebnicí. Podle soudu 

posuzovatele, dr. Antonína Hnízda, učitele SVVŠ, který je citován na předsádce, je dílo 

oproštěno od planého teoretizování a jeho obsah je pevně zakotven v pracovním prostředí, ať 

již je to učebna biologie, nebo školní zahrada, či exkurse. Vše, o čem autor píše, mohou 

učitelé ve své denní praxi potřebovat a zkoušet ve vlastním vyučování. Bylo by si jen přát, aby 

učitelé biologie knihy co nejvíce používali, a tak obohacovali a zlepšovali svou výchovnou a 

výukovou práci. Kdo se jen trochu začte do obsahu knihy, bude muset přiznat, že autor psal 

knihu nejen mozkem, ale i srdcem.“ (Řehák 1967) 

Je zřejmé, ţe jeho působení bylo velmi plodné a průkopnické. Dobrým doplnění a ilustrací 

snah Bohuslava Řeháka můţe být i osobní popisu zkušenosti a motivů v knize Úvod do 

didaktiky biologie (Řehák 1956): 

„Zabýval jsem se didaktikou biologie a geognosie (bývalého přírodopisu) již od universitních 

studií. Patrně vlivem příkladu svého nezapomenutelného učitele, profesora přírodopisu 

Gottharda Smolaře, velmi dobrého didaktika a metodika. Prof. Smolař byl pokrokový 

profesor, který správně předvídal vývoj. V době, kdy vesměs na středních školách i v 

přírodopise panovalo pouhé odpřednášení látky a pouhá demonstrace přírodnin z kabinetu, 

on už od r. 1905 měl na jičínském gymnasiu zavedena praktika v kvintě a sextě (kde tehdy 

jedině přírodopis byl), používal hojně živého materiálu, dělal s námi pitvy, mikroskopoval a 

podnikal exkurse do přírody. Právě tím, že tolik dbal na názor a životnost svého předmětu, 

všichni jeho žáci měli k přírodě kladný poměr a odnesli si zájem o ni do života. Jaká to byla 

příprava - za tehdejších, pro přírodovědu na gymnasiích velmi nepříznivých poměrů - pro 

budoucí lékaře, zvěrolékaře, přírodopisce, pro vysokou školu zemědělskou, lesnickou a 

farmaceuty“. (Řehák 1956) 

Zde je zřejmý základ uvaţování, který posléze sám naplňoval. Zajímavý je i jeho pohled na 

systém výuky ve školách. 

„Je jisté, že se musíme o žáky ve třídě podělit podle jejich nadání a zájmu. Ale právě o to 

běží: Všem dát dobré základy a ucelený výběr nejhodnotnější látky, seznámit s methodami 

práce a ukázat výhled po možnostech dalšího úsilí. Více se věnovat těm, kteří mají zvýšený 

zájem a nadání pro tento vědní obor, vhodně je záměrně vést a svěřovat jim zvláštní úkoly. To 
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po všech zkušenostech stále považuji za daleko cennější a trvalejší, za daleko víc, než chtít 

všechny naučit velkému množství látky. Výsledkem může být jen povrchnost a rychlé 

zapomínání.“ 

Jak píše v další části, nebyl sám, kdo se snaţil o změnu přístupu k předmětu přírodovědy. Jeho 

spoluţák z gymnaziálních studií Bruno Valoušek se také intenzivně zabýval hledáním nových 

cest výuky, ale oproti Bohuslavu Řehákovi zdokonaloval a hledal metody individuálního 

vyučování. Výhodu, kterou viděl Bohuslav Řehák v hledání metod pro začleňování praktik do 

standardních vyučovacích hodin, byly niţší organizační a technické poţadavky a snazší 

začlenění do stávajícího třídního systému výuky. 

 3.1.1.5  Turistika 

O turistice můţeme hovořit zhruba od 15. století, tedy od rozkvětu renesance a humanismu. 

Daleké zámořské plavby a objevy, nasměrovali myslitele zpět k přírodě, např. Francoise 

Rabelase (1483–1553) a Jana Amose Komenského (1592–1670). Ti usilovali mimo jiné o 

zavádění cvičení v přírodě do škol. V té době jiţ byl doporučován také pobyt v přírodě a 

cestování pro přirozený vývoj člověka
8
. 

Do období konce 19. a počátku 20. století se datuje i všeobecný rozmach turistiky. Dokladem 

toho je vznik mnoha turistických klubů a spolků. Například v roce 1937 má Klub 

Československých turistů (KČST), který vznikl jiţ v roce 1888, kolem 60 000 členů a je 

jedním z největších turistických spolků v ČSR. Na různých místech republiky vznikají další 

spolky a uskupení, které čítají na tisíce členů
9
. Skautské hnutí mělo ve 30. letech 20. století na 

65 000 členů a řadilo se tak dokonce na 7. místo v pomyslném světovém ţebříčku
10

 

skautských organizací. 

Je jasné, ţe se turistika jako fenomén vyvíjela v souvislosti s dějinnými událostmi. Velké 

boomy nastaly po první a druhé světové válce. Důvod lze hledat v důsledcích samotných 

válečných taţení. Vojáci pochodovali napříč Evropou a v případě vojáků USA dokonce 

překonali oceán. To vytvářelo poměrně velký tlak na změnu chování mladých muţů. Ti při 

sluţbě v armádách uvyklí dlouhodobému pobytu v otevřené krajině a nechtěli se ani po 

skončení války vzdát pozitivních záţitků. Pozitivních, respektive nebojových záţitků byla 

                                                 
8 Turistika I. Dostupné na http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e1937. [Citováno 28.10.2010] 
9
 Turistické spolky. Dostupné na: http://www.kct.cz/historie/zacatky-ceske-turistiky-a-kct. [Citováno 1.5.2010] 

10
 Historie Junáka. Dostupné na: http://dakota.skautkostelec.cz/skautska_stezka/junak/historie_junaka.htm [Citováno 1.5.2010] 
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jistě celá řada. Mnohdy jich bylo více neţ bojových akcí. Zejména pak v oblasti logistiky a 

zajištění týla armád. 

Války navíc přinesly technologický pokrok v infrastruktuře i technice dopravy a to nahrávalo 

rozmachu automobilismu, mezinárodnímu cestování, letectví a dalším odvětvím, které se 

pomalu měnily v průmysl. Například první návrhy dálnice v ČR vznikly jiţ před 2. světovou 

válkou. Přišel s nimi velký český průmyslník Tomáš Baťa. Dálnice měla propojit celou 

tehdejší ČSR. Nakonec se začala realizovat aţ za německého protektorátu Čechy a Morava. 

Šlo dokonce o jednu z prvních dálnic v Evropě
11

. 

Všechny tyto aspekty přispívaly k celkovému klima, které dopřávalo rozrůstajícímu zájmu o 

návrat člověka k přírodě. Právě v tom období přišel skauting se svým pojetím a vyuţitím. 

 3.1.1.6  Tramping 

K zajímavým momentům historie skautingu patří i vznik trampingu, na kterém se české 

skautské hnutí jistým způsobem, byť nepřímo, podílelo. Jak píše Bob Hurikán v publikaci 

Dějiny trampingu, jiţ před První světovou válkou se trampingu (tehdy se takto ještě 

nenazýval) začali věnovat starší chlapci, kteří se nepřipojili k druţinám skautů, protoţe jim 

z různých důvodů nevyhovovala organizace a řád. Vyhledávali především romantiku a 

přírodu. Ostatně slovo tramp je z angličtiny a označuje tuláka, člověka, který se vymyká 

běţným společenským konvencím a nehodlá se podrobovat běţným pravidlům. V době na 

přelomu století tedy skauting a tramping koexistoval a lidé se více či méně prolínali. 

Po roce 1918 se řady trampů rychle rozšiřovaly, protoţe odrůstaly děti z první skautské 

generace a ty v dospívajícím věku začaly hledat volnější formy programu, která byla 

specifická toulkami přírodou a romantikou. Bohuţel, v těchto letech nebylo ve skautském 

programu pamatováno na věkovou kategorii 15 – 18 let. Z toho důvodu řady druţin a oddílů 

mladí lidé opouštěli a sdruţovali se do neformálních skupinek „divokých skautů“. (Bob 

Hurikán, Dějiny trampingu) 

Typické pro tramping je jeho bezprostřední vazba na přírodu a pobyt v ní. Z tohoto pouta pak 

vyvěrá snaha o výchovu a morální zušlechtění člověka. Smýšlení a skutky v trampingu jsou 

ušlechtilé, protože vyvěrají z opravdové lásky k přírodě. (Dějiny trampingu, 1990). V tomto 

ohledu je tramping skautskému hnutí velmi blízký. 
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 Historie výstavby dálnice v ČR. Dostupné na: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/historie-vystavby-dalnic-v-cr/. [Citováno 8.5.2010] 
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Z uvedeného historického přehledu můţeme vyčíst, ţe skauti, jakoţto jedni z prvních nositelů 

myšlenky výchovy a vzdělávání v přírodě, významně přispěly k rozvoji ekologického hnutí 

v ČR. Asi nejvýraznějším počinem bylo v dobách represe ze strany komunistického reţimu, 

zařazení do struktur jiných organizací, které se zabývaly především přírodou. Z nich pak 

koncem 80. a začátkem 90. let do velké míry vznikla dnešní síť dobrovolníků a eko-

organizací. 

S trochou odvahy lze říci, ţe odtud byl jiţ jen krok k tomu, aby se enviromentání a ekologická 

témata dostala do školní praxe. Tak se stalo jiţ v 90. letech 20. století a pak především 

s vytvoření RVP. 

 3.1.2  Nástin historie výuky biologie 

Historický vývoj v oblasti školní výuky biologie můţeme charakterizovat jako bouřlivý. Snad 

jediné velmi dlouhé období klidu bylo ve středověku, kdy vládla ve školách scholastika, která 

nepřipouštěla ţádné výrazné akcentování výuky věd. V té době se dařilo pouze vědám 

duchovním, případně jazykovým. 

Francis Bacon (téţ Verulámský, 1561 - 1626) byl jedním z prvních, kdo si uvědomil, ţe je 

třeba vědu a univerzitní výuku reformovat. Své myšlenky shrnul do obsáhlého, ale 

nedokončeného díla Instauratio magna. Zcela trefně popisuje, ţe věda se musí opírat o 

experiment a kritické myšlení. Byl zastáncem indukčního myšlení
12

, podobně jako v antickém 

Řecku Aristoteles. 

Ovšem prvním a velmi pokrokovým autorem, který zdůraznil přírodní vědy jakoţto důleţitý 

bod ve vzdělávání, byl Jan Ámos Komenský. Jeho dílo Orbis Pictus v návaznosti na výše 

zmíněnou knihu Instauratio magna přináší do středověké pedagogiky zcela nový pohled. 

Komenský zdůrazňuje vyuţití přírody ve výuce jako názorné pomůcky nejen pro výuku 

jazyků, ale i praktickému poznávání a popsání přírody. V Orbis Pictus najdeme na 35 listů 

věnujících se přírodě ve všech formách. Ruku v ruce s Komenského pedagogickými zásadami 

názornosti a induktivního systému výuky, pokládá základní kameny praktickým činnostem 

studentů ve škole. Jak známo, v tehdejší škole nebyly Komenského metody nijak výrazně 

akceptovány a doba popisné a teoretické scholastiky přetrvala aţ do 18. století. 

Je pochopitelné, ţe vývoj výuky biologie kopíruje vývoj biologie a jejích disciplín jako 

vědního oboru. Z toho důvodu se příznivě na způsobu výuky podepsali velikáni jako je 
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 Science, civilization and society: Instauratio magna. Dostupné na: 

http://www.es.flinders.edu.au/~mattom/science+society/lectures/illustrations/lecture22/instauratio.html . [Citováno 9.5.2010] 
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Rousseau (1712 – 1778), který pochopil, ţe přírodní vědy a přírodní prostředí mají velkou 

cenu pro tříbení smyslů, schopnosti rozumových, samostatného usuzování a vyjadřování. 

(Úvod do didaktiky biologie, 1948) Dalším byl zajisté K. Linné (1707 – 1778), který poloţil 

základy nomenklatuře a tím dal jasné obrysy vědeckosti biologie. Doba školských reforem 

Marie Terezie přinesla konečně odstranění zastaralých Aristotelovských učebnic. Faktické 

chyby tedy jiţ nebyly reprodukovány v takové míře, ale na metodologii výuky se zatím 

nedostalo. Stále byl hlavním zdrojem vědomostí učitel a texty. A to i přes několikero pokusů 

tento způsob výuky změnit, či jen hlasitě kritizovat. 

Průlomová se stala aţ druhá polovina 19. století, kdy i vědecké disciplíny přírodních věd 

začínají pracovat experimentálně a krystalizují i na univerzitní půdě v samostatné vědecké 

obory. Do vzdělávání v oborech přírodovědných se vloţil i J. E. Purkyně (1787 – 1869), který 

navrhl cyklickou osnovu vyučování a zdůrazňoval rozměr reálií na gymnáziích. V Časopise 

Ţiva roku 1862 píše: „Za našich dnů, kde exaktní vědy celý duševní pohyb člověčenstva 

vedou, musejí i gymnásia odlesk vědeckého života tohoto druhu v sebe pojmout, jestliže 

nemají brzo skrze přiměřenější ústavy zbytečnými se státi a vyvrhnuta býti.“ (Purkyně 1965). 

Další kdo výrazně přispěl k reformám výuky, byl K. Amerling, jehoţ dílo Obrazy 

k názornému vyučování patří mezi první české vyučovací pomůcky
13

. Navíc se pokusil 

vybudovat velkorysý vzdělávací ústav pro učitele nazvaný Budeč, který byl na svou dobu 

velmi moderně vybaven a přinášel do výuky praktické dovednosti. 

Počátek 20. století je ve znamení reforem, které přináší například ministr školství a věhlasný 

profesor F. Drtina (1861 – 1925) a tvůrce reformy školství V. Příhoda, který studoval v USA i 

alternativní školské systémy pragmatické pedagogiky Johna Deweye. Opět se bojuje 

především za způsob vzdělávání učitelů v intencích praktické školy, které přichází zejména 

z německého prostoru (Dějiny pedagogiky, 2008). Ale objevují se zajímavé experimenty, 

které přinášejí myšlenky alternativní pedagogiky oproti klasické herbartovské pedagogice. 

Mezi takové projekty patří Dětská farma a škola v přírodě na Libeňském ostrově vytvořena a 

provozována spisovatelem, malířem a pedagogem E. Štorchem (1878 – 1956) v letech 1926 

aţ 1930. 

U té se na chvíli zastavím, protoţe jde o unikátní pedagogický projekt dvacátých let. Eduard 

Štorch z vlastních finančních zdrojů pronajal a zřídil prostor pro rozšíření výuky studentů 

školy v Jindřišské ulici. Na pozemku se studenti věnovali jak výuce klasických předmětů, tak 
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 Obrazy k názornému vyučování. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/825/KAREL-SLAVOJ-AMERLING.html/. [Citováno 

9.5.2010] 
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i ryze praktickým dovednostem týkajícím se starosti o zahradu, či pobyt v přírodě. Výsledky 

této školy byly překvapující, protoţe došlo na upevnění zdraví dětí (doloženo mnohými 

lékařskými zprávami), stmelení žáků z různých skupin a tříd, poznání individuálních 

schopností žáků, zvýšené sociální cítění, rozvoj samostatnosti, seberegulace ve skupině, 

pracovní návyky, skromnost (dnešní terminologií: vybudování klíčových kompetencí)
14

. I přes 

poměrně dobré výsledky pedagogického výzkumu, který se podařilo po 4 letech získat, nebyla 

škola státem přijata na seznam dotovaných a z finančních důvodů zanikla. 

Na tomto místě si dovolím krátkou odbočku do současnosti, protoţe v časopise Respekt 

39/2010 v článku Diagnóza puberta byl publikován popis rozbíhajícího se německého 

projektu spadajícího pod Montessori školu. Bude nabízet mladistvým praktickou realizaci 

v rámci výuky na školním pozemku, o který se plně starají. „Chceme tady zařídit malou 

farmu, penzion a obchůdek, ve kterém se budou prodávat naše výrobky. Cílem je, aby se děti 

podílely na hospodářském koloběhu,“ říká Reyher (Respekt 39/2010). Velmi nápadná je 

podobnost s neúspěšně podpořeným projektem z českých zemí 30. let 20. století. 

Období po počátku druhé světové války bylo poznamenáno marxistickým učením a politizací 

školy podle nařízení komunistické strany. Došlo na několikero reforem, které měly spíše 

organizační a parametrický charakter, neţ význam vzdělávací a výchovný. 

Zajímavé je aţ období po roce 1989, kdy do českého školství vstupují etablované alternativní 

systémy jako je Waldorfská škola, Montessori, Daltonský plán a další. 

 3.2  Školní dokumenty 

Základním kamenem pro vzdělávání v České republice jsou Rámcové vzdělávací programy, 

které existují nebo existovat budou pro jednotlivé typy škol. Z těchto programů, který shrnuje 

vše podstatné o vzdělávání ţáka z pohledu státu, jeho potřeb a priorit, vychází vzdělávací 

program škol tzv. Školní vzdělávací programy (ŠVP). Pro tuto práci je nejdůleţitější 

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV). Při tvorbě RVP ZV byla 

brána v potaz jako výchozí strategický dokument Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá 

kniha (dále jen Bílá kniha), kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

(MŠMT) v roce 2001. Přehled kurikulárních dokumentů a jejich úrovně shrnuje obrázek 1
15

. 
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 Základy ekologie a enviromentání výchovy pro pedagogy. Dostupné na: 

http://www.czp.cuni.cz/wiki/Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro
_pedagogy [Citováno 9.5.2010] 
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 Vysvětlivky zkratek: RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, RVP SOV – Rámcový vzdělávací program pro 

střední odborné vzdělávání 
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Obrázek 1: Přehled kurikulárních dokumentů 

  

 3.2.1  Státní úroveň kurikulárních dokumentů 

Bílá kniha shrnuje na základě analýz a expertíz doporučenou strategii reformy školství v 

Česku. Strategie se do jisté míry v systému školství projevila a to i přes kritiku, která míří 

k základním problémům, které vznikly při tvorbě dokumentu. Například jde o nesprávné 

stanovení cílů koncepce, jak se můţeme dočíst v analýze z roku 2009, cituji: 

„Vyhodnocení míry naplnění cílů Bílé knihy komplikuje samotná formulace cílů. Ty jsou 

většinou formulovány velmi obecně. Chybí rovněž hierarchizace cílů vzhledem k významu a 

důležitosti i k příčinným souvislostem a jejich provázanost s navrhovanými opatřeními. Jenom 

výjimečně jsou cíle operacionalizovány tak, aby bylo možné průběžně či finálně vyhodnocovat 

jejich naplňování, předem definované indikátory naplnění cílů vesměs chybějí.“  (Analýza 

Bílé knihy, 2009). 

Analýza poukazuje i na další nedostatky, které mají zásadní charakter pro rozvoj soustavy 

vzdělávání v ČR. Zajímavé například je, ţe ţádný školský dokument v porovnání 

s kurikulárními dokumenty Junáka (bude uvedeno v části o Novém programu) neobsahuje 

cílový stav člověka po absolvování všech (nebo dílčích) vzdělávacích stupňů. V RVP ZV se 

objevují na straně 12 cíle základního vzdělávání, ale ty jsou obráceny jen na obsah 

vzdělávání, nikoli na člověka. I přes tyto výtky je Bílá kniha dokument, ze kterého vycházela 

tvorba RVP a proto se o ni v této práci opírám. 
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K tématu této diplomové práce existuje poměrně podstatné doporučení uvedené na straně 50 

Národního programu, které říká: 

„Stanovením pohyblivého horního rozmezí hodin v učebním plánu umožnit podle podmínek 

školy větší podíl volitelných předmětů, integraci předmětů, dvě úrovně výuky předmětů, výuku 

v blocích a projektech, výuku v heterogenních skupinách, volnou práci, výuku podle týdenního 

plánu výuku v terénu a další způsoby diferenciace a individualizace podle zájmu a 

specifických potřeb žáků.“ (Bílá Kniha, 2001) 

Tato deklarace má své přímé ukotvení v RVP ZV v podobě Rámcového učebního plánu 

(RUP), který stanovuje minimální počet hodin pro výuku v jednotlivých oblastech. Pro oblast 

Člověk a příroda na 2. stupni ZŠ je stanoveno 21 hodin týdně. Dále umoţňuje vyuţít školám 

takzvanou Disponibilní časovou dotaci, která je pro 2. stupeň ZŠ stanovena na 24 hodin 

týdně, přičemţ maximálně by měl ţák strávit ve školní lavici 122 hodin týdně. Navíc je 

povinnosti kaţdé ZŠ zařadit do výuky Průřezová témata, která mají čas pro výuku čerpat 

právě z Disponibilní časové dotace. Takto stanovené časové dotace umoţňují školám výrazně 

vnitřně diferencovat učební plány a díky tomu mohou pruţně reagovat na potřeby svých ţáků. 

(RVP ZV, 2007) 

Vzhledem k tomuto opatření existuje poměrně široký prostor pro začlenění nových prvků 

výuky v oblasti Člověk a příroda, které by mohl přinést Nový program Junáka. Ovšem v praxi 

je situace o něco sloţitější, jelikoţ o časovou dotaci se předměty „perou“ mezi sebou a je vţdy 

na ŠVP školy, kterou z oblastí bude preferovat a dávat jí prioritu. 

Dalším významným prvkem, který přináší RVP ZV jsou Průřezová témata. Ty reprezentují v 

RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou 

součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, 

vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a 

pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. (RVP ZV, 2007) 

Výuka tímto dostává do základního vzdělávání poměrně zajímavý potenciál ve vytváření 

vazeb mezi předměty, který přináší komplexnější pohled žáků na svět a pozitivně ovlivňují 

proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. (RVP ZV, 2007) Jak jiţ bylo uvedeno 

v části této práce věnující se historickému kontextu skautingu, je tento prvek tradiční a 

významnou součástí skautské výchovy a vzdělávání. Provázanost mezi různými obory je 

zcela přirozenou funkcionalitou skautského programu, která vytváří dobré prostředí pro 
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získávání znalostí, případně ke kultivaci postojů dětí. Z toho pohledu můţeme usuzovat, ţe 

tento krok byl v RVP ZV zvolen zcela správně. 

Školy mají ve školních vzdělávacích programech dvě moţnosti implementace. První pracuje s 

distribucí mezipředmětových vztahů do standardní výuky a druhá moţnost koncentruje 

průřezová témata do projektových dnů, samostatných předmětů, seminářů apod. 

Díky této volnosti má kaţdá škola moţnost zvolit formu výuky podle svých podmínek. 

„Rozdělení do více předmětů výuky přináší komplexnější pohled na daný obor, ale je 

sloţitější dohlédnout na naplnění průřezového téma.“ (Šárka Jašínová, 2010) Koncentrace 

v dané časové úseky zase umoţňuje soustředit pozornost na organizačně a časově náročnější 

metody. Problematická je v tomto případě právě zmíněná náročnost na přípravu. 

Výrazný prostor pro realizaci Průřezového téma Enviromentální výchova, které se nejvíce 

dotýká tématu této práce, se vytváří v rámci nejrůznějších dlouhodobých výjezdů škol mimo 

své tradiční působiště. Zejména u škol z velkých měst je takový výjezd výraznou změnou 

prostředí, která přináší kýţený vzdělávací potenciál. U menších škol z vesnic a malých měst 

není potenciál tak výrazný, jelikoţ zde je vzhledem k blízkosti volné přírody moţnost pobytu 

mimo budovu lepší. Samozřejmě za předpokladu, ţe tato moţnost je vyuţívána. 

Navíc kapitolu Enviromentální výchovy RVP (potaţmo ŠVP) poměrně dobře pokrývají 

mimoškolní subjekty, tedy různé neziskové i komerční organizace zabývající se ochranou 

přírody. Nabízí školám moţnost absolvování programů na nejrůznější témata připravena pro 

1. stupeň ZŠ i pro starší děti. Programy většinou probíhají v přírodě, nebo uzpůsobených 

prostorech jako jsou statky, záchranné stanice apod. 

 3.2.2  Školní úroveň kurikulárních dokumentů 

Tyto dokumenty, patří do lokální úrovně v systému vzdělávacího kurikula. Zatím jsme vţdy 

měli na zřeteli dokumenty státní úrovně, které připravuje a spravuje MŠMT a k tomu účelu 

zřízené instituce. Naproti tomu Školní vzdělávací program si připravují jednotlivé školské 

zařízení dle svých podmínek v okolí, vybavení technikou a pomůckami a personálních 

moţností. Samozřejmě vţdy musí obsahově vycházet z RVP a má také přesně předepsanou 

formální formu. 

Dalo by se říci, ţe poprvé v novodobé historii školství byla přenesena výrazná odpovědnost za 

vzdělávání na samotné učitele a ředitele škol. To se jednoznačně dá označit jako průlomový 
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moment v českém školství, který přináší i řadu úskalí. Nicméně jejich analýza by byla nad 

rámec této práce. 

Drţme se spíše oblasti enviromentální výchovy a přírodních věd, přesněji biologie. Díky 

moţnosti tvořit ŠVP relativně svobodně a určovat tak specializaci školy, existují nyní základní 

školy a víceletá gymnázia, která jsou zaměřená přímo na přírodní vědy a ekologii. 

Samozřejmě se školy specializují i na další vědní či jazykové obory. Míra specializace se opět 

liší díky široké nabídce pedagogických nástrojů a metod, které školy mají k dispozici. 

Samozřejmě hraje roli také typ školy. 

Následující tabulka shrnuje počty hodin věnovaných přírodním vědám v ŠVP třech různých 

typů škol. První je základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad, která pracuje s vlastním ŠVP 

Duhová škola a není zaměřená na výuku přírodovědných předmětů. Další škola, ZŠ Na 

Smetance, patří také mezi základní školy, ale v rámci svého ŠVP Všeobecně vzdělávací škola 

nabízí svým ţákům moţnost rozšířené nabídky hodin přírodopisu a zeměpisu. A v neposlední 

řadě tabulka zahrnuje Přírodní gymnázium, které svůj ŠVP pro niţší stupeň osmiletého 

gymnázia má poměrně výrazně specializovaný na výuku chemie, přírodopisu a zeměpisu. 

Předmět 
ZŠ Jiřího z Poděbrad 

(klasická výuka) 

ZŠ Na Smetance 

(zaměření) 
Přírodní gymnázium 

Chemie 4 4 6 

Přírodopis 6 7 8 

Zeměpis 6 7 8 

Celkem na oblast 16 (13,1 %) 18 (14,7%) 22 (18%) 

Volitelná oblast 2 5 6 

Tabulka 1 

Procentuelní rozdíl je spočítán z celkového počtu 122 hodin výuky týdně na všechny 4 

ročníky 2. stupně ZŠ a odpovídající stupně víceletých gymnázií. 

Nárůst počtu vyučovacích hodin v předmětu přírodopis je na Přírodním gymnáziu vyuţíván 

zejména k výuce pomocí projektových dní a exkurzní vědecké činnosti. ZŠ Na Smetance má 

zase vyšší zastoupení laboratorních, pokusných a seminárních činností. Lze tedy usuzovat, ţe 

školy zařazují do výuky v případě nárůstu hodin činnosti spojené s přírodními předměty. 

 3.3  Nový program Junáka 

Nový program Junáka je komplexním pokusem o rekonstrukci a jakousi rehabilitaci 

výchovných metod, které skauting přivádí na svět. Základním principem bylo a je 

„znovuobjevení“ a uchopení metod, které jsou pro skauting stěţejní. Následně jejich vsazení 

do nových podmínek, které přináší dnešní svět a společnost. Vývoj a ţivot společnosti je totiţ 



27 

o poznání rychlejší kvůli novým technologiím a moţnostem komunikace, bohuţel se rozšiřuje 

konzumní a povrchní ţivotní styl, děti rychleji dospívají a mají mnohem větší nabídku 

moţností trávení volného času.  

Vývoj členské základny 1996-2006
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Graf 1 

Dalším motivem pro změnu byl setrvalý trend poklesu členské základny (graf 1). Programy 

oddílů mnohdy nemají jasný výchovný efekt, chybí jim stanovování a reflexe cílů, nejsou pro 

dnešní děti atraktivní a nevyuţívají celou škálu metod, které skauting přináší. 

V neposlední řadě nám nahrává pro změnu programu historická souvislost, nebo spíše 

nesouvislost, která byla popsána v předchozí části práce. V zahraničí probíhal vývoj programu 

dříve a v několika etapách. V českých zemích se kvůli zákazům vţdy přebíral program 

předchozí bez šance na zásadnější změny. Zkušenost z Anglie, a Irska či Slovenska hovoří o 

tom, ţe inovace programu je vţdy ku prospěchu (Renewed Approach to Programme toolbox, 

2005). 

Není jistě bez zajímavosti, ţe taková obroda je po 100 letech působení skautingu na světě 

významně podporována i z nadnárodních skautských organizací jako je World Organisation 

Scout Movement (WOSM) a World asociation girl guide and scout (WAGGS). První 

organizace je primárně určena chlapeckému skautingu a druhá dívčímu. Podpora se projevuje 

na straně grantových moţností, poskytování doporučených strategií a příruček a přímou 

metodickou činností v podobě pořádání mezinárodních seminářů a konferencí, kde je 
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obrovská příleţitost sdílet zkušenosti z různých zemí a zároveň získat fundované informace 

od odborníků v oblastech jako je řízení lidských zdrojů, fundraising, motivace k dalšímu 

vzdělávání apod. I projekt Nový program Junáka byl finančně podpořen z grantu WOSMu a 

naši odborníci přinesli jistě mnoho zajímavého a nového, co je moţné nabídnout dalším 

zemím. 

 3.3.1  Základní východiska Nového programu 

Nejprve je třeba definovat, co je chápáno pod termínem výchovný program. Stručně by se 

dalo napsat, ţe jde o komplex 6 oblastí, které jsou navzájem provázány a kaţdá má svůj 

nezastupitelný význam. Těmito oblastmi jsou: 

1. výsledky skautské výchovy (kompetence, výchovné cíle) 

2. skautská metoda (slib a zákon, učení činností, týmový systém a další) 

3. věkové kategorie (6 – 10 let, 11 – 15 let, 16 – 26 let) 

4. výchovné nástroje (stezky, zkoušky, závody, časopisy, celostátní projekty a další) 

5. metodické příručky pro vedoucí 

6. zpětná vazba a hodnocení 

Pojďme si jednotlivé oblasti podrobněji rozebrat. 

 3.3.1.1  Výchovné cíle a kompetence 

Výchovné cíle jsou ukotveny v dokumentu s názvem Charta českého skautingu. Ten je 

hlavním ideovým podkladem pro tvorbu inovovaného programu pro skautské oddíly. Zde je 

definováno to, jak by měl vypadat ideální obraz mladého člověka, který prošel kvalitním 

skautským oddílem. 

Díky němu (skautingu pozn. autora) vyrůstají z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské 

společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu.  

 Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě.  

 Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat.  

 Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj 

život.  

 Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce.  

 Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci s 

druhými.  
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 Lidé plně zapojení do života v různých společenstvích, snažící se o dlouhodobé 

rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory.  

 Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost. 

 Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu 

smysl a směr. (Charta českého skautingu, 2001) 

Pro srovnání je dobré připomenout, ţe cíle v RVP ZV jsou definovány trochu odlišně. Míří 

totiţ na předmět vzdělávání, nikoli na ţáka. I přesto je moţné konfrontovat cíle skautské 

výchovy a cíle definované v RVP pro Základní vzdělávání. Dojdeme k tomu, ţe se příliš 

neliší. Skauting více akcentuje duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu 

smysl a směr (Charta českého skautingu, 2001).  

Kompetence jsou postaveny obdobným způsobem jako je definuje ve školním prostředí RVP 

tj.na znalostech, dovednostech a postojích, ke kterým by měl mladý člověk během skautské 

výchovy směřovat. (Experimentální stezka – manuál pro vedoucí, 2006) I zde je tedy nasnadě 

konfrontace. Při ní je dobré si uvědomit, jak zachází s terminologií RVP a jak NP. V RVP se 

vţdy mluví o vzdělávání, kdeţto ve skautských materiálech se dočteme o výchově. Naráţíme 

zde na známí terminologický problém českých zemích, kdy rozlišujeme vzdělávání a výchovu 

a nemáme příliš dobrý souhrnný termín. Prozatím se v literatuře setkáme s termínem edukace, 

který je převzat z anglosaských zemí ze slova education. 

Srovnání je zajímavé zejména z pohledů kompetencí v podobě postojů dětí. Je zřejmé, ţe 

postojovou část kompetencí není moţné naučit. Je třeba vyuţívat jiné nástroje poskytující 

emotivní vazbu, proţitek, osobní příklad a jiné (Základy sociální psychologie, 2003). V RVP 

je uvedeno, ţe osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj 

počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně 

se dotváří v dalším průběhu života (RVP ZV, 2007). Vybudování či změna postojů člověka 

musí být prováděna dlouhodobou, rozmanitou a cílevědomou výchovnou činností. Stránka 

vzdělávání je pouze jednou ze součástí působení (Základy sociální psychologie, 2003). Z toho 

důvodu se domnívám, ţe termín vzdělávání pouţitý v RVP je z velké míry zavádějící. Totiţ, 

ve většině školských zařízení není dnes na dlouhodobé působení v podobě výchovy příliš 

prostoru. V pravém slova smyslu a omezeně mají tuto moţnost třídní učitelé a další 

pracovníci, kteří vedou například školní parlament a jiné studentské instituce. V případě snahy 

o kultivaci postojů je třeba vystavět hodiny výuky tak, aby naplňovaly alespoň kritérium 

vysoké motivace, nebo proţitku. To obnáší velké nasazení od učitelů a dostatek času na 

výuku. Obou věci se v realitě českých škol příliš nedostává. 
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 3.3.1.2  Skautská metoda 

Skautskou metodou je myšlena mnoţina nástrojů, které skautské oddíly pouţívají pro 

naplňování výchovných cílů. Je to slib, zákon a heslo, systém malých skupin dětí (druţinový 

systém), učení činností, symbolický rámec, pobyt v přírodě (zejména tábory a víkendové 

akce), osobní růst nebo podpora dospělými. Všechny tyto prvky jsou navzájem provázány, tak 

jak ukazuje obrázek číslo 2.  

 

Obrázek 2 

 3.3.1.3  Věkové kategorie 

Jako ve školním vzdělávání dochází k diferenciaci dětí podle věku. V programu jsou 

zavedeny věkové kategorie, které odpovídají zhruba těm školním. Jejich souhrn uvádí 

tabulka číslo 1. 

věk výchovný stupeň školní stupeň 

6 – 10 let vlčata / světlušky 1. stupeň 

11 – 13 let mladší skauti / skautky 6. – 7. třída 

14 – 15 let starší skauti / skautky 8. – 9. třída 

16 – 18 let mladší roveři / rangers střední škola 

19 – 26 let starší roveři / rangers vysoká škola 

Tabulka 2 

Program úmyslně rozlišuje u výchovných kategorií mladší a starší věk, jelikoţ z vývojového 

hlediska dochází u dětí k jiným potřebám a tak vyţadují jiný typ zapojení a programu. 
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 3.3.1.4  Výchovné nástroje 

Výchovné nástroje představují asi největší balík změn, které Nový program skautským 

oddílům přináší. Jde o zcela jiné pojetí nástrojů, neţ které bylo do této doby uplatňováno. 

Výrazně větší důraz je kladen na samostatnost volby dětí v tom, co přesně chtějí dělat. 

Podařilo se dosáhnout vysoké míry provázanosti mezi jednotlivými částmi a byla zařazena 

moţnost volby motivačních rámců, které mají za úkol zvýšit atraktivitu pro děti. 

Je dobré ještě zmínit, ţe je zde rozdíl mezi výchovným nástrojem a skautskou metodou. 

V této práci je chápaná skautská metoda tak, jak je definována ve Stanovách Junáka (viz výše) 

a výchovné nástroje jsou jiţ konkrétní „produkty“, které usnadňují a zhmotňují práci se 

skautskou metodou v oddíle. 

Stezka je jádrem nebo kostrou nástrojů. Na ní jsou posléze připojeny další nástroje jako jsou 

závody, odborky, symbolický rámec, časopisy, celostátní projekty apod. Tvoří jí soustava 

několika stupňů pro kaţdou věkovou kategorii. 

Pro věk 6 – 10 let jsou to 3 stupně. Kaţdý stupeň by mělo dítě zvládnout během 1 roku. Ve 

věku 6 let se nepředpokládá pouţití stezky, jelikoţ pro absolvování je třeba mít základní 

dovednosti (četní, psaní). Nejmladší vlčata a světlušky se tedy připravují individuálně za 

pomoci Nováčkovské zkoušky a vedoucích oddílu. Nováčkovská zkouška jim má usnadnit 

orientaci v oddíle a přiblíţit nejzákladnější dovednosti. 

Pro věk 11 – 15 let jsou připraveny 4 stupně. Opět na kaţdý rok vychází jeden stupeň. 

Zahájení činnosti v oddíle má opět usnadnit Nováčkovská zkouška. Ta je určena i pro 

přestoupivší vlčata a světlušky s tím, ţe obsahuje body, které jiţ nemusejí absolvovat (z 

důvodu provázanosti). 

Nástroje pro věkovou kategorii 15 – 26 let (rovery a rangers) zatím nebyl, v ČR rozpracovány. 

V současnosti se definují a připravují k připomínkování
16

. 

Celý systém stezky vychází z kompetenčního modelu, který je rozpracován pro děti a mládeţ 

do 26 let věku, kdy je v Junáku ukončena soustavná výchovná práce. Kompetence rozdělené 

do pěti oblastí uvádí tabulka číslo 3. 

 

                                                 
16

 Časový plán NP. Dostupné na: http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/materialy-ke-stazeni/ostatni-dokumenty-k-novemu-

programu/. [Citováno 25.5.2010] 
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Duchovní Manaţerské 

Láska, Svědomí, Meditace, Globální zodpovědnost 

Sám sobě manaţerem, Práce s informacemi a řešení 

problému, Vlastní názor, odolávání manipulaci, 

Prezentace na veřejnosti, Týmová práce, Komunikace 

Psychologické (vztahové) Enviromentální 

Já, Já a ty, Já a my, Já a společnost 

Krása – vnímání a vytváření, Krása a jedinečnost 

přírody, Vztah k přírodě, Vztah ke krajině, Vědomí 

provázanosti, Respekt k různosti, Aktivní občanství 

Praktické dovednosti  

Přeţití v přírodě, Osobní dovednosti, Společenské 

dovednosti, Řešení krizových situace 
 

Tabulka 3 

Uvedené kompetence je moţné chápat jako balíčky dalších dílčích kompetencí. Ty představují 

jiţ konkrétní souhrn všech postojů, vlastností a dovedností, které by měl mít člověk, který 

absolvoval výchovu ve skautském oddíle a dovršil 26 let věku. V současné době je 

definováno na 148 dílčích kompetencí. Příklad rozpracované kompetencí do dílčích přináší 

obrázek číslo 4. 

Před prohlédnutím obrázku, je třeba ještě vysvětlit co je to bod stezky. Na kompetence se totiţ 

díváme ze dvou různých stran, které z jedné strany reprezentuje vedoucí oddílu a z druhé 

strany to je člen oddílu. Pro kaţdého z nich máme uspořádání kompetencí jiné, protoţe kaţdý 

potřebuje pro svou práci jiné členění téhoţ (obrázek číslo 3). A právě bod stezky je pohled 

dítěte. Kaţdá kompetence je rozpracována do 27 bodů uspořádaných do kníţečky, která navíc 

obsahuje konkrétní aktivity, které děti mohou plnit pro naplnění kaţdého z bodů stezky. 

 

Obrázek 3: Od kompetencím k bodům stezky, dva úhly pohledu na kompetence 
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Obrázek 4: Příklad rozpracování kompetence  

Na obrázku číslo 4b je k vidění tabulka, která člení dílčí kompetenci do 6 věkových kategorií. 

Kaţdá kompetence má uvedeno na jakém stupni náročnosti a rozvoje má být dílčí kompetence 

v programu oddílu rozpracována za pomocí aktivit. Tyto kategorie jsou následující: 

 pre C: v tomto věku se připravuje půda pro rozvoj dané dílčí kompetence 

 C: dílčí kompetence se rozvíjí cíleně 

 R: dílčí kompetence se rozvíjí v rámci uţ získaných návyků a jiných dílčích 

kompetencí 

Výše uvedené dělení do kategorií umoţňuje velmi dobře uplatňovat provázanost metodiky 

přispívající ke kontinuálnímu vývoji dítěte. Navíc usnadňuje práci vedoucím, kteří mají 

většinou heterogenní věkové sloţení oddílu (Zpráva o registraci Junáka, 2006). Takto mají 

moţnost připravit aktivity se stejným nebo podobným obsahem a ten uplatnit upravený podle 

náročnosti pro jednotlivé věkové kategorie (Ermlová, osobní rozhovor, 2010). 

Pro jasnou představu uvedu obrázek číslo 5, který představuje ukázku dvou strany stezky, se 

kterou děti pracují v oddílech. Je zde dobře patrné, jak pracuje program Junáka s moţností 

volby aktivit a přebíráním odpovědnosti za jejich plnění. 
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Obrázek 4: Ukázka stránky ze skautské stezky. 

Dítě si vybere aktivitu z přehledu na první stránce a zapíše si jí do rámečku na stránce druhé. 

Poté teprve aktivitu plní. Po dokončení se podepíše do kolonky v pravém rámečku označené 

„JÁ“ a nechá si aktivitu podepsat ještě dalšími dvěma osobami. Jejich přehled je vidět ve 

spodní části a jsou to: Vůdce oddílu (vedoucí), Rádce (vedoucí menší skupiny dětí – druţiny), 

rodina (kdokoli z rodiny člena oddílu), kamarád (jakýkoli kamarád člena), odborník (učitel, 

vedoucí sportovního oddílu apod.). 

Po splnění určeného počtu aktivit má ukončený bod stezky, coţ je zaznamenáno nalepením 

nálepky do přehledu splněných bodů (motivace). Jakmile dokončí všech 27 bodů stezky,můţe 

začít plnit další stupeň a získá novou nášivku na skautský kroj (jednotná košile skautských 

oddílů), která značí, ţe člen oddílu zahájil práci na dalším stupni stezky. Nášivky na kapse 

kroje se skládají ve čtyřbarevný „diamant“ (obrázek 6a). 
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Navíc se ke stezce váţí speciální zkoušky (tzv. Výzvy), které lze plnit právě aţ po splnění 

daného stupně. Ty opět plní motivační fsunkci a zároveň kladou na dítě komplexní zátěţ 

v podobě získávání nových dovedností a zkušeností aplikací současných znalostí (příklad 

obrázek 6b). 

 

 

Obrázek 5: Ukázka motivačních prvků ve skautské stezce (A – nášivka na kroj / B – výzvy) 

 

Skautské stezce jsem se věnoval velmi zevrubně, jelikoţ bezprostředně navazuje na téma této 

práce. Právě ze zde uvedených aktivit si vybírali ţáci základních škol ve výzkumné části 

práce. Nicméně i další nástroje, které uvedu jiţ jen stručně, jsou nedílnou a důleţitou součástí 

komplexní výchovy dětí ve skautských oddílech. 

Závody patří mezi tradiční nástroj skautingu, která má podle materiálů Nového výchovného 

programu
17

 za cíl: 

 Podpořit fungování druţin (malých týmů) a jejich spolupráci. 

 Rozvíjet praktické dovednosti potřebné pro ţivot. 

 Oţivit oddílovou činnost o prvky nového programu. 

                                                 
17

 Materiály NP. Dostupné na: http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/materialy-ke-stazeni/ostatni-dokumenty-k-novemu-

programu/ [Citováno 25.5.2010] 

A B 
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V roce 2005 došlo na výrazné změně ve stavbě disciplín závodu. Je kladen důraz na 

praktičnost a pouţitelnost ve spojení s atraktivním motivačním rámcem. Byla významně 

posílena skupinová práce a spolupráce mezi členy oddílu a druţin. 

Předposlední významnou součástí nástrojů, které Junák vyuţívá, jsou skautské časopisy. 

Jejich přínos je v moţnosti neustálého pouţití dětmi, jelikoţ ty ho dostávají domů. Vedoucí 

oddílu zde mohou čerpat inspiraci a v kaţdém čísle jsou k dispozici podrobné metodické 

materiály a návody k činnosti v oddíle. 

Díky členitosti věkové struktury Junáka (děti od 5 let do dospělosti) jsou časopisy vydávány 

pro kaţdou věkovou kategorii zvlášť (tabulka kategorií výše). To umoţňuje cílenou a 

atraktivní distribuci materiálů, pomůcek a aktivit pro všechny. 

A nakonec informace o celostátních akcích (případně akcích mezinárodních). Jiţ jsem 

několikrát zmínil, ţe skautský program a činnost velmi výrazně staví na komunitě a 

sounáleţitosti. Vytváří silné emociální vazby mezi jedinci, právě díky proţité zkušenosti 

z programu oddílů. Dalším cílem je vytvořit silnou emociální vazbu ke skautingu a jeho 

idejím. 

Vazba ke globální komunitě skautingu a jeho principům se umocňuje při setkávání oddílů a 

členů Junáka na velkých celostátních akcích, případně na akcích mezinárodních, kde je navíc 

cíleně za pomoci pestré skladby programu posilována multikulturní, globální a 

enviromentální výchova (osobní zkušenost). 

 3.3.1.5  Metodické příručky pro vedoucí 

V návaznosti na vznik nové Stezky bylo nutné revidovat a připravit nové příručky pro vedoucí 

oddílů. Vznikla tak řada publikací, které obsahově zhruba kopírují okruhy témat ve stezce. 

Navíc jsou publikace věnované vlastním nástrojům a metodám. Ty popisují jak pracovat se 

symbolickým rámcem, stezkou či duchovní výchovou. 

V současné době je vydáno 10 publikací, které jsou v rámci zpřístupnění všem vedoucím 

oddílu k dispozici online
18

 na stránkách Junáka. 

                                                 
18

 Metodické publikace. Publikováno na: http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/materialy-ke-stazeni/metodicke-publikace/ 

[Citováno 25.5.2010] 
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 3.3.1.6  Zpětná vazba a hodnocení 

Je v Junáku právem povaţovaná za jednu z nejdůleţitějších fází při realizaci krátkodobých i 

dlouhodobých projektů. Proto se započalo s prací na nástrojích, které by pomohli hodnotit 

kvalitu oddílů, dalších organizačních jednotek, kurzů a akcí, které Junák pořádá. 

Důleţité je pojetí hodnocení, které nemá slouţit k selekci nejlepších oddílů a ničení oddílů 

slabých. Jde především o to aby vedoucí oddílů, případně dalších organizačních jednotek a 

akcí měli nástroj pro sebehodnocení a nalézání míst, které mají zohlednit v následném 

plánování. Cílem projektu je především (prezentace Nový Program, 2010): 

 vytvořit základní rámec systému hodnocení kvality (co hodnotit, jak hodnotit, kdo 

hodnotí) 

 zpracovat standardy pro různé úrovně organizace a pro různé stupně kvality 

 zavést hodnocení kvality do celé organizace 

Je dobré toto vztáhnout na školský systém, kde je také myšleno na evaluaci a autoevaluaci 

škol, která se řídí vyhláškou ministerstva a struktura a obsah evaluace a autoevaluace je 

povinnou součástí ŠVP. 
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4. Výzkumná část 

Měla za hlavní cíl najít aktivity v Novém výchovném programu Junáka, které budou 

atraktivní pro ţáky 2. stupně základní školy. Druhým cílem bylo srovnat vztah k přírodě dětí 

navštěvujících skautské oddíly a těch, co skautské oddíly nenavštěvují. 

 4.1  Metodika výzkumu 

Pro zjištění dat bylo pouţito dotazníkové šetření, které absolvovali někteří ţáci 2. stupně třech 

základních škol.  

 4.1.1  Prostředí výzkumu 

Dvě školy stojí v centru Prahy na Vinohradech (ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, ZŠ Londýnská) a 

jedna v Kladně (ZŠ Vašatova). Výzkum probíhal s přítomností zadavatele (ZŠ Jiřího 

z Poděbrad) i bez něj, zprostředkovaně za pomoci kolegů. 

ZŠ Londýnská uvádí ve svém ŠVP takovou to charakteristiku: Základní škola, Praha 2,  

Londýnská 34 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po 

třech třídách v ročníku, na druhém stupni po dvou paralelních třídách v ročníku. Škola 

sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 560 žáků, školní družinu s kapacitou 250 

žáků, školní klub s kapacitou 80 žáků a školní jídelnu.(ŠVP Londýnská, 2009) 

Navíc má netradičně uspořádanou výuku biologie, kdy integrují příbuzné obory do jednoho 

celku s názvem Svět přírody, který integruje naplňování očekávaných výstupů a klíčových 

kompetencí z pohledu integrovaných vzdělávacích oborů Přírodopis (6. – 9. ročník), Chemie 

(6. - 9. ročník), části vzdělávacího oboru Zeměpis (6. – 8. ročník) vztahující se k 

fyzickogeografické sféře2 a části vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví3 (9. ročník).(ŠVP 

Londýnská, 2009) 

Základní škola Vašatova v Kladně navštěvuje 330 ţáků ve 14 třídách. Vyučuje se podle 

vlastního ŠVP Škola základ ţivota. Bohuţel jeho plné znění se nepodařilo získat. Podle 

webových stránek
19

 se škola zaměřuje na ekologickou výchovu napříč všemi předměty a 

ročníky a má zavedeno třídění odpadu. 

Charakteristika výuky přírodopisu ZŠ Jiřího z Poděbrad byla uvedena jiţ v teoretické části. 

Podle ŠVP leží na rozhraní obvodů Praha 3 a Prahy 2 v místě s dobrou dopravní dostupností. 

                                                 
19

 ZŠ Vašatova. Převzato z http://www.zskladnovasatova.cz/news.php [Citováno 3.6.2010] 
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V současné době má škola 405 žáků v osmnácti třídách a 129 žáků v pěti odděleních ŠD. Z 

odborných pracoven má škola v současnosti k dispozici pracovny chemie+biologie, fyziky, 

matematiky (3), zeměpisu, dějepisu, českého jazyka (2), cizích jazyků (2), výtvarné výchovy, 

hudební výchovy, dílny, cvičnou kuchyňku a PC pracovnu.(ŠVP Jiřího z poděbrad, 2006) 

 4.1.2  Nástroje výzkumu 

K dotazníkovému šetření byly připraveny 2 dotazníky, vţdy ve verzi pro tisk a zároveň v 

online variantě za pomoci nástroje Google Docs
20

. Většina dat (přes 100 dotazníků) byla 

sebrána právě v online podobě, coţ výrazně přispělo k efektivnějšímu zpracování výsledků. 

Náhledy obou dotazníků ve všech variantách jsou součástí přílohy 2. 

 4.1.2.1  Dotazník Biologie aktivně 

První z nich, Biologie aktivně, je původní dotazník, který obsahoval 29 vybraných aktivit 

z okruhu skautské stezky „Příroda kolem nás“. Aktivity byly zároveň pro snadnější pochopení 

terminologicky přeformulovány do školního prostředí. Klíčem k výběru byla moţnost 

realizovat aktivitu v běţných časových a prostorových dispozicích základních škol. Míra byla 

určena na základě vlastní zkušenosti ze 3-letého působení na ZŠ Jiřího z Poděbrad. 

Respondenti měli za úkol vybrat dle svých preferencí tu nejatraktivnější aktivitu. Hodnotili 

výběrem na škále 1 aţ 4 (chtěl bych si určitě vyzkoušet – v ţádném případě nechci zkoušet). 

Středovou hodnotu 3 jsem z důvodů jasnějšího přiklonění respondenta k jedné 

z preferovaných moţností vůbec nezařadil. 

 4.1.2.2  Dotazník Výlet 

Druhý dotazník Výlet verze 1.3 byl se svolením autora, Jana Krajhanzla, převzat z výzkumu 

Děti a příroda: Prožívání a zkušenosti (dále Děti a příroda). Sběr dat proběhl v květnu a 

červnu roku 2005. Jde o kvantitativní a kvalitativní empirický výzkum uskutečněný se vzorkem 

321 žáků z Prahy a Hradce Králové. Šetření se zaměřilo na zkoumání zkušeností dětí s 

přírodním prostředím, jejich prožívání kontaktu s přírodou a determinanty, které v tom děti 

ovlivňují.
21

 

V tomto formuláři ţáci hodnotili zakrouţkováním situace, které byly uvedené jako součást 

příběhu jednodenního výletu. V kaţdé dotazníkové poloţce hodnotili jak jim je situace 

                                                 
20

 Google Docs. Publikováno na: http://docs.google.com 
21

 Děti a příroda. Publikováno na: http://www.vztahkprirode.cz/view.php?cisloclanku=2007050045 . [Citováno 

25.5.2010] 



40 

příjemná na škále 1 aţ 7 (1 = velmi nepříjemná aţ 7 = velmi příjemná). Příklad poloţky je 

uveden zde: 

Dopoledne vás čeká bojovka. Zrovna teď se chcete s kamarádem v rámci hry co nejlíp schovat 

a kamarád Ti navrhuje, že Tě zasype suchým listím tak, že si Tě nikdo ani nevšimne. Představa 

být úplně celý v suchém listí je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Těchto 17 situací bylo doplněno i o některé doplňkové, demografické a anamnestické dotazy 

(věk, navštěvování skautského oddílu, alergie). Přesné znění je uvedeno v příloze. 

Bohuţel musím konstatovat, ţe vzhledem k rozsahu obou dotazníku nebyly mezi dotazníkové 

poloţky zařazeny některé doplňkové obecné statistické poloţky typu pohlaví respondenta, 

místo bydliště apod. Dalším problémem bylo oddělené zadávání, které způsobilo nemoţnost 

dotazníky obsahově propojit. Coţ následně při vyhodnocování výsledků značně komplikovalo 

situaci. 

 4.1.3  Návaznosti výzkumu na minulá šetření 

Pro některá srovnání byla pouţita data z výzkumu Děti a příroda a data z poměrně rozsáhlého 

hodnocení experimentální skautské stezky. Zde muselo dojít na úpravu vstupních dat, jelikoţ 

k hodnocení byly pouţity nálepky, které děti i vedoucí při hodnocení lepily k jednotlivým 

aktivitám. Klíč k hodnocení byl následující: 

 problém / červená barva (není srozumitelné, divné, mám s tou aktivitou váţnější 

problém) 

 doladit / ţlutá barva (mírně doladit či opravit a bude to v pořádku) 

 super / zelená barva (taková aktivita se mi líbí, ta má ve stezce být) 

Následovalo kvantitativní hodnocení počtu a barev nálepek, přičemţ byly rozlišeny děti a 

dospělí hodnotící. Z výsledných hodnot byl sestaven bublinový graf. 

Hodnoty ze skóre byly transformovány do škály (1 – 4), která byla pouţitá pro hodnocení 

aktivit v dotazníku Biologie aktivně. Díky tomu bylo moţné výsledky srovnat a vyhodnotit. 

 4.2  Metodika vyhodnocení výzkumu 

Získaná data byla vyhodnocena základními statistickými metodami (Škaloudová, 1998). Jak 

jsem jiţ konstatoval v předchozích odstavcích, nepodařilo se sebrat všechna potřebná data tak, 
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aby bylo moţné provést potřebná třídění. V podstatě nejzásadnějším nedostatkem je 

nemoţnost třídit základní soubor dat podle pohlaví. Coţ by mohlo být velmi přínosné pro 

následnou aplikaci pro pouţití ve škole. Nástroje navrţené v poslední části této práce tedy 

nebudou rozlišovat ve svém obsahu pohlaví ţáků. Ostatně se tak neděje ve většině případů 

(pracovní listy, učebnice), tudíţ tento nedostatek nemá ţádný fatální důsledek na výsledek 

celé práce. 

Pro přehlednost bude v následujícím textu uváděno toto označení škol: 

 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad = „Jiřák“ 

 ZŠ Londýnská = Londýnská 

 ZŠ Vašatova, Kladno = Kladno 

Označením „školy“ je vţdy myšlen soubor všech zkoumaných škol. Označení „skauti“ 

zastupuje pouze zkoumaný vzorek skautů. 

 4.3  Vyhodnocení dotazníku Výlet 

Cílem výzkumu je srovnání reakcí skautů a ţáků-neskautů na situace odehrávající se 

v přírodě. Tím můţeme usuzovat na vztah obou skupin k přírodě. 

Níţe uvedená tabulka číslo 4 zobrazuje souhrnné hodnoty, které byly sebrány na 3 základních 

školách. Vzorek skautských respondentů je v tomto případě bez příslušné školy, nebo byl ze 

vzorku škol vybrán. Není počítáno ani s příslušností k městu. Důvodem je relativní ustálenost 

pouţívaných skautských metod ve všech oddílech v ČR. Téměř všichni skauti jsou z Prahy, 

pouze 2 z Kladna. 

Situace, které popisují příběh výletu jsou označeny kódy V01 – V17. V tabulkách se z důvodů 

přehlednosti mnohdy objevuje pouze kódové označení. Stručná charakteristika situací je 

uvedená v tabulce číslo 5. Plná pak v příloze 3 jako součást dotazníku Výlet. 

 

 

 

 

 



42 

Souhrnný přehled sebraných dat 

věk Kladno % Jiřího z Poděbrad % Londýnská % Skauti % 

11 0 0,0 1 4,5 0 0 2 4,1 

12 3 5,6 9 40,9 3 12 7 14,3 

13 20 37,0 11 50,0 20 80 16 32,7 

14 17 31,5 1 4,5 2 8 6 12,2 

15 13 24,1 0 0,0 0 0 12 24,5 

16 0 0,0 0 0,0 0 0 2 4,1 

17 1 1,9 0 0,0 0 0 5 10,2 

Vzorek 54   22   25   49   

Celkem sebráno 61 88,5 26 84,6 27 92,6 55 89,1 

Alergii má 22 40,7 12 54,5 7 28 20 40,8 

Tabulka 4 

Hlavním výstupem z šetření pomocí dotazníku Výlet bylo zjistit, jak hodnotí popsané situace 

ţáci základních škol na 2. stupni ve srovnání se skauty. Na základě tohoto zjištění se dá 

usuzovat kvalita emoční reakce na přírodu (Krajhanzl a kol., 2005) v těchto dvou 

zkoumaných skupinách. 

Je zřejmé z přehledové tabulky číslo 4, ţe není moţné mít jakékoli obecně hodnotící ambice 

vztahu ţáků ZŠ a skautů k přírodě a ekologii v celé populaci. Jde tedy jen o dílčí srovnání 

vzorku dětí, který slouţí spíše pro orientaci. Na samotné hranici únosnosti je také vzorek 

reprezentující skautskou populaci. Více respondentů se nepodařilo získat, nebo dotazníky 

nebyly vyplněny správně. 

 4.3.1  Celkové výsledky 

Nejprve se podíváme na celkové hodnocení hypotetického výletu a pak v komplexu na stav 

jednotlivých situací odehrávajících se na výletu a srovnáme výsledky mezi ţáky ZŠ a skauty. 

Celkové hodnocení výletu v procentech (četnosti) 

kategorie Kladno Jiřák Londýnská skauti 

1 17,9 % 12,8 % 16,8 % 12,3 % 

2 12,1 % 8,0 % 11,8 % 10,6 % 

3 9,9 % 15,9 % 14,9 % 15,0 % 

4 21,7 % 22,0 % 16,6 % 16,7 % 

5 10,0 % 15,5 % 13,5 % 13,5 % 

6 11,7 % 9,9 % 12,3 % 14,2 % 

7 16,7 % 15,9 % 14,0 % 17,6 % 

Průměr 3,9 4,04 3,88 4,19 

Tabulka 5 
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V tabulce četností (tabulka 5) jsou uvedeny procentuelní mnoţství zvolených kategorií 

hodnocení. Tučně jsou uvedeny nejvyšší hodnoty, tedy nejvíce zastoupená míra hodnocení na 

škále 1 – 7 (velmi nepříjemná aţ velmi příjemná) podle jednotlivých škol a skautů. Dále je 

v posledním řádku průměrná hodnota ţákovských hodnocení. Názorně tento stav zachycuje 

graf číslo 2. 
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Graf 2 

Ţáci odpovídali na závěr dotazníku v jedné poloţce na otázku „Jak se vám výlet líbil?“. Je 

moţné tak srovnat výsledky subjektivního hodnocení respondentů a výsledků získaných jako 

výpočet průměrů četností zvolených kategorií škály hodnocení. Toto přehledně ukazuje graf 

číslo 3. Zároveň ve sloupcovém zobrazení je vizualizováno celkové hodnocení výletu napříč 

celým výzkumným vzorkem bez rozlišení škol a skautů. 

Fialové sloupce ukazují procentuální objektivní zjištění na základě naměřených hodnot 

úspěšnosti všech aktivit. Modrá křivka znázorňuje hodnoty, které udávali sami respondenti na 

otázku, jak se jim výlet líbil. 
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Sorvnání hodnocení výletu a úspěšnosti situací
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Graf 3 

Na grafu číslo 4 srovnávám úspěšnost výletu při zmenšení délky škály na pět stupňů. Slibuji 

si od toho snadnější celkové vyhodnocení úspěchu výletu. 

Celková úspěšnost výletu
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Graf 4 

Z grafu číslo 4 vyplývá, ţe výlet byl průměrný aţ podprůměrný. Pokud sečteme hodnoty pro 

kategorie 2 + 3 a 5 + 6, získáme velmi podobné číslo, které se opět mírně naklání 

k negativnému hodnocení. Ani teď nemůţeme příliš jasně rozhodnout, zda se výlet dětem 
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líbil, či nikoli. Rozdíl o pouhá 3% mezi negativním a pozitivním hodnocením nedávají příliš 

sílu celému závěru. 

 4.3.2  Hodnocení jednotlivých situací výletu 

Srovnejme si mezi sebou jednotlivé situace, které ţáky potkaly v popisu výletu. Následující 

tabulka souhrnně ukazuje ţebříček seřazený podle průměrné úspěšnosti ve školách. Tučně je 

uvedeno nejlepší hodnocení situace pro jednotlivé školy a skauty. 

Pořadí aktivit v celém vzorku 

Kód Aktivita Kladno Jiřák Lond. školy skauti rozdíl 
Děti a 

příroda 

V15 zabavit se v lese sami 4,43 4,43 5,20 5,15 5,56 0,41 5,35 

V10 usnout ve vysoké trávě 4,48 5,00 5,16 4,89 5,70 0,81 4,85 

V02 jít travou bosí 4,89 4,61 4,96 4,81 5,24 0,43 4,73 

V12 zmoknout při vydatné přeháňce 3,61 3,78 5,28 4,81 4,14 -0,67 4,70 

V16 spaní pod širým nebem 4,33 4,04 4,40 4,71 5,58 0,87 5,75 

V07 koupání v bahnitém rybníce 5,11 5,87 4,36 4,66 4,90 0,24 3,76 

V08 
sníst tatranku upadlou do mechu 

a jehličí 
4,94 5,26 3,52 4,33 4,96 0,63 3,46 

V14 
nabídka exkurze o českých 

rostlinách a ţivočiších 
3,46 3,57 3,36 4,29 5,08 0,79 5,40 

V04 mít Tesaříka v ruce 5,24 4,48 4,00 4,10 4,58 0,48 3,87 

V17 příště jet do obchodního domu 2,63 2,57 4,64 3,79 3,46 -0,33 3,77 

V13 
sbírat holýma rukama shnilá 

jablka 
2,69 2,70 3,16 3,64 3,56 -0,08 3,45 

V06 zacházka kvůli koroptvím 4,30 5,09 3,36 3,50 3,78 0,28 3,79 

V09 kamarád zahazující odpadky 4,19 3,91 2,68 3,14 1,62 -1,52 2,02 

V03 být celý v suchém listí 2,33 2,65 3,68 3,04 3,96 0,92 3,58 

V01 nechodit ven 2,80 3,04 3,32 3,01 3,28 0,27 2,63 

V05 představa kultivace zeleně 3,61 3,83 3,40 2,83 2,66 -0,17 2,77 

V11 zajít si v přírodě na "velkou" 3,33 3,87 1,52 2,76 3,14 0,38 2,22 

Tabulka 6 

Při srovnání nejlepších hodnot (tučně) mají skauti celkem 7 situací hodnocených nejvyšším 

průměrem, školy mají 2 (Kladno), 5 (Jiřák) a 3 (Londýnská), celkem 10 situací. Přehledněji 

rozdíly zobrazuje graf číslo 5. 

Ve sloupci tabulky 6 s názvem „Rozdíl“ je spočítán rozdíl mezi sloupci skauti a školy. 

Záporný výsledek tedy ukazuje co skautům vadilo více neţ ţákům a kladný výsledek 

znamená co více vadilo ţákům neţ skautům. 
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 4.3.2.1  Srovnání škol, skautů a výzkumu Děti a příroda 

Podrobnější pohled na hodnocení situací a jeho srovnání s výzkumem Děti a příroda z roku 

2005 uvádí graf číslo 5. 

Srovnání skautů a žáků škol v reakcích na situace
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Graf 5 

Je zjevné, ţe oproti školám je u skautů silně akcentované ekologické téma, protoţe se na 

nejhorších příčkách objevili situace „kamarád zahazující odpadky“ a „představa kultivace 

zeleně“. Aţ po té byla skauty volena situace nepříjemná pouze pro jedince, jakou je „zajít si 

v přírodě na velkou“, která u ţáků byla povaţována za nejhorší záţitek. 

Za další úspěšné výsledky můţeme povaţovat veškeré činnosti na výletě, které překročily 

nadpoloviční hranici, tedy v průměru hodnocení 4 (tučná čárá v grafu 5). 
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Výsledky výzkumu Děti a příroda více jak v polovině případů (58%) korespondují s výsledky 

škol. Za korespondující jsem povaţoval takové poloţky, které mají rozdíl ±0,5. U výsledků se 

skauty to je podobně, 9 poloţek koresponduje se starším výzkumem. 

 4.3.2.2  Míra shody v hodnocení výletu 

Dále bylo zajímavé sledovat míru shody v obou pozorovaných skupinách. K tomu byla 

vypracována tabulka 16, kterou naleznete v příloze 3. Na tomto místě uvedu pouze graf, který 

zobrazí výsledky získané za pomoci směrodatné odchylky (s). 

Graf číslo 6 znázorňuje míru rozdílu mezi hodnocením situací u ţáků a skautů. Menší plocha 

znamená menší rozptyl výsledků (skauti), větší plocha vyšší rozptyl (školy). Lze tedy 

usuzovat, ţe skauti mají jednotnější názor na hodnocení situací neţ ţáci. Na paprscích grafu 

jsou uvedeny jednotlivé aktivity. 

Míra shody v hodnocení situací
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V11
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Školy Skauti

 

Graf 6 

Závěr je třeba brát velmi opatrně, jelikoţ výsledek můţe být zkreslen rozdílem v počtu 

sebraných dotazníků mezi ţáky a mezi skauty. 
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 4.3.2.3  Představa výletu do přírody 

Jako poslední výsledek této části výzkumu si ukáţeme tabulku, která shrnuje průzkum na 

otázku „Představa výletu do přírody je vám?“ Otázka nebyla zařazena do celkového 

průzkumu, jelikoţ se odpovědi nepodařilo sebrat u všech respondentů. 

Představa výletu do přírody 

situace Kladno Jiřák Lond. školy skauti 

Výlet do přírody 4,83 5,61 0 5,22 4,67 

Tabulka 7 

Výsledek souvisí s testem směrodatnou odchylkou (viz graf 6), který v bodě V0 ukazuje na 

vyšší shodu mezi skauty. Lze tedy usuzovat na extrémnější hodnoty u ţáků ZŠ. 

 4.3.3  Vztahy mezi determinanty a emoční reakcí na výlet 

Následující srovnání bude zkoumat, zda existuje vztah mezi věkem a alergií v návaznosti na 

hodnocení situací, respektive emoční reakcí na přírodu. Tyto hodnoty jsou pro srovnání 

kvality vztahu skautů k přírodě relevantní (Základy sociální psychologie 2003). 

 4.3.3.1  Vztah mezi věkem a hodnocením situací výletu 

Tabulka číslo 8 ukazuje korelaci podle jednotlivých škol a skautů. Záporné číslo značí 

nepřímou úměru, kladné úměru přímou. Nulová hodnota znamená nulový vztah. 

Míra závislosti věku a úspěchu situací (korelace) 

Kód Aktivita Kladno Jiřák Lond. skauti 

V0 výlet do přírody -0,07 0,06 0,00 -0,09 

V01 nechodit ven 0,16 -0,07 -0,31 -0,32 

V02 jít travou bosí 0,09 -0,12 0,16 -0,08 

V03 být celý v suchém listí 0,11 0,35 0,23 0,03 

V04 mít Tesaříka v ruce 0,10 0,06 0,09 0,28 

V05 představa kultivace zeleně 0,17 0,19 0,11 -0,16 

V06 zacházka kvůli koroptvím 0,06 -0,14 0,33 -0,05 

V07 koupání v bahnitém rybníce 0,10 -0,16 0,14 -0,18 

V08 sníst tatranku upadlou do mechu a jehličí 0,10 -0,17 0,23 0,00 

V09 kamarád zahazující odpadky 0,28 0,25 0,17 -0,18 

V10 usnout ve vysoké trávě 0,08 -0,21 0,00 -0,10 

V11 zajít si v přírodě na "velkou" 0,17 0,28 0,06 -0,21 

V12 zmoknout při vydatné přeháňce 0,08 -0,43 0,08 0,00 

V13 sbírat holýma rukama shnilá jablka -0,05 -0,14 0,19 0,06 

V14 nabídka exkurze o českých rostlinách a ţivočiších -0,07 -0,27 -0,10 0,05 

V15 zabavit se v lese sami 0,14 -0,24 0,13 -0,37 

V16 spaní pod širým nebem -0,08 -0,27 0,24 -0,04 

V17 příště jet do obchodního domu 0,09 0,19 0,00 -0,39 

Tabulka 8 
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Na ZŠ v Kladně a u skautů není vztah mezi úspěchem situací a věkem příliš silný. Je to 

zřejmě způsobeno vyšší věkovou rozrůzněností respondentů, protoţe na ostatních školách šlo 

vţdy spíše o věkově blízké jedince. 

O relativně velké závislosti je moţné mluvit na ZŠ Jiřího z Poděbrad, kdy většina (15 ze 17) 

hodnot překonala prahovou hladinu. Celkově se spíše objevují záporné hodnoty, tudíţ na 

Jiřím z Poděbrad mladší děti hodnotily výlet lépe. 

V ZŠ Londýnská je hodnota korelace poměrně vysoká. Při celkovém součtu znamének, tedy 

přímé a nepřímé závislosti výsledku na věku, je v Londýnské ulici v Praze většina starších 

dětí s výletem spokojena. 

Konečně u skautů je podobně jako v ZŠ Kladno nízká míra závislosti. Ta překonala hranici 

0,1 u osmi poloţek výletu. Většina hodnot (12 ze 17) vykazuje záporná čísla, a proto je 

kladněji hodnotili mladší skauti. 

Při srovnání výsledků s šetřením Děti a příroda se potvrzuje, ţe starší ţáci jsou citlivější na 

negativní zásahy do přírody, jako je „kultivace zeleně“ (0,11) a „vyhozený odpadek od 

spoluţáka“ (0,11). (Děti a příroda, 2005) 

 4.3.3.2  Závislost alergie a úspěchu situací výletu 

Nakonec krátká tabulka zobrazující korelaci mezi alergií a celkovou emoční reakcí na přírodu. 

Typ alergie nebyl ve výsledcích rozlišen, jelikoţ jen velmi málo respondentů vyplnilo její typ. 

Nejčastěji uváděný byl pyl, prach a roztoči. 

Vztah mezi alergií a celkovým hodnocením výletu (korelace) 

skupina množství alergiků (%) korelace 

Kladno 41 -0,10 

Jiřák 52 -0,04 

Londýnská 26 -0,10 

skauti 41 0,03 

Tabulka 9 

Korelace mezi alergií a celkovým hodnocením výletu je nízká. Zejména u ZŠ na náměstí 

Jiřího z Poděbrad a u skautů. Je tedy zřejmé, ţe alergie nijak výrazně neovlivňuje vnímání a 

hodnocení situací, které se na hypotetickém výletě staly. 
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 4.4  Vyhodnocení dotazníku Biologie aktivně 

Tento dotazník je navrţen přímo pro vyhledání zajímavých aktivit v programu Junáka pro děti 

ZŠ. Nebyl tedy prováděn průzkum preferencí na skautském vzorku. Při srovnávání vycházím 

z průzkumu, který byl proveden při hodnocení experimentální verze skautské stezky před 

konečným vydáním. Ovšem srovnávání je v této částí práce jen okrajové, jelikoţ nebylo 

účelem zadání. Navíc se aktivity stezky ve finální verzi změnily na základě připomínek 

z výzkumu. 

Ve výsledcích nebudou tentokráte uváděny jednotlivé hodnoty po školách, ale po městech. 

Důvodem je srovnání atraktivity aktivit pro děti z Prahy a menšího města (Kladno). Toto 

dělení zohledňuje tabulka číslo 10, která uvádí počty dotazníků a jeho dělení vzhledem ke 

třídám. To nás také bude zajímat více neţ dělení podle věku. K tomu jsem přistoupil, jelikoţ 

výsledné metodické materiály a aktivity se budou pouţívat vţdy v jednotlivých ročnících. 

Souhrnný přehled sebraných dat 

 třída Kladno % Praha % 

6 0 0 30 41,7 

7 16 34,0 42 58,3 

8 19 40,4 0 0 

9 12 25,5 0 0 

Vzorek 47 39,5  72 60,5 

Celkem     119 

Tabulka 10 

Celkové mnoţství dotazníků je pro obě oblasti zhruba vyrovnané (rozdíl 20%), z toho důvodu 

je moţné výsledky povaţovat za srovnatelné a relevantní. 

 4.4.1  Celkové vyhodnocení 

Celkové vyhodnocení nejlepších aktivit uvádí tabulka číslo 11. Uvedl jsem celkové souhrnné 

výsledky za aktivity, které jsou kódovány jako A01 – A29 a stručně popsány. Kompletní znění 

je součástí přílohy číslo 4. Sloupec Okruh rozděluje poloţky do 5 okruhů stezky. Jejich 

hodnocení je provedeno dále. 

 4.4.1.1  Nejúspěšnější aktivity 

Jelikoţ ţáci hodnotili aktivity na škále 1 aţ 4 (1 = určitě vyzkoušet aţ 4 = nechci zkoušet) 

bylo jak hlavním kritérium řazení pouţit modus. Podrobnější výsledky lze pak vyčíst 

z průměru. Ovšem ten má tu nevýhodu, ţe je zatíţen extrémními hodnotami. 
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Úspěšnost aktivit u skautů a ostatních celkově 

kód aktivita modus Praha Kladno průměr Praha Kladno skauti Okruh 

A16 

informace o 

domácím 

zvířeti/rostlině 

1 1 1 1,87 1,82 1,94 0 O1 

A01 výlet do přírody 1 1 1 1,94 1,96 1,91 0   

A03 
stavba stanu a 

přespání 
1 1 1 1,97 1,97 1,98 1 O2 

A27 
třídění odpadu ve 

škole 
1 1 1 2,04 1,93 2,21 0 O4 

A15 pěstování rostliny 1 1 1 2,18 2,08 2,32 2 O1 

A13 
najít a ztvárnit krásné 

místo 
1 1 1 2,26 2,28 2,23 2 O3 

A11 
zpráva z cesty s 

kamarády 
1 2 1 2,27 2,29 2,23 0 O3 

A18 
pokus s PET lahví na 

zahradě 
1 1 1 2,39 2,36 2,45 4 O4 

A29 

vlastní potravinářský 

výrobek a postup 

výroby 

1 1 1 2,39 2,38 2,43 0 O4 

A02 vaření na ohni 2 2 2 2,29 2,29 2,30 1 O2 

A14 fotografické hádanky 2 2 1 2,29 2,39 2,15 0 O3 

A28 
úprava školy k 

šetrnějšímu provozu 
2 3 1 2,32 2,36 2,26 0 O4 

A24 

produkty 

ekologického 

zemědělství 

2 1 2 2,37 2,38 2,36 0 O4 

A17 

vysvětlení 

spoluţákovi o 

odpadu 

2 2 1 2,45 2,56 2,28 2 O4 

A26 
diskuze o pokusech 

na zvířatech 
2 2 2 2,45 2,46 2,45 0 O4 

A22 spotřeba vody za den 2 2 2 2,53 2,67 2,32 2 O4 

A05 návod na krizi 3 0 3 1,99 1,73 2,38 0 O2 

A08 noční souhvězdí 3 3 1 2,44 2,58 2,21 3 O5 

A06 
plánování výletu s 

mapou 
3 3 1 2,45 2,60 2,23 3 O2 

A07 
orientace mapy podle 

okolí 
3 3 1 2,50 2,67 2,23 3 O2 

A19 třídění odpadu doma 3 3 1 2,50 2,50 2,49 1 O4 

A12 
kniha příběhů o 

přírodě 
3 3 1 2,55 2,61 2,45 4 O3 

A21 
proces zpracování 

potraviny 
3 3 3 2,59 2,67 2,47 2 O4 

A10 jedovaté rostliny 3 3 4 2,60 2,61 2,57 0 O5 

A25 

seznam kosmetiky 

testované na 

zvířatech 

3 3 3 2,65 2,71 2,55 0 O4 

A20 věci na jedno pouţití 4 4 2 2,68 2,78 2,53 2 O4 

A09 najít 10 druhů rostlin 4 4 2 2,70 2,85 2,47 4 O5 

A23 second hand oblečení 4 4 4 2,71 2,81 2,57 1 O4 

A04 
túra na běţkách nebo 

sněţnicích 
4 3 1 2,72 2,89 2,47 1 O2 

Tabulka 11 
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Pro srovnání je v předposledním sloupci uvedeno, jak dopadlo hodnocení skautů. Nulové 

hodnoty v tomto sloupci jsou aktivity, které byly do skautské stezky doplněny aţ později na 

základě provedeného hodnocení. 

Poslední poznámka se týká poloţky „Výlet do přírody“ (A01), která nepatřila do aktivit 

stezky, ale byla doplněna mnou z důvodů zjištění názoru ţáků na moţnost podniknout 

jakýkoli výlet do přírody. 

Většina úspěšných aktivit uvedených v tabulce číslo 11 vykazuje známky praktických 

činností, které by si ţáci rádi vyzkoušeli. Cílí tedy především na dovedností sloţku 

kompetencí. Ve srovnání s tím je zajímavý výsledek „informace o domácím zvířeti/rostlině“, 

která získala první příčku. 

Ve spodní části ţebříčku umístěný Výlet na běţkách nebo sněţnicích naráţel na pocit velké 

námahy nebo na to, ţe ţáci na běţkách neumí a nemají rádi zimu. Alespoň toto byla 

nejčastější zdůvodnění v komentářích. V případě oblečení se objevovaly poznámky o tom, ţe 

ţáci nechtějí nosit pouţité oblečení a téma je nezajímá. Podobný názor se objevoval i 

v případě hledání 10 rostlinných druhů. Také se zdá, ţe ţáky příliš nezajímají témata, které 

jsou spíše teoretického charakteru. To potvrzuje výsledek v oblasti úspěšných aktivit. 

 4.4.1.2  Míra shody hodnocením mezi městy 

Graf číslo 7 je zařazen k porovnání rozptylu volených hodnot. Opět platí, ţe čím více se blíţí 

plocha středu (je menší), tím se ţáci více shodují. Na paprscích jsou uvedeny jednotlivé 

aktivity. Tabulka číslo 8 s daty je v příloze 4. 
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Rozptyl v hodnocení žáků z Prahy a Kladna
A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14
A15A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

Kladno Praha

 

Graf 7 

 4.4.1.3  Srovnání výsledků skautů a žáků 

Následuje graf číslo 8, který srovnává výsledky mezi hodnocením skauty a ţáky základních 

škol. Data jsou propojena s tabulkou číslo 11. Snadno lze vyčíst, ţe v několika bodech došlo 

ke shodě (8), a v několika (4) k ostrému rozdílu.  

Modrý pruh patří skautskému hodnocení z výzkumu experimentální verze stezky a fialový 

pruhu patří celkovému hodnocení škol. Platí, ţe delší hodnoty jsou vyšší hodnocení. 
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Srovnání úspěšnosti aktivit mezi žáky a skauty
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 4.4.2  Hodnocení po okruzích 

V této části práce se zaměřím na sdruţené výsledky do 6 tématických okruhů, tak jak je 

rozděluje skautská stezka. Rozdělení aktivit do okruhů je v tabulce číslo 11. Jsou to: 

 Hodnota přírody (O1) – 2 aktivity 

 Pobyt v přírodě (O2) – 6 aktivit 

 Vnímání přírody (O3) – 4 aktivity 

 Šetrné chování (O4) – 13 aktivit 

 Poznávání přírody (O5) – 3 aktivity 

V kaţdé skupině není zastoupení aktivit stejné, proto jsou výsledky zobrazeny jako 

aritmetické průměry. Tyto výsledky mi umoţnily nahlédnout jak ţáci z Prahy a Kladna 

akcentují ve svých preferencích jednotlivá témata. Mezi nejzajímavější z pohledu výuky 

biologie patří témata enviromentální, která by měla naplňovat průřezové téma ŠVP. 

Tabulka obsahuje ve sloupci rozdíl hodnot mezi městy tak, ţe kladná hodnota představuje 

horší hodnocení od ţáků z Prahy. 

Úspěšnost okruhů celkově 

kód Okruh (bod stezky) průměr Kladno Praha rozdíl 

O1 Hodnota přírody 2,02 2,13 1,95 -0,18 

O2 Pobyt v přírodě 2,32 2,27 2,36 0,09 

O3 Vnímání přírody 2,34 2,27 2,39 0,12 

O4 Šetrné chování 2,42 2,38 2,45 0,07 

O5 Poznávání přírody 2,58 2,42 2,68 0,26 

Tabulka 12 

V celkovém měřítku dopadlo hodnocení od ţáků z Prahy hůře neţ od ţáků z Kladna (viz 

sloupec rozdíl). Největší rozdíl je u okruhu O5 Poznávání přírody, kde Praţáci nechtějí 

zkoušet aktivity týkající se enviromentálních a ekologických témat. Zbytek rozdílů je 

poměrně malý a tedy nijak významný. 
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Graf číslo 9 celou situaci zobrazuje, a to včetně srovnání celkové průměrné hodnoty výsledků. 

Sloupce v grafu zobrazují průměrné hodnoty úspěchu jednotlivých okruhů v Praze (fialová) a 

Kladně (modrá). Čarou je zobrazen celkový průměrný úspěch. 

 4.4.3  Hodnocení podle tříd 

Pro správný výběr aktivit do výuky biologie je důleţité zohlednit věkovou skupinu, respektive 

třídu, která bude aktivitu plnit. Toto třídění má svůj význam zejména při sestavování ŠVP, kde 

je třeba aktivity rozloţit mezi ročníky tak, aby se neopakovaly a neztratily na atraktivnosti. 

Toto hledisko sleduje tabulka číslo 13, kde jsou tučně uvedeny nejlepší hodnoty v rámci všech 

tříd na řádku. Na tabulku navazuje graf 10, který situaci výsledků přehledně zobrazuje. 
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Hodnocení aktivit podle tříd 

kód aktivita 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

A01 výlet do přírody 1,77 2,10 1,74 1,92 

A02 vaření na ohni 2,30 2,21 2,53 2,33 

A03 stavba stanu a přespání 1,60 2,16 2,21 1,67 

A04 túra na běţkách nebo sněţnicích 2,63 2,90 2,74 2,08 

A05 návod na krizi 2,40 2,56 2,42 2,08 

A06 plánování výletu s mapou 2,40 2,53 2,32 2,42 

A07 orientace mapy podle okolí 2,37 2,64 2,47 2,17 

A08 noční souhvězdí 2,23 2,62 2,42 2,08 

A09 najít 10 druhů rostlin 2,70 2,71 2,84 2,42 

A10 jedovaté rostliny 2,27 2,69 2,68 2,83 

A11 zpráva z cesty s kamarády 2,00 2,41 2,32 2,17 

A12 kniha příběhů o přírodě 2,23 2,76 2,58 2,25 

A13 najít a ztvárnit krásné místo 1,87 2,43 2,42 2,17 

A14 fotografické hádanky 1,97 2,48 2,42 2,00 

A15 pěstování rostliny 1,73 2,36 2,21 2,33 

A16 informace o domácím zvířeti/rostlině 1,57 1,93 2,11 1,92 

A17 vysvětlení spoluţákovi o odpadu 2,43 2,50 2,53 2,08 

A18 pokus s PET lahví na zahradě 1,90 2,60 2,58 2,33 

A19 třídění odpadu doma 2,30 2,53 2,74 2,42 

A20 věci na jedno pouţití 2,57 2,83 2,58 2,42 

A21 proces zpracování potraviny 2,27 2,74 2,74 2,42 

A22 spotřeba vody za den 2,50 2,57 2,53 2,42 

A23 second-hand oblečení 2,47 2,95 2,47 2,58 

A24 produkty ekologického zemědělství 2,37 2,26 2,53 2,67 

A25 seznam kosmetiky testované na zvířatech 2,47 2,71 2,79 2,58 

A26 diskuze o pokusech na zvířatech 2,23 2,47 2,68 2,58 

A27 třídění odpadu ve škole 1,57 2,16 2,21 2,42 

A28 úprava školy k šetrnějšímu provozu 2,23 2,41 2,26 2,17 

A29 vlastní potravinářský výrobek a postup výroby 1,97 2,50 2,58 2,67 

Tabulka 13 

Nejvíce pozitivních hodnocení měly 6. třídy ZŠ (16) a hned za nimi se v počtu nejlepších 

hodnocení umístily třídy deváté (9). Sedmé a osmé třídy dosáhly nejlepší hodnoty v minimu 

aktivit. Pro úplnost uvádím tabulku 14 a graf 10, který zobrazuje korelaci mezi ročníkem a 

úspěchem aktivity. 
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Závislost úspěchu aktivity na třídě (korelace) 

kód aktivita Kladno Praha Celkem 

A27 třídění odpadu ve škole 0,11 0,30 0,22 

A29 vlastní potravinářský výrobek a postup výroby 0,21 0,31 0,19 

A10 jedovaté rostliny 0,20 0,29 0,15 

A15 pěstování rostliny -0,04 0,25 0,14 

A16 informace o domácím zvířeti/rostlině 0,07 0,22 0,14 

A18 pokus s PET lahví na zahradě -0,01 0,34 0,14 

A26 diskuze o pokusech na zvířatech 0,20 0,17 0,12 

A13 najít a ztvárnit krásné místo 0,05 0,31 0,10 

A24 produkty ekologického zemědělství 0,26 0,01 0,09 

A03 stavba stanu a přespání -0,08 0,29 0,07 

A19 třídění odpadu doma 0,07 0,16 0,07 

A21 proces zpracování potraviny 0,10 0,31 0,07 

A25 seznam kosmetiky testované na zvířatech 0,14 0,20 0,06 

A02 vaření na ohni 0,13 -0,01 0,05 

A11 zpráva z cesty s kamarády 0,00 0,22 0,05 

A14 fotografické hádanky 0,04 0,32 0,04 

A12 kniha příběhů o přírodě -0,05 0,29 0,02 

A01 výlet do přírody -0,09 0,17 0,01 

A23 second-hand oblečení -0,04 0,27 0,00 

A06 plánování výletu s mapou 0,15 0,17 -0,02 

A08 noční souhvězdí 0,02 0,29 -0,02 

A22 spotřeba vody za den 0,17 0,14 -0,02 

A28 úprava školy k šetrnějšímu provozu -0,05 0,11 -0,02 

A07 orientace mapy podle okolí 0,08 0,27 -0,04 

A09 najít 10 druhů rostlin 0,15 0,13 -0,04 

A20 věci na jedno pouţití -0,05 0,17 -0,04 

A17 vysvětlení spoluţákovi o odpadu 0,00 0,10 -0,06 

A05 návod na krizi -0,17 0,07 -0,08 

A04 túra na běţkách nebo sněţnicích -0,09 0,22 -0,10 

Tabulka 14 

Výsledky jsou seřazeny podle celkové korelace. Celkové výsledky ale nevykazují nijak silnou 

vazbu mezi ročníkem studia a úspěšností aktivit. Většina hodnot korelace se totiţ pohybuje 

kolem 0. Snad jen trochu zajímavé zjištění je, ţe v Praze v porovnání s Kladnem je závislost 

mnohem silnější. Vše přehledně ukazuje graf číslo 10. 
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Závislost úspěchu aktivity na třídě
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Graf 10 

Celkem 16 aktivit má v Praze korelaci vyšší jak 0,2, tedy dané aktivity se líbily niţším 

ročníkům ZŠ. Kladenská škola je v tomto směru spíše bez závislosti. 

 4.4.3.1  Hodnocení okruhů podle tříd 

Zajímavý by mohl být výsledek hodnocení ve třídách po jednotlivých okruzích. Prozradí nám 

totiţ jak případně rozdělit okruhy do jednotlivých ročníků tak, aby působily co nejintenzivněji 

z hlediska motivace. Průměrné úspěchy jsou v tabulce 15. 

Úspěšnost okruhů v rámci tříd (průměr) 

kód Okruh (bod stezky) 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

O1 Hodnota přírody 1,7 2,1 2,2 2,1 

O2 Pobyt v přírodě 2,3 2,5 2,4 2,1 

O3 Vnímání přírody 2,0 2,6 2,5 2,1 

O4 Šetrné chování 2,3 2,6 2,6 2,4 

O5 Poznávání přírody 2,4 2,7 2,6 2,4 

Tabulka 15 

Tučně formátované hodnoty znamenají nejlepší výsledek okruhu ve všech třídách. Nejvíce 

jich získala šestá třída. 

 4.4.4  Ověřování aktivit v praxi 

Výše uvedené výsledky výzkumu Biologie aktivně jsem prověřoval v praxi na 3. běhu 

Ozdravně-vzdělávacím kurzu 2010 (OVK) ZŠ Jiřího z Poděbrad, který se konal v Nových 

Hutích na Šumavě v druhé polovině května 2010. 
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Z celé škály aktivit muselo být vybráno jen několik, které se daly realizovat vzhledem 

k moţnostem okolí a času, který byl vyhrazen. Z toho důvodu nebylo moţné vyzkoušet 

s dětmi ty aktivity, které hodnotily jako nejlepší. Jde většinou o časově náročné činnosti, které 

se nedaly připravit na jedno odpoledne. Navíc počasí při našem pobytu nebylo příliš dobré, 

většinu pobytu pršelo a bylo chladno. 

Výběrem prošlo 5 aktivit, které dosáhly v celkové hodnocení na ZŠ Jiřího z Poděbrad hodnot 

1 a 2 a tuto známku aktivitě dalo alespoň 50% ţáků ve výzkumu. Přehledně je výsledek 

k nalezení na grafu číslo 11. 

Celkové hodnocení aktivit na ZŠ Jiřího z Poděbrad
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Graf 11 

Některé aktivity z výzkumu byly nakonec rozčleněny nebo doplněny podle moţností, které 

nabízelo místo a také propojení s další programem, který se soustředil na prací s mapou a 

buzolou. Tak se do výběru dostala i aktivita „orientace mapy podle okolí“ (A7), která 

nedosáhla v hodnocení na ZŠ Jiřího z Poděbrad 50 %. Pouţité aktivity byly: 

 orientuje mapu podle okolí a určí 3 viditelné objekty (A7) 

 vyfotí 3 zajímavá místa a zdůvodním čím jsou zajímavá (A13) 

 vyfotí alespoň 3 objekty ţivé přírody a určím jejich jméno (A 11) 

 najde a vyfotí alespoň 5 objektů, které do přírody nepatří (A 11) 

 nahraje zvuk, který uslyší z okolí (A11) 

 připraví alespoň 2 fotografie z přírody k obrázkovému hádání (A 14) 
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Upravena byla i aktivita „plánování výletu s mapou“ (A6), která byla přepracována tak, ţe 

ţáci ve skupinách pouţívali navigaci GPS, pomocí níţ měli najít 3 určená místa a splnit 

poţadovaný úkol. 

Do programu se zapojili vybraní ţáci 7. aţ 9. tříd. Na OVK se zpravidla neberou ţáci 

s nějakým zásadnějším kázeňským postihem, či ţáci, kteří nemají moţnost např. z finančních 

důvodů na kurz odjet. Je jich ovšem poměrně málo (cca 15 %). OVK se celkem zúčastnilo 55 

dětí, které byly rozděleny do 6 skupin po 8-9 lidech ze všech tříd. Skupiny spolupracovaly po 

celou dobu na OVK na všech úkolech společně. Z časových důvodů se nepodařilo u jedné 

skupiny dokončit celou zadanou škálu úkolů. 

 4.4.4.1  Průběh odpoledne 

Celý pobyt na OVK měl jako motivaci Krále Šumavy a jeho příběh. Výsledkem mělo být 

odkrytí příběhu a identity v podobě nalezení jeho náhrobku na místním hřbitově. Do tohoto 

rámce bylo volně zasazeno i odpoledne věnované výše uvedeným úkolům. 

Ţáci měli v tajných schránkách ukryty pokyny jak se dostat na hřbitov a kde hledat náhrobek. 

Tyto 2 schránky nacházeli právě za pomoci GPS souřadnic a po cestě ve skupinách plnili 

popsané úkoly. 

Všechny skupiny pracovaly poměrně se zájmem a aktivně. Většinou jsem se setkával spíše 

s problémem organizace poměrně velkého mnoţství úkolů tak, aby měly skupiny vše a ve 

správný čas. To se nakonec projevilo i v časovém skluzu a nemoţností dokončit celou cestu 

plnohodnotně pro poslední skupinu. Dalším prvkem, který tomuto stavu výrazně přispěl, byla 

přítomnost pouze jednoho GPS přijímače, o který se všechny skupiny měly postupně dělit. 

Výstupem z odpoledne byla série kontrolních fotografií, které ţáci pořídili. Objekty, které do 

přírody nepatří, byly většinou odpadky, či konstrukce vleků. Zvukový záznam představoval 

šumění tekoucího potoka. Orientace mapy pomocí výhledu na místní kopce a určení jejich 

názvů zvládl správně jen jeden tým. Ostatní alespoň přibliţně. A „zajímavá místa“ na 

fotografiích představovala většinou výhledy do krajiny. Poměrně hezké fotografie pořizovali 

ţáci v úkolu hledání přírodniny k určení. Volili především byliny, které znali. Ukázky 

některých výstupů jsou součástí přílohy číslo 5. 
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Obrázek 6 

 

Posledním výstupem, opět fotografickým, byl obrázek pro hádání. Měl být pořízen v detailu, 

bez sníţení kvality rozmazáním (obrázek 6). Soutěţní fotografie jsme večer promítali v rámci 

večerního programu k hádání a skupiny za to získaly ocenění v podobě bodů do celkového 

hodnocení soutěţe. 
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5. Diskuze 

Při sestavování obou dotazníku a realizaci výzkumu byl poměrně velký problém v rozsáhlosti 

poloţek a obou dokumentů
22

. Snaha byla o co nejúspornější a zároveň nejefektivnější variantu 

formuláře, ze které si budou moci ţáci vybrat ţádané situace a aktivity. Je moţné, ţe délka a 

náročnost dotazníku (dlouhé texty) ovlivnily hodnocení ţáků. Tento fakt odhaduji na základě 

výpovědi kolegů a osobní zkušenost při jejich zadávání. 

Nejprve uvádím hodnocení dotazníku Výlet a posléze Biologie aktivně. Interpretace navazují 

strukturou na předchozí kapitolu. 

 5.1.1  Shrnutí výzkumu Výlet 

Dotazník Výlet měl poslouţit především k ověření hypotézy H1. Podařilo se získat poměrně 

slušné mnoţství relevantně vyplněných dotazníků, které si ovšem vzhledem k charakteru 

výzkumu nemohou dělat ambici na všeobecné přijetí. Výsledky a komentář se tedy vztahuje 

především na zkoumaný vzorek ţáků. 

Při zkoumání celkových výsledků jsem zjistil, ţe skauti skutečně reagují pozitivněji na 

podněty, které jim přináší příroda. Ovšem je třeba hned dodat, ţe rozdíl mezi reakcemi ţáků a 

skautů není nijak výrazný. Oproti nejlepší škole, ZŠ Jiřího z Poděbrad, to je pouze 0,15 bodů. 

A ostatní školy dosahují podobných výsledků. Lze tedy konstatovat, ţe síla rozdílu v tomto 

vzorku dětí není nijak výrazná. 

Interpretace popsaného jevu je nasnadě. Skauti, kteří jsou programově vedeni k pobytu mimo 

město, mají s přírodou specifické a intenzivnější zkušenosti neţ ostatní ţáci. Je ale poměrně 

dobré, ţe ţáci primárně neodmítají pobyt mimo město a je moţné při výuce biologie opouštět 

čtyři stěny školní budovy. 

Vzhledem ke způsobu hodnocení jednotlivých situací je určitě zajímavé sledovat, jaké 

hodnoty od ţáků padaly nejčastěji. V případě vysokého procenta středové hodnoty od ţáků ZŠ 

lze usuzovat, ţe výlet jim byl poměrně lhostejný. U skautů takový rozdíl mezi ostatními 

hodnotami není, zejména ve vyšší části stupnice (graf 3). Můţeme tedy říci, ţe skauti 

v celkovém měřítku dávali lepší hodnocení v celé šíři spektra. Kdeţto ţáci škol se v názoru 

rozcházejí více, jelikoţ na obou stranách škály významně roste mnoţství extrémních 

                                                 
22

 Reakce od kolegů, kteří dotazník ţákům předkládali a vlastní zkušenost. 
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hodnocení. Jedné skupině se výlet líbil velmi a druhé vůbec. Obě skupiny ţáků jsou téměř 

stejné. 

 5.1.1.1  Jednotlivé situace výletu 

Jednotlivé situace v tabulce číslo 6 dobře ukazují, jakým směrem se ubírají preference obou 

zkoumaných skupin. Ţáci i skauti si na výletě jednoznačně nejvíce uţívají volnosti a 

odpočinku. V komentářích se ještě poměrně často objevovalo jídlo. Je z toho patrné, ţe se 

příroda dosti často bere jako prostor pro odpočinek a rekreaci. Méně jiţ jako moţnost 

aktivního působení. 

Dalo by se říci, ţe pro skauty je typické, ţe jim nevadí strávit v přírodě noc spaním pod 

širákem. Zřejmě rozpaky a problémy, které tento způsob trávení volného času přináší, jsou u 

nich potlačeny, a převaţují pozitivní dojmy. 

Z druhé strany se v hodnocení zejména u skautů objevuje prvek starosti o ochranu prostředí a 

přírody. Skauti si nepřejí likvidovat lesy a povaţují za nepřípustné zahazovat odpadky v lese. 

Zajímavé by bylo zjistit, zda by pro zahozené odpadky došli a odstranili by je. Je 

pravděpodobné, ţe v teoretickém dotazníku ano. Reálná situace by se musela testovat. 

 5.1.1.2  Srovnání škol, skautů a výzkumu Děti a příroda 

U ţáků ZŠ převládla osobní potřeba nad potřebou obecnější. Především to ilustruje situace 

zajít si v přírodě na velkou a představa zákazu vycházení z domova. Poměrně dobře v obou 

skupinách také skončila návštěva nákupního centra, která v příběhu výrazně kontrastuje 

s popsaným výletem. 

Pro náš výukový pohled na vyuţití přírody je dobré, ţe zájem o botanicko-zoologickou 

exkurzi by byl poměrně velký. Včetně toho, ţe by se ţáci nebáli vzít do ruky brouka. Ve všech 

těchto bodech by skauti byli lehce nadšenější. Opět to můţeme vysvětlit na základě větší 

praktické zkušenosti z pohybu v přírodě. 

Lze také opatrně konstatovat, ţe výsledky výzkumu Děti a příroda se v opakovaném měření 

potvrzují. U skautů celkové hodnocení prozrazuje bliţší vztah k přírodě (graf 5). 

 5.1.1.3  Míra shody v hodnocení výletu 

Směrodatná odchylka v grafu 6 testující míru shody uvnitř skupin říká, ţe skauti se shodli 

více a měli v hodnocení méně extrémů. Coţ lze vysvětlit jako důsledek působení relativně 
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jednotného programu skautských oddílů. U škol tento jednotící prvek samozřejmě zcela 

chybí. Za zmínku určitě stojí i shoda v odsouzení odhazování odpadků v lese, kdy je rozdíl 

mezi skauty a ostatními ţáky škol zásadní. 

 5.1.1.4  Vztah mezi determinanty a emoční reakcí 

Vztah mezi věkem a emoční reakcí na podněty v přírodě popsané v dotazníku není nijak 

významný. Snad pouze na ZŠ Jiřího z Poděbrad je závislost větší, coţ můţe být způsobeno 

testováním pouze niţších ročníků. Ve věkově rozevřenějším vzorku Kladenské školy a mezi 

skauty se tento efekt ztrácí. 

Nejvíce závislá situace u všech sledovaných skupin je zahazování odpadků do lesa. U skautů 

dochází na zajímavý efekt, ţe tato situace vadí více mladším ročníkům. U ostatních školáků 

roste s věkem i kritika takového činu. Vysvětlení rozdílného chování není moţné jednoduše 

určit. Pouze se mohu domnívat, ţe působením školy a výchovy v rodině si ţáci uvědomují 

lépe nevhodnost takového činu. U skautů je moţné, ţe výsledek pouze ukazuje rozdíl uvnitř 

skupiny, ale i přesto jsou starší skauti ve srovnání se svými vrstevníky v kritice takového činu 

ostřejší. 

Závislost úspěchu na alergiích nebyla v podstatě prokázána. Toto zjištění uvádí i výzkum Děti 

a příroda. 

 5.1.2  Shrnutí výzkumu Biologie aktivně 

Z celkového hlediska dopadlo hodnocení aktivit nadprůměrně dobře. I nejhorší aktivita byla 

ohodnocena průměrným číslem 2,71. Bylo by zajímavé srovnat výsledky s případným 

výzkumem atraktivity standardních metod výuky, které se běţně ve školách pouţívají. 

 5.1.2.1  Celkové výsledky 

Na základě výsledků si dovolím konstatovat, ţe je moţné vytvořit soubor provázaných aktivit, 

které s dostatečnou atraktivitou budou přibliţovat děti přírodě a budovat jejich vztah 

k enviromentálnímu smýšlení. To vše v souvislosti s tím, ţe je třeba posílit výchovnou sloţku 

edukace na základních školách. Toho lze do jisté míry dosáhnout právě dobrou motivací dětí a 

dlouhodobým působením. 

Podle výsledku, který ukazuje tabulka číslo 11, patří moţnost výletu do přírody mezi 

populární aktivity. Lze usuzovat, ţe většina ţáků nemá nic proti výletům do přírody a spíše by 

rádi někam vyrazili. S tímto výsledkem koresponduje na třetí pozici moţnost „stavba stanu a 
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přespání v přírodě“, která nás odkazuje k moţnosti pro ţáky ve škole uspořádat dvoudenní 

výlet s přespáním. 

Dovolím si tento fakt zařadit mezi klíčové odpovědi na hypotézu H2. Pobyt v přírodě, 

zejména dlouhodobější, jak ukazuje zkušenost ze skautského programu, vede k vyšší citlivosti 

na ochranu přírody a vyšší snahu o její porozumění. 

Vzhledem k nejvíce ţádané aktivitě v podobě „zjišťování informací o domácím zvířeti nebo 

rostlině“ se ţáci doma zřejmě věnují domácím mazlíčkům, nebo si je výrazně přejí. Do tohoto 

úspěchu se musí ještě připojit aktivita pěstování rostliny, která ukazuje zájem ţáků o 

propojení praxe s pokusy. Coţ je pro výuku biologie ve škole velmi pozitivní zpráva. Na 

základě tohoto zjištění by bylo dobré do výuky více zařazovat laboratorní cvičení. 

 5.1.2.2  Míra shody mezi školami 

Ţáci základních škol v Praze docházejí k vyšší shodě neţ ţáci v Kladně. A to i přesto, ţe 

praţské školy byly dvě. Znamená to, ţe ţáci z Prahy hodnotili aktivity více kolem střední 

hodnoty. V Kladně najdeme více nadšených a také více neochotných ţáků aktivity vykonávat. 

Je otázkou jak má učitel s tímto poměrně normální jevem pracovat. Nejlepší je, kdyţ se 

přizpůsobí program školy a umístí výuku biologie do volitelného a rozšiřujícího bloku ŠVP 

tak, jak to ukazuje příklad škol v této práci (Přírodní gymnázium apod.) 

 5.1.2.3  Srovnání se skautským hodnocením 

Z grafu číslo 8, který srovnává hodnocení se skauty, je zřejmé, ţe skautům by se mnohem více 

líbil program sloţený z tvorby oblečení ze scond-handu, výletu na běţkách a třídění domácího 

odpadu. Ţáci škol se zase výrazně víc zajímají o pokus s PET lahví na zahradě. 

Výlet na běţkách, oblečení i třídění odpadu vysvětluji jako důsledek skautského programu, 

kdy je standardní záleţitostí ve většině oddílů (Přehled udělených dotací, 2009) jezdit 

v zimních měsících na hory a pohybovat se na běţkách. Nebo akcentovat ekologické a 

hospodárné chování. Pokus s PET lahví u ţáků škol zřejmě připomíná laboratorní pokus a 

podněcuje zvědavost. Bohuţel ověření nelze z výsledků získat. 

Na základě ostatních hodnot uvedených v grafu 8 je moţné prohlásit, ţe v celku není výrazný 

rozdíl mezi hodnocením aktivit ţáky a skauty. Obě pozorované skupiny mají podobné 

preference v tom, jaké věci jsou pro ně atraktivní. 
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 5.1.2.4  Hodnocení po okruzích 

Tabulka 12 s přehledem okruhů uvádí jediný výrazný rozdíl v okruhu O5 – Poznávání přírody. 

Ten lze vykládat tak, ţe praţské děti mají větší rezistenci vůči aktivitám týkajících se „učení o 

přírodě“. Alespoň v případě navrţených aktivit. Vysvětlením můţe být mimo jiné i to, ţe ve 

vzorku jsou zařazeny děti ze ZŠ Londýnská, která patří svým ŠVP mezi školy hledající a 

zkoušející nové metody výuky. Také jejich ŠVP tomu odpovídá a přírodopis je vyučován 

integrálně s dalšími přírodovědnými předměty (ŠVP Londýnská, 2009). 

Ve výsledcích lze vyčíst, ţe ţáci upřednostňují aktivizační styl výuky. To je vidět z výsledků 

jakých bylo dosaţeno v okruhu Hodnota přírody a Pobyt v přírodě. Zbylé tři patří svým 

sloţením spíše mezi méně praktické úkony. 

 5.1.2.5  Hodnocení aktivit podle tříd 

Podle výsledků uvedených v tabulce číslo 13 se mohu domnívat, ţe by bylo nejlépe většinu 

aktivity zařadit do výuky v rámci 6. a 9. třídy. Dosahovaly u většiny aktivit nejlepších 

hodnocení. Na druhou stranu v reálné situaci nebude moţné aktivity rozdělit pouze mezi 2 

třídy a to zejména z časových důvodů. Proto by muselo dojít na rovnoměrné rozdělení s tím, 

ţe těţiště můţe být v našem vzorku v 6. a 9. ročníku. 

Ţáci v 6. třídě upřednostňují aktivity mířící do tvůrčí oblasti s tím, ţe by si rádi zkoušeli i 

praktické činnosti simulující vědeckou práci. Nejlepším výsledkem pro ně bude, kdyţ se věc 

prakticky uplatní například ve škole. Je faktem, ţe nejvíce pozitivních výsledků má 6. ročník, 

který patří ve školách k těm dobře motivovatelným. 

V 9. třídě to je především oblast fyzické námahy a intelektuální úkoly typu vysvětlit, popsat 

co se zařadily na špici hodnocení. Zařazení na přední místa túry na běţkách je zajímavý 

fenomén, který si vysvětluji vyšší motivací starších ţáků k fyzicky náročným aktivitám 

(Trpišovská, 1998). V podstatě s tímto zřejmě souvisí i zájem o řešení krizových situací.  

Studium korelace mezi ročníkem a atraktivitou říká, ţe „třídění odpadu ve škole“ a „vlastní 

potravinářský výrobek“ by si chtěly vyzkoušet spíše mladší ročníky. Na druhé straně pak túru 

na běţkách by absolvovaly spíše ročníky vyšší. To potvrzuje výše uvedené výsledky. 

Proč ve školách v Praze byla závislost úspěchu na věku vyšší lze vysvětlit větší homogenitou 

vzorku ţáků (tabulka 4) a tudíţ z tohoto výsledku nejde vytvářet příliš silné závěry. Jen snad, 

ţe u vyšších ročníků by byl program o něco úspěšnější. 



68 

 5.1.2.6  Hodnocení okruhů podle tříd 

Okruhy uspořádané podle tříd nám pouze naznačují, jaké skupiny, aktivity, respektive typy 

zařadit do výuky v jednotlivých ročnících. Čísla naznačují, ţe pro rovnoměrné rozloţení ve 

výukovém plánu ŠVP by na 6. třídu vycházel okruh O1 – Hodnota přírody a O3 – Vnímání 

přírody v 7. třídě je nejmenší odpor k O4 – Šetrné chování, 8. ročník by se mohl věnovat O5 – 

Poznávání přírody a pro 9. ročník by bylo dobré zařadit O2 – Pobyt v přírodě. 

Samozřejmě jde pouze o statistické hodnoty, které by se musely korigovat s dalšími potřebami 

a moţnostmi školy. Například návazností na ostatní předměty nebo průřezová témata. 

 5.1.2.7  Ověřování aktivit v praxi 

Ověření aktivit na OVK základní školy Jiřího z Poděbrad se setkalo u ţáků s poměrně 

vstřícným přístupem. Vycházím tak z bezprostředních reakcí a více méně nahodilých dotazů. 

Pocit ze vstřícného přístupu ţáků byl umocněn i tím, ţe se odpolední program překrýval 

s programem mistrovství světa v ledním hokeji coţ představovalo výraznou konkurenci. 

Pro další opakování programu podobného charakteru je třeba dostatek času a technického 

vybavení. Jeden GPS přijímač je na zajištění hladkého průběhu akce málo a vznikaly tak 

velké prostoje. Znalostí a dovedností, které ţáci uplatnili, při plnění úkolů můţeme povaţovat 

za nenásilnou formu opakování. V ţádném případě se nepodařilo ověřit, zda lze takový 

způsob povaţovat za formu testování. 

Nakonec se ukázalo, ţe mnoţství úkolů bylo naddimenzováno, jelikoţ ţáci si nedokázali na 

místě při řešení problémů vše rozdělit a uspořádat. Výsledky tedy byly spíše průměrné a 

chaoticky uspořádané. 

Jednoznačně takto koncipovaný a časově náročný program vyţaduje spolupráci několika 

učitelů. V našem případě se osvědčila minimálně dvojice, která zajistila vše podstatné. 

Dobrým lze označit i výstup v podobě soutěţních fotografií, kterými ţáci připravují „zábavu“ 

pro ostatní. Hodnotitelem jim tedy není pouze učitel, ale široká skupina vrstevníků. 
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6. Závěr 

Tato práce ověřovala dvě hypotézy. První H1 zjišťovala, jak efektivní program Junák má při 

vytváření pozitivních vazeb mezi člověkem a přírodou. Výsledek není nijak překvapivý. 

Program Junáka slouţí k vytváření pozitivních emočních reakcí poměrně dobře. Většina 

skautů hodnotila situace popsané v dotazníku Výlet jako příjemné. Ţáci volili spíše středovou 

hodnotu 4. 

Jako nejpříjemnější záţitky v přírodě hodnotili ţáci spíše volnočasové a relaxační situace. 

Nepříjemné jsou spíše věci osobního nepohodlí. U skautů byly libé situace zastoupeny stejně 

a ty nepříjemné se zaměřovaly spíše na vztah k ochraně přírody, respektive k jejímu 

poškozování. Skauti také vykázali výraznější míru shody v hodnocení výletu. 

Závislost výsledku hodnocení na věku dotazovaných byla velmi malá. Snad jen, ţe mírně 

roste s věkem, coţ si vysvětluji vyšší mírou zájmu o své okolí. U skautů byl trend opačný, ale 

ani u starších skautů nebylo hodnocení situací niţší neţ u ostatních dětí. 

Druhá z hypotéz (H2) směřovala ke konstatování, ţe v Novém programu Junáka jsou 

zajímavé a ve školním prostředí realizovatelné aktivity. Podle výsledků dotazníkového šetření 

Biologie aktivně je pravděpodobné, ţe některé aktivity v Novém programu jsou přenositelné 

do školního prostředí. Nejhorší průměrná hodnota aktivity dosáhla hodnoty 2,72, coţ 

představuje průměrný výsledek. Na škále 1 – 4 bylo 9 aktivit hodnoceno jako 1 (chci si určitě 

vyzkoušet) a jen 4 (nechci zkoušet). 

Při porovnání výsledků mezi skauty a ţáky nebyl shledán ţádný výrazný rozdíl a tudíţ se 

mohu domnívat, ţe i další aktivity (nezařazené do výzkumu a netýkající se přírody) mohou 

být pro ţáky škol zajímavé. 

Pro ţáky je ze všech okruhů nejatraktivnější okruh Hodnota přírody, tedy zajímá je vztah mezi 

člověkem a přírodou a vyuţívání přírody člověkem. 

Jako nejlepší dobou pro práci s těmito aktivitami se jeví 6. a 9. třída, kde ţáci hodnotili 

aktivity nejlépe. Nicméně atraktivita není příliš závislá na věku dětí. V praxi bylo dokázáno, 

ţe lze aktivity účinně sestavit, ale je třeba dbát opatrnosti ve volbě, náročnosti a mnoţství. Na 

zajištění pásma aktivit jsou třeba minimálně 2 vyučující. 

Na základě výše uvedeného se mohu omezeně domnívat, ţe prvky nového skautského 

programu lze vyuţít poměrně efektivně v hodinách výuky biologie na základních školách. 
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Příloha číslo 2 – Dotazníky 

Výlet 

© Jan Krajhanzl, verze 1.3 

Připravil jsme pro tebe takový krátký příběh. Důležité je, aby sis jeho jednotlivé části představil co 

nejživěji, a na otázky odpovídal co nejpoctivěji a nejupřímněji podle vlastních pocitů. Moc ti děkuji za 
vyplnění. 

1. Výlet: 

Zakroužkuj číslici od 1 do 7 podle toho, jak je ti popsaná představa příjemná nebo nepříjemná 

(od 1 = velmi nepříjemná až 7 = velmi příjemná). 

 

Představ si, že se v okolí Tvého bydliště něco stane, rodiče se o Tebe začnou bát a přestanou Tě 
odpoledne úplně pouštět ven. Můžeš si pozvat někoho k sobě domů nebo být u nějakého kamaráda. 

Představa, že si nemůžeš hrát venku a chodit ven, že jsi celé týdny doma nebo u 

některého kamaráda, avšak nikdy ne venku, je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Snad aby Ti to rodiče vynahradili, můžeš jet se svými nejlepšími kamarády a s dospělým, který je moc 
fajn, na výlet. A tak hned v sobotu ráno vyrážíte. Je krásně, příjemně teplo, nad hlavou Vám září 
Slunce a nebe je bez mráčku. Právě teď jdete po louce a vedoucí vám navrhuje, abyste si sundali boty 

a šli trávou úplně bosí. Ta představa jít orosenou trávou bos je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Dopoledne vás čeká bojovka. Zrovna teď se chcete s kamarádem v rámci hry co nejlíp schovat a 

kamarád Ti navrhuje, že Tě zasype suchým listím tak, že si Tě nikdo ani nevšimne. Představa být 
úplně celý v suchém listí je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Bojovka skončila a jdete dál. Váš vedoucí toho o přírodě hodně ví. Teď právě sebral ze země hnědo-
rezavého brouka, asi 5ti centimetrového tesaříka. Obrací se na Tebe a říká Ti: „Vezmi si ho do dlaně a 
prohlédni si ho. Ten Ti neublíží.“ Představa vzít si toho brouka do dlaně je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Přicházíte do míst, kde všechno roste divoce, spousta křoví, stromů, těžko se tam chodí, nikdo se o 
ten kus lesa nestará, roste to tam všechno samo. Vedoucí povídá, že to místo dobře zná, ale že to 

tady bude brzo vypadat úplně jinak: ty stromy prý někdo prořeže, trávu vyseká a povedou tam 
asfaltové chodníčky. Ta představa je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Cestou si vedoucí všimne, že kousek před vámi se schovávají koroptve s malými kuřátky. Dosud nikdy 
jsi je v přírodě neviděl a chtěl by sis je prohlédnout zblízka, ale vedoucí je nechce rušit, chce se kus 
cesty vrátit a toto místo obejít. Představa, že ptáčky neuvidíte a také si kvůli nim zajdete, je pro 

Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 
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Je krásně a jak se den blíží k poledni, udělalo se pořádné parno. I Tobě je vedro a potíš se. Vycházíte 
z lesa a vedoucí vás vede k rybníku, že jestli chcete, můžete se vykoupat. Plavky sebou máte, rybník 

vypadá celkem hezky, voda je teplá, ale bahna je v něm po kotníky. Představa vykoupat se v něm je 
pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Je poledne a u vody vám všem trochu vyhládlo. Vedoucí proto na nedaleké lesní mýtině vyhlásil 
polední svačinu. Posadili jste se na poražených kládách smrků, všude kolem voní pryskyřice. Snědl jsi 
chleba, co jsi dostal doma, a chceš se dojíst tatrankou. Hned jak jsi ji ale rozbalil, upadla Ti na zem do 

mechu a jehličí. Představa zvednout jí ze země a normálně sníst je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Dojídáte. Když jeden z Tvých kamarádů vstává, zahazuje obal od tatranky a vypitou láhev od Coca-

Coly do křoví. Taková představa je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Je po obědě, a přichází na Tebe příjemná polední únava. Uvědomuješ si, jaké je teplo a jak je země 
prohřátá. Vedoucí vyhlašuje polední klid. Představa, že bys usnul přímo ve vysoké trávě, je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Ještě před koncem poledního klidu se Ti začalo chtít na záchod. Představa zajít si jen tak v lese, navíc 
bez toaletního papíru (ten jste zapomněli doma), na velkou je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Jdete dál a najednou, skoro z ničeho nic, se přihnala vydatná přeháňka. Není se kam schovat před 
deštěm, nemáš pláštěnku ani deštník. Taková představa je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Přeháňka je hned pryč, ale vy jste trochu mokří. Váš vedoucí má naštěstí blízko jednoho kamaráda, a 
tak se u něj na chalupě stavujete. Sušíte si u něj věci, schnou rychle. Mezitím si můžete pochutnat na 

hrozně dobré svačině, kterou pro Vás kamarád vedoucího přichystal. Na oplátku mu nabízíte, že mu 
pomůžete chvilku s prací na jeho velké zahradě. Všude je spousty spadaných a již hnijících jablek, a vy 

je začínáte sbírat. Představa, že sbíráš shnilá jablka holýma rukama, je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Váš hostitel je rád, že jste mu pomohli. Je to lesník, a tak vám všem nabídl, že s vámi na jaře pojede 
na výlet, kde vám bude povídat o lese, a vy se dozvíte o českých rostlinách a živočiších, co ještě 

nevíte. Představa zúčastnit se takového výletu je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

Vedoucímu se asi s kamarádem dobře povídá a říká, že není kam pospíchat. Kamarádova chalupa je 

ale na kraji lesa a vedoucí vám proto dává „rozchod“ - že si máte sami v lese najít nějakou zábavu. 
Představa, že se máte v lese zabavit sami je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 
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Rozloučili jste se s vaším hostitelem a začínáte se pomalu vracet. Vedoucí říká, že je škoda, že jste si 
nevzali věci na přespání do přírody. Mohli jste dneska spát pod širákem, je dobré počasí. Představa 

spát v přírodě je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

V autobuse vám dospělý říká, že nějaký výlet by chtěl udělat i příští víkend. Zvažuje, že by se jelo 
někam do přírody tak jako dneska nebo byste mohli jet do nějakého velkého obchoďáku na celý den. 

Představa, že by se z těchto dvou možností rozhodl nakonec pro obchoďák, je pro Tebe... 

1  2  3  4  5  6  7 

2. Doplň prosím vlastními slovy 

Na jaké TŘI chvíle budeš z dnešního výletu nejraději vzpomínat? 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

Na jaké TŘI chvíle budeš vzpomínat nejméně rád? 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

3. Zakroužkuj číslici podle toho, co si myslíš (1 = vůbec, 7 = moc): 

Jak se ti tenhle výlet líbil? 

1  2  3  4  5  6  7 

4. Pár otázek na konec: 

Kolik Ti je let? _____________    zaškrtni: muž / žena 

 

Chodíš do nějakého skautského oddílu? 

Ano  ne 

 

Máš nějakou alergii? 

Ano  ne  

 

Pokud ano, jakou? 

 

 

Moc děkuji za tvé odpovědi a přeji ti hodně vydařených výletů. 
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Příloha číslo 3 – doplňující materiály k dotazníku výlet 

Srovnání pražských ZŠ, kladenské ZŠ a výzkumu z roku 2005
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Graf 12 

Míra shody v hodnocení situací (směrodatná odchylka) 

Kód Aktivita Kladno Jiřák Lond. Školy Skauti Rozdíl 

V0 výlet do přírody 1,82 1,31 0,00 2,64 2,43 0,22 

V01 nechodit ven 1,88 1,60 1,59 1,77 1,51 0,26 

V02 jít travou bosí 2,16 1,64 1,57 1,94 1,81 0,13 

V03 být celý v suchém listí 1,97 1,48 0,70 1,86 1,72 0,14 

V04 mít Tesaříka v ruce 2,15 1,93 1,89 2,15 1,64 0,52 

V05 představa kultivace zeleně 1,39 1,40 1,49 1,43 1,90 -0,48 

V06 zacházka kvůli koroptvím 1,75 1,10 2,21 1,76 1,42 0,34 

V07 koupání v bahnitém rybníce 1,88 1,93 1,74 1,89 1,75 0,14 

V08 
sníst tatranku upadlou do mechu 

a jehličí 
1,94 1,85 2,17 1,99 1,65 0,34 

V09 kamarád zahazující odpadky 1,82 1,53 1,92 1,98 0,98 1,01 

V10 usnout ve vysoké trávě 1,80 1,93 1,91 1,86 1,64 0,22 

V11 zajít si v přírodě na "velkou" 1,58 1,58 1,32 1,61 1,44 0,17 

V12 zmoknout při vydatné přeháňce 1,73 2,22 2,04 2,00 1,73 0,27 

V13 
sbírat holýma rukama shnilá 

jablka 
1,60 1,31 1,74 1,59 1,40 0,18 

V14 
nabídka exkurze o českých 

rostlinách a ţivočiších 
1,83 1,53 1,60 1,81 1,60 0,21 

V15 zabavit se v lese sami 1,89 1,48 1,89 1,88 1,77 0,11 

V16 spaní pod širým nebem 2,13 1,59 2,02 2,10 1,72 0,38 

V17 příště jet do obchodního domu 1,93 1,47 1,69 1,88 2,04 -0,16 

Tabulka 16 
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Příloha číslo 4 – doplňující materiály k dotazníku Biologie aktivně 

Kompletní znění aktivit 

Kód Aktivita 

A1 A) Zúčastní se dvoudenního třídního výletu do přírody. 

A2 

B) Na výletě nebo na škole v přírodě najdu a přinesu vhodné dříví na vaření, připravím ohniště a 

během vaření budu udrţovat oheň. Uvařím chutný čaj z přírodních surovin (z bylinek, lesního 

ovoce, šípků). 

A3 C) Postavím stan na vhodném místě a přespím v přírodě s běţným vybavením. 

A4 D) Zúčastním se celodenní horské túry na běţkách nebo sněţnicích. 

A5 

E) Připravím pro třídu návod, jak postupovat v případě nějakého nebezpečí při pobytu v přírodě - 

podle konkrétní činnosti a situace (např. co dělat při náhlé vánici v horách, při povodni na táboře, 

kdyţ se část třídy ztratí, při úrazu na puťáku...). 

A6 
F) Podle mapy naplánuji celodenní výlet pro partu kamarádu nebo třídu, popíšu trasu a podle 

mapy určím délku a náročnost cesty. Následně podle plánu povedu část výletu. 

A7 
G) Na místě s rozhledem najdu své stanoviště na mapě a podle mapy popíšu okolí (názvy kopců, 

vesnic...). 

A8 
H) Na noční obloze najdu co nejvíc souhvězdí, která znám, a tři nová s pomocí mapy hvězdné 

oblohy. Najdu a převyprávím alespoň jeden mýtus, který se k jednomu souhvězdí váţe. 

A9 

I) Na výletě nebo na škole v přírodě najdu deset druhů rostlin, ţivočichů nebo hub, které znám ze 

školy. Ukáţu je ostatním, řeknu jejich název a vysvětlím jejich roli v přírodě (v jakém ţijí 

prostředí, co potřebují k ţivotu, čím se ţiví, čí jsou potravou) 

A10 J) Na výletě najdu a ukáţu třídě běţné a jedovaté rostliny a houby. 

A11 

K) Na škole v přírodě se s partou kamarádů vydáme na krátkou samostatnou cestu. Poté 

připravíme pro ostatní zprávu o naší cestě tak, aby při jejím vnímání pouţili všech pět smyslů. Pro 

přípravu zprávy vyuţijeme vše, co jsme po cestě našli a posbírali. 

A12 
L) Vyberu si knihu příběhů o přírodě (např. od Setona, Curwooda, Londona) a přečtu si aspoň 

jeden příběh. 

A13 

M) Na výletě nebo v okolí areálu školy v přírodě najdu místo v přírodě, které povaţuji za krásné. 

Toto místo ostatním buď ukáţu a vysvětlím, proč se mi líbí, nebo jakýmkoli jiným způsobem 

(fotografiemi, kresbou, textem, pantomimou, scénkou) přiblíţím svůj 

A14 

N) Připravím sérii fotografických hádanek z přírody – sérii záběrů, ze kterých díky neobvyklému 

pohledu (ne kvůli špatné technické kvalitě snímků) není lehké poznat, co je na fotografii 

zobrazeno. Poté pro třídu zorganizuji soutěţ v hádání. 

A15 
O) Vypěstuji ze semínka rostlinu (pokojovou, zahradní, strom) a tři měsíce sleduji a 

zaznamenávám její vývoj. 

A16 

P) Pokud chovám domácí zvíře či pěstuji rostliny, zjistím podrobnější informace o tom, co 

potřebují k ţivotu (od zkušeného chovatele, z kvalitní knihy), a zajistím jim dobré ţivotní 

podmínky. Zájemcům umím vysvětlit, proč je potřeba se o to zvíře nebo tut 

A17 
Q) Vysvětlím mladším spoluţákům, jak mají zacházet s odpadem v přírodě – co mohou zakopat a 

proč, a co musí odnést zpátky domů a proč. 

A18 

R) Připravím pokus: na zahradě zakopu zhruba 10 cm pod zem ohryzek od jablka, list papíru, 

plechovku, PET lahev, kus skla. Po půl roce vše vykopu a pozoruji stav věcí. Výsledky zapíšu do 

tabulky a pokusím se je vysvětlit. 

A19 
S) Po dobu alespoň tří měsíců třídím doma odpad. Pokud jiţ doma odpad třídíme a třídíme jen 2–3 

nejzákladnější druhy, začnu třídit nový druh odpadu. 

A20 

T) Během dvou týdnů budu sledovat a zapisovat, kolik jsem pouţil věcí určených na jedno pouţití 

(kelímek na limonádu, PET láhev, sáček na rohlíky, který pak vyhodím …). Po měsíci své 

pozorování vyhodnotím a rozmyslím si, které jednorázové věci bych mohl n 
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A21 

U) Vyberu si jedno běţné jídlo (potravinu) a nakreslím a popíšu proces jeho zpracování: od 

začátku do konce (např. obilí na poli – sklizeň – odvoz – umletí mouky – upečení chleba – odvoz 

do obchodu).Výsledek pak představím třídě. 

A22 
V) Spočítám, kolik jsem během jednoho dne spotřeboval vody při běţné činnosti doma a 

porovnám to se spotřebou vody v jiných zemích. 

A23 

W) Vyhledám zdroje, ze kterých mohu získat starší obnošené oblečení (secondhand, rodiče a 

prarodiče…). Pokud je to potřeba, toto oblečení si upravím tak, abych jej mohl nosit. Se třídou 

poté pro ostatní uspořádáme módní přehlídku, kde v kaţdém modelu bude 

A24 
X) Zjistím, kde nejblíţe mohu koupit základní potraviny se značkou „produkt ekologického 

zemědělství“ (jogurt, pečivo, sýr, mléko, sušenky, čaj, zeleninu…). 

A25 
Y) Seţenu seznam kosmetiky, která není testovaná na zvířatech, zjistím, kde se dá koupit, a uvedu 

zdroj svých informací. 

A26 
Z) S kamarády ve skupině seţeneme materiály, ze kterých se můţeme připravit pro diskusi o 

pokusech na zvířatech (pokusech medicínských, kosmetických a školních a o alternativách k nim). 

A27 Z) Pokud tomu tak zatím není, zavedeme ve třídě, škole třídění odpadu. 

A28 
AA) Spolu se spoluţáky ve spolupráci s vedením vymyslíme, jak upravit školu a její provoz 

(vytápění, úklid, odpad atd.) tak, aby byla šetrnější k ţivotnímu prostředí. 

A29 

AB) Se spoluţáky si zkusíme jednu z níţe uvedených činností a pak srovnáme, jaké jsou rozdíly v 

postupu výroby mezi naším výtvorem a kupovaným výrobkem. Například: upéct chleba vyrobit z 

čerstvých surovin marmeládu, kompot nebo nakládané zelí 

Tabulka 17 
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Rozptyl v hodnocení u žáků z Prahy a Kladna (směrodatná odchylka) 

kód aktivita Kladno Praha 

A01 výlet do přírody 1,09 0,98 

A02 vaření na ohni 1,11 1,03 

A03 stavba stanu a přespání 1,14 1,08 

A04 túra na běţkách nebo sněţnicích 1,25 0,99 

A05 návod na krizi 1,08 0,98 

A06 plánování výletu s mapou 1,11 0,97 

A07 orientace mapy podle okolí 1,02 0,94 

A08 noční souhvězdí 1,05 1,04 

A09 najít 10 druhů rostlin 1,11 1,00 

A10 jedovaté rostliny 1,13 1,02 

A11 zpráva z cesty s kamarády 1,15 1,10 

A12 kniha příběhů o přírodě 1,14 1,11 

A13 najít a ztvárnit krásné místo 1,15 1,12 

A14 fotografické hádanky 1,03 1,11 

A15 pěstování rostliny 1,17 1,20 

A16 informace o domácím zvířeti/rostlině 1,06 0,99 

A17 vysvětlení spoluţákovi o odpadu 1,11 1,05 

A18 pokus s PET lahví na zahradě 1,16 1,16 

A19 třídění odpadu doma 1,16 1,04 

A20 věci na jedno pouţití 1,13 1,06 

A21 proces zpracování potraviny 1,07 1,09 

A22 spotřeba vody za den 1,05 1,03 

A23 second hand oblečení 1,16 1,08 

A24 produkty ekologického zemědělství 1,10 1,12 

A25 seznam kosmetiky testované na zvířatech 1,05 1,03 

A26 diskuze o pokusech na zvířatech 1,07 1,10 

A27 třídění odpadu ve škole 1,20 1,02 

A28 úprava školy k šetrnějšímu provozu 1,16 1,02 

A29 vlastní potravinářský výrobek a postup výroby 1,16 1,10 

Tabulka 18 
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Příloha 5 - Fotodokumentace z odpoledne OVK 2010 

 

Obrázek 7: zajímavé místo (Jakub Mandík, 7. A) 

 

Obrázek 8: přírodnina (Jakub Mandík, 7. A) 
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Obrázek 9: co do přírody nepatří (Tomáš Nguyen, 7. A) 

 

Obrázek 10: přírodnina (Tomáš Nguyen, 7. A) 


