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ABSTRAKT 
 

Cílem diplomové práce je návrh a rozpracování modelu komplexní školní exkurze pro 

interaktivní práci žáků s využitím přírodních lokalit Českého krasu. Dalším cílem je 

vytvoření souboru učebních úloh k praktické aplikaci vědomostí z přírodovědných oborů a 

k posilování klíčových kompetencí žáků středních škol. Na základě uvedených cílů byl 

rozpracován a ověřen model komplexní školní exkurze s využitím CHKO Český kras a 

zhodnocen edukační potenciál zájmového území. 

Exkurze proběhla v lokalitě obce Svatý Jan pod Skalou s využitím pracovních listů - verze 

pro roční období podzim a jaro. Po exkurzi bylo provedeno její zhodnocení formou 

konference žáků. Při exkurzi byly uplatněny potřebné výchovně vzdělávací cíle. Následuje 

vyhodnocení souboru pracovních listů a jsou navrženy změny učebních úloh v pracovních 

listech. 

Výstupem diplomové práce je zpracovaná koncepce komplexní školní exkurze 

s metodickým materiálem a se souborem pracovních listů verzí pro období jaro, podzim a 

zimu. 

Na základě zhodnocení komplexní školní exkurze v  CHKO Český kras, vyhodnocení 

pracovních listů a z výsledků konference lze konstatovat, že začlenění výuky formou 

exkurze je pro žáky přínosné. 

Diplomová práce a vytvořená koncepce exkurze bude využívána v praxi pedagogů na 

střední škole. Dále Přínos práce je v podobě praktického vedení koncepce výukové formy 

exkurze se začleněním konference na střední škole. 

 

 

Klíčová slova: 

CHKO Český kras, komplexní školní exkurze, soubor pracovních listů, edukační potenciál, 

konference žáků 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The aim of dissertation is to elaboration model of komplex school excursion for interactive 

students work with usage natural places of Czech karst. Next point is creating a set of 

learning excercises in practical application knowledges from natural branches and for 

confirm keys competenses of students middle schools. An educational potential of a 

choosen area was evaulated on the bases of aims mentioned earlier, a model of complex 

school excursion using conservation area Czech karst was developed and tested 

The excursion takes place in the village Svatý Jan pod Skalouand it uses set of worksheets. 

- version for season autumn and spring. An evaluation folloving the excursion is done as a 

form of a student conference. Particular educational aims were applied during the 

excursion. Evaluation of the worksheets follows and designs of changes of teaching tasks 

in the worksheets are proposed. 

Results of dissertation are processed concept of complex school excursion with methodical 

material and with set of worhsheets version for season spring, autumn, and winter. 

Based on the evaulation of the komplex school excursion in conservation area Czech karst, 

results of worksheets and results from the conference, it is possible to deduce, that the 

addition of excursion as a teaching form is benefitial to students. 

Dissertation will be utilized in a secondary school teacher´s practice. Contribution of 

dissertation is in form practical leading concept of educational form excursion with 

integration it by form the student conference in a secondary chool. 

 

 

Key words: 

Protested area Czech karst, complex school excursion, set of worsheets, educational 

potential, student conference 
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Seznam zkratek 

 

AOPK ČR:  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CHKO:  chráněná krajinná oblast 

EVVO:  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

MŠMT:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NS:   naučná stezka 

NPP:  národní přírodní památka 

NPR:  národní přírodní rezervace 

PP:   přírodní památka 

PR:   přírodní rezervace 

Sb.:  sbírky 

SOV:  střední odborné vzdělávání 

SŠ:   střední škola 

RVP:  Rámcový vzdělávací program 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

  Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
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1.Úvod 

 Současné přístupy ke vzdělávání jsou zaměřeny převážně na aktivní učení. 

Efektivní implementace tohoto přístupu do pedagogické praxe spočívá ve výběru 

vhodných vyučovacích metod a organizačních forem. 

Komplexní exkurze je pro žáky jednou z atraktivních forem výuky z mnoha 

důvodů. Jedním z nich může být interaktivní přístup ve výuce, možnost uplatnění 

zážitkové pedagogiky, upevnění a aplikace poznatků při řešení praktických úkolů, což 

vede k efektivnímu propojení teoretické a praktické složky výuky. Výsledkem pak je 

zvýšení trvalosti získaných poznatků, posílení motivace žáků a v neposlední řadě 

i vytváření vztahů k přírodnímu dědictví v rámci určitého regionu i celé České republiky. 

V roce 2009/2010 jsem nastoupila jako pedagog na střední odbornou školu 

s oborem vzdělávání ekologie. V průběhu školního roku jsem se seznámila s mnoha 

vyučovacími metodami a formami výuky. Jednou z organizačních forem výuky, která mě 

zvláště zaujala, je školní exkurze. Na základě vlastní pedagogické praxe a seznámení se 

s touto organizační formou výuky, jsem zvolila téma exkurze pro diplomovou práci, a to 

na modelovém příkladu konkrétního chráněného území.  

 Školní exkurzi lze realizovat kdekoliv, ve městě i venkovském prostředí, lze využít 

přírodních lokalit nebo zařízení, která se výchovou a vzděláváním doplňkově zabývají. 

Jako modelové území pro realizaci komplexní exkurze byla vytipována Chráněná 

krajinná oblast Český kras, neboť jde o území atraktivní s nabídkou bohatého přírodního 

i kulturního dědictví. Dalším důvodem, proč právě téma environmentálně orientované, je 

návaznost na předchozí práce z bakalářského stupně studia.  

 V práci jsou využity jak vlastní zkušenosti s vedením exkurzí do  přírody, tak 

i zkušenosti z výzkumné činnosti zaměřené na monitoring biodiverzity lokalit na horním 

toku řeky Berounky v přírodní rezervaci Zábělá a na Malochově skalce v souvislosti 

s tvorbou bakalářské práce. 
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1.1 Cíle diplomové práce 

- Rozpracovat model komplexní školní exkurze pro interaktivní práci žáků s využitím 

přírodní lokality CHKO Českého krasu, konkrétně s využitím naučné stezky 

Svatojánský okruh. 

- Vytvořit k této exkurzi soubor pracovních listů. 

- Pilotně ověřit navrženou exkurzi a pracovní listy s využitím naučné stezky 

Svatojánský okruh. 

- Na základě  pilotní exkurze s pracovními listy navrhnout případné změny formulací 

pracovních listů. 

- Zhodnotit přírodovědný a edukační potenciál u vybraného území CHKO Český kras. 

 

 

 

2. Literární přehled 

2.1 Komplexní školní exkurze jako organizační forma výuky 

Exkurze je aktivizující organizační formou výuky, při které se žáci aktivně podílejí 

na vyučování. Jde o výchovně vzdělávací proces, který je realizován v prostředí mimo 

školu. Exkurze vytváří prostor pro vytvoření celkové představy žáků o vztazích v přírodě 

a rozvíjí mezipředmětové vztahy. Žáci rozvíjejí své logické myšlení, upevňují fyzické, 

ale i psychické zdraví a zároveň se vytvářejí vztahy v kolektivu třídy (Švecová, 2002). 

Na exkurzích učitel seznamuje žáky především s tím, co jim může bezprostředně 

ukázat. Pro získávání nových poznatků je vždy vhodnější a efektivnější bezprostřední 

styk žáků s originálním živým objektem. Exkurze se tak stává pro žáky atraktivní 

a zajímavou formou vyučování, na které se mohou sami podle svých schopností 

a možností podílet a která jim umožňuje získávat poznatky jinak než z výkladu. 

Vědomosti, které žáci získají vlastním pozorováním, jsou pro ně snáze zapamatovatelné, 

jsou trvalejšího charakteru a může se rozvíjet i jejich logické myšlení (Ziegler, 2004). 

Exkurze, jako aktivizující organizační forma výuky může být vedena se záměrem 

prohlubovat přírodovědné, praktické či společenskovědní znalosti, nebo se záměrem 

převést osvojené poznatky do praxe a využít je. Žáci tak mohou být motivováni k další 

odbornější orientaci (Janiš, 2003). 
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Již existující poznatky se v průběhu exkurze mohou spojit s těmi novými a tím se 

aktivně propojuje náplň exkurze dle učebních osnov (Noel, 2007). 

Výukové metody použitelné na exkurzi jsou klasifikovány podle různých kritérií. 

Z hlediska pramene poznání jsou s didaktickým aspektem metody slovní, jako je 

monologická metoda, dialogická metoda, nebo metoda práce s textovým materiálem. 

Dále jsou při exkurzy využívány metody s didaktickým aspektem názorně demonstrační, 

jako je pozorování předmětů a jevů, nebo předvádění (např. pokusů). Vyučovací metody 

s aspektem interaktivním jsou metody aktivizující, jako je diskuze, didaktická hra, nebo 

další specifické metody (Maňák, Švec, 2003). 

Didaktická hra může být založena na řešení problémových situací, může být 

vedena jako soutěž, ale s tím rozdílem, že u didaktické hry je cílem samotný průběh 

a činnost. Didaktický záměr se tak částečně překrývá se soutěživým zaujetím (Pavelková, 

2007). 

Při exkurzi lze používat další aktivizující metody výuky - pozorování, rozhovor se 

žáky, řešení problémových úloh nebo následné zpracování projektu. Žáci mohou 

pracovat v týmech a rozvíjet tak spolupráci a komunikaci mezi sebou. Práce v týmu by 

měla žáky motivovat k další činnosti (Kotrba, Lacina, 2010). 

Tým je specifickým druhem pracovní skupiny, k jehož znakům patří vytyčený 

společný cíl, společná činnost týmu, struktura pracovních pozic a rolí, osobní kontakt 

osob v týmu nebo i vědomí příslušnosti k danému týmu (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

V posledních letech se právě týmová práce a tzv. „teambuilding“ začleňuje i do 

výuky. „Teambuilding” je formou zážitkového vzdělávání. Jeho podstatou je učení se 

z důsledků vlastního jednání, společné překonávání úkolů a výzev a týmové dosažení 

vytyčených cílů (Mohauptová, 2009).

Zážitková pedagogika je založena na osobní aktivitě žáka, kdy se pomocí následné 

reflexe takto vzniklé zážitky transformují do podoby využitelné v praxi (Škobrtal, 2010). 

Zážitková pedagogika představuje zapojení a aktivní přístup žáka při využití 

prostředků, jako jsou fyzický pohyb, výtvarná tvorba, nebo hraní rolí apod. Žák si 

zafixuje nové poznatky na základě intenzivního prožitku, což má dle výzkumů dopad na 

dlouhodobé udržení těchto nových poznatků (Jakubíček, 2011). 

Exkurze vytváří prostor pro uplatnění mezipředmětových vztahů. Komplexní 

přírodovědná exkurze propojuje mnoho oborů, jako jsou obory biologie, geologie, 

geografie a v neposlední řadě je zahrnuto i kulturní dědictví dané oblasti, na které se 
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exkurze koná. Dále je přínos výuky na exkurzi, nebo vyhodnocení exkurze v podobě 

naplňování cílů  průřezových témat vytyčených v Rámcovém vzdělávacím programu, 

jako jsou průřezová témata: 

§ Občan v demokratické společnosti, kde jsou žáci vedeni k tomu, aby např.: 

- dovedli jednat s lidmi 

- hledali kompromisní řešení 

§ Člověk a životní prostředí, kde jsou žáci vedeni k tomu, aby např.: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí 

- získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých 

informačních zdrojů 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet 

na řešení environmentálních problémů 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu 

prostředí v osobním a profesním jednání 

- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 

§ Člověk a svět práce, kde jsou žáci vedeni k tomu, aby např.: 

- pracovali s informacemi, vyhledávali je, vyhodnocovali a využívali je 

- odpovědně rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací 

§ Informační a komunikační technologie, kde jsou žáci vedeni k tomu, aby např.: 

- využívali prvků moderních informačních a komunikačních technologií 

(RVP SOV, 2007) 

 

Výuku na exkurzi má možnost ve velké míře ovlivnit učitel. Při této výukové formě 

dochází k interakci mezi učitelem a žákem, tím dochází k ovlivnění a formování vztahů 

mezi žáky. Zároveň je formována žákova osobnost z hlediska jeho vlastností, postojů 

a utváření hodnotového systému (Švecová a kol., 2002). 

Žák se stává na exkurzi členem výzkumného týmu, je tak odpovědný za výzkum 

a učí se a získává nové zkušenosti pomocí aktivní účasti (Lei, 2010). 



12 

 

Učitel při exkurzi směřuje pozornost žáků tak, aby si všímali podstatných jevů 

a procesů, vede je k analýze těchto jevů, k chápání vzájemných vztahů, spojování 

názorného materiálu s dosavadními poznatky a zkušenostmi. Při exkurzi jsou realizovány 

výchovně vzdělávací cíle pomocí vhodné motivace žáků, kontroly a hodnocení žáků, 

nebo pomocí využití náhodného pozorování. (Maňák, Švec, 2003). 

Učitel by měl na exkurzi uplatnit své organizační schopnosti, měl by pohotově 

reagovat na případné otázky žáků (Švecová, 2002). 

Pro upevňování zdraví žáků a pro zvyšování fyzické kondice může být výuka 

formou exkurze důležitá, neboť pobyt v přírodě je vhodným protipólem pobytu 

v uzavřených místnostech školní budovy (Ziegler, 2004). 

Nesmíme opomenout také rozvoj vztahu žáků k přírodě a správného chování 

v terénu. Žáci se učí býti ukáznění, snaží se spolupracovat a v neposlední řadě se rozvíjí 

i jejich estetické cítění (Pavelková, 2007). Důležité je zdůraznit žákům nezbytnost 

ochrany přírody a v širším kontextu ochrany životního prostředí (Švecová, 2002). 

Žák na exkurzi rozšiřuje své vědomosti, rozvíjí své dovednosti a utváří své postoje 

a návyky. Při exkurzi se mohou u žáků rozvíjet klíčové kompetence, které žáci získávají 

v průběhu vzdělávání na určitém stupni školy (Švecová, Sásiková, 2008). Klíčové 

kompetence žáků jsou na exkurzi rozvíjeny jako kompetence k učení, k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a další, jako jsou 

kompetence pracovní, kompetence k využití technologií anebo kompetence pobytu 

v terénu (Hansen Čechová, 2009). 

Exkurze může mít různé formy, jako úvodní, průběžná nebo závěrečná. Komplexní 

školní exkurze může být s absenční přípravou a následnou závěrečnou exkurzí, nebo 

exkurze s učebními úlohami přímo na exkurzi. Specializované exkurze jsou zaměřené 

na určité téma nebo obor. Komplexní biologické exkurze zahrnují více oborů, kde žáci 

musí mít již jisté znalosti. Komplexní přírodovědná exkurze propojuje obory biologie, 

geologie, geografie a mohou být zohledněny i složky anorganické. V komplexní školní 

exkurzi je v neposlední řadě zahrnuto i kulturní dědictví dané oblasti (Ziegler, 2004). 
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2.2.1 Didaktická východiska přípravy a realizace komplexní školní exkurze 

Příprava učitele na exkurzi, zejména její metodické rozpracování je nezbytná pro 

správný průběh exkurze. Příprava učitele spočívá nejen ve znalosti přírodnin, ale také 

jejich vztahů a souvislostí, které určují nadhled a propojení oborů, což je důležité zvláště 

u exkurze komplexní (Skalková, 2007). 

Didaktické rozpracování exkurze vyžaduje základní posloupnosti, kterými jsou: 

příprava, provedení (realizace) exkurze a její vyhodnocení (Janiš, 2003). 

Díky vhodné přípravě učitele se může exkurze stát zajímavou, poutavou i zábavnou 

formou učení, ale může být i motivací pro další činnosti žáků nejen při školních 

aktivitách (Červinka, 2002). 

Stanovení cíle exkurze je zásadním pro úspěšné absolvování exkurze. Zde se může 

uplatňovat více cílů, jako jsou získání znalostí o přírodovědných objektech a jejich 

zákonitostech v přírodě, uplatnění názorného vyučování, prohloubení 

společenskovědních, přírodovědných, technických či praktických znalostí žáků, 

aktivizace žáka, nebo i pozdější uplatnění získaných informací z exkurze. Vědomosti 

získané při exkurzi lze využít na konferencích, v seminárních pracích a tím se mohou 

uplatnit a začlenit i průřezová témata z výuky (Kloučková, 2008). 

 

Edukační potenciál území, na kterém je exkurze realizována by měl být maximálně 

využit (Švecová, Matějka, 2001). Proto je vhodné, dle Kloučkové (2008), při přípravě 

exkurze stanovit si základní důležité body: 

- v první řadě je důležitý výběr místa pro konání exkurze a stanovení trasy exkurze 

- téma exkurze je stanoveno dle jejího zaměření 

- důležité je stanovení doby konání exkurze v závislosti na ročním období 

- je třeba zohlednit zaměření exkurze a regionální aspekt lokality 

- dále je vhodné ověřit možnosti dopravy na místo konání exkurze 

- měla by být stanovena časová dotace v závislosti na délce trasy exkurze 

Většinou se jedná o jednodenní nebo vícedenní exkurze. Vhodné roční období pro 

konání exkurzí je jaro nebo podzim (Kloučková, 2008). 

Je vhodné stanovit výukové metody na exkurzi, jako jsou například metoda názorné 

demonstrace, problémové vyučování, práce s textovým materiálem, pozorování předmětů 

a jevů, nebo diskuse a didaktické hry (Maňák, Švec, 2003). 
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Před provedením exkurze je vhodné připravit pomůcky a vybavení, jako například 

psací potřeby, pracovní listy, dalekohledy, klíče k určování rostlin a živočichů a další 

potřebné pomůcky. Učitel by neměl opomenout ani vybavení k poskytnutí první pomoci. 

Tato příprava je důležitá pro úspěšné provedení a dokončení exkurze (Kloučková, 2008). 

Při realizaci exkurze je možné vybrat vhodné prvky z neomezeného množství 

nabízených témat, nebo přírodnin. Možnosti využití přírody jsou takřka neomezené. 

Znalosti přírodnin, které jsou nezbytné pro učitele, odborná způsobilost učitele, vedení 

učitele, ale i vztahy a souvislosti v přírodě tak určují propojení oborů, což je důležité 

zvláště u exkurze komplexní (Červinka, 2002). 

Způsob provedení exkurze by měl být efektivní. Efektivita provedení exkurze se pak 

projeví v jejím zhodnocení a ve zhodnocení získaných vědomostí žáků (Švecová, 

Matějka, 2001). 

Před samotnou realizací exkurze mohou být žáci motivování vyřčením problémové 

úlohy učitelem, nebo splněním úkolů stanovených učitelem a dokončením exkurze. 

Způsob provedení exkurze by měl být efektivní. Efektivita provedení exkurze se pak 

projeví v jejím zhodnocení a ve zhodnocení získaných vědomostí žáků (Švecová, 

Matějka, 2001). 

Exkurze od žáka vyžaduje aktivitu, produktivní myšlení a samostatnost. Dá se 

zařadit i metoda problémového vyučování, kde se klade důraz na objevování a bádání. 

Učitel musí být schopen vyjádřit daný problém nebo úkol. Metoda problémového 

vyučování vytváří návyk k tvořivému osvojování vědomostí a vede ke kreativní činnosti. 

Problémová výuka je rovněž základem vědeckého zkoumání skutečnosti (Maňák, Švec, 

2003). 

Žáci mohou v průběhu exkurze také používat různé učební pomůcky a vybavení, 

jako jsou informační tabule, pracovní listy, klíče k určování rostlin a živočichů, návody, 

atlasy, nebo dalekohledy (Švecová, 2002). 
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Pracovní listy mohou plnit ve výuce různou funkci. Nejčastěji jsou využívány 

k zopakování, upevňování a systematizaci učiva. Dále žáky vhodně motivují, poskytují 

doplňující informace k danému učivu, slouží k nácviku základních dovedností při 

praktické činnosti žáka. Pracovní listy mohou pomoci při vytváření návyků žáka 

souvisejících se samostudiem. Vedou žáky ke zpracovávání a hodnocení dat, vedení 

protokolů, učí schematicky zakreslit pozorované objekty. Jedním z typů pracovních listů 

mohou být pracovní listy obsahující postup pro nácvik dovedností a plnění úkolů. 

Neopomenutelná je i rychlá a objektivní kontrola informující především žáka (ale 

i učitele) o výsledcích osvojení biologického učiva (Švecová, Matějka, 2001). 

Učitel má možnost využít různých typů položek pro jeho tvorbu. Existují různé 

typy položek využívaných v testech nebo i pracovních listech. Níže představené položky 

je vhodné kombinovat. Jedná se o položky uzavřené a otevřené. Mezi položky uzavřené 

patří typ dvoučlenné volby s odpověďmi ano - ne, typ vícenásobné volby, kde se nabízí 

čtyři až šest alternativ, typ přiřazovací a typ řadící. Mezi položky otevřené patří typ 

doplňovací a typ vybavovací (Švecová a kol., 2000). 

 

Vyhodnocení exkurze by mělo následovat po realizaci exkurze. Mělo by 

obsahovat shrnutí zjištěných poznatků. Dále může být zjištěno, jestli měla exkurze přínos 

v podobě nových poznatků pro žáky a byla i motivací pro další činnost žáků. Žáci mohou 

mít po exkurzi v běžných vyučovacích hodinách prostor pro zhodnocení exkurze 

různými způsoby. Žáci mohou zjištěné poznatky, případně témata, která je zaujala, 

odevzdat jako seminární práci, případně vyplnit test, nebo jen zhodnotit exkurzi metodou 

diskuse vedenou učitelem v běžné vyučovací hodině. Tyto způsoby zhodnocení exkurze 

se využijí jako nástroj k uplatnění průřezových témat, jako je multimediální výchova, 

výchova ke zdraví a myšlení v evropských souvislostech. Rovněž se zapojuje proces 

socializace, kooperace žáků a může se rozvíjet schopnost žáků prezentovat své názory 

(Švecová, 2002). 

Učitel získává zpětnou vazbu o vedení a realizaci exkurze na základě jejího 

vyhodnocení. Vyhodnocení exkurze může být různými formami diagnostických metod 

nebo podává informace o tom, jaká byla efektivita učení formou exkurze, jak se žák 

aktivně podílel na činnosti v průběhu exkurze, nebo jak je samotná exkurze připravena 

učitelem (Ziegler, 2004). 
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2.2 Chráněné krajinné oblasti, CHKO Český kras 

„ Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot její krajiny, jejího 

vzhledu, jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního 

prostředí (Špryňar a kol., 2005).“ 

„ Chráněné krajinné oblasti jsou významné harmonicky utvářenou krajinou, 

množstvím přirozených ekosystémů, případně dochovanými památkami historického 

osídlení. Geologická stavba území, jeho reliéf i složení hornin dávají každému 

chráněnému území České republiky jeho neopakovatelnou tvářnost a ovlivňují bohatství 

živé přírody i výskyt mnoha druhů rostlin a živočichů (Budil, Jäger, 2002)“. 

Chráněné krajinné oblasti jsou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny v kategorii zvláště chráněných území dle §14 jako území přírodovědecky či 

esteticky velmi významná nebo jedinečná definovány jako rozsáhlá území s harmonicky 

utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem 

přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením 

dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské 

využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval 

a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické 

funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty 

chráněných krajinných oblastí. Při lidských aktivitách je kladen důraz na udržování a 

zlepšování přírodního stavu území a na zachování a rekonstrukci jejich optimálních 

ekologických funkcí (Ministerstvo životního prostředí, 1992). 

CHKO s nabídkou bohatého přírodního i kulturního dědictví jako území atraktivní 

nabízejí možnosti pro uplatnění školních exkurzí. Dvacet-tři chráněných krajinných 

oblastí spadá do působnosti správy CHKO ČR, CHKO Šumava spadá do působnosti 

Správy Národního parku Šumava. Jedná se o CHKO: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, 

Blanský les, Broumovsko, Český kras, Český ráj, České středohoří, Jeseníky, Jizerské 

hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, 

Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy 

a Železné hory (Maršáková - Němejcová a kol., 1977). 

„Území CHKO Český kras je známé především přírodou s hustou sítí nalezišť, 

která poskytují pestrý soubor dokladů, jakých nemáme co do množství a výpovědní 

hodnoty v žádném jiném území naší vlasti ani jinde ve střední Evropě (Ložek, 1992).“ 
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V roce 1972 bylo 13200 ha Českého krasu vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí 

s aloplošnými zvláště chráněnými územími (AOPK ČR oficiální web Český kras, 2010). 

Jedná se o 2 národní přírodní rezervace (NPR Karlštejn, NPR Koda), 4 národní 

přírodní památky (NPP Černé rokle, NPP Klonk, NPP Kotýz, NPP Zlatý kůň), 

8 přírodních rezervací (PR Karlické údolí, PR Klapice, PR Kobyla, PR Kulivá hora, PR 

Radotínské údolí, PR Staňkovka, PR Tetínské skály, PR Voškov), 6 přírodních památek 

(PP Hvížďalka, PP Krásná stráň, PP Lom u Kozolup, PP Syslí louky u Loděnice, 

PP Špičatý vrch - Barrandovy jámy, PP Zmrzlík), (Kos, Maršáková, 1997). 

 

2.2.1 Geografie CHKO Český kras 

CHKO Český kras leží na území Karlštejnské pahorkatiny, která je součástí Brdské 

vrchoviny a v menší míře do ní zasahuje Chotečská plošina. Území CHKO český kras je 

rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Nejnižším bodem oblasti je řeka 

Berounka a nejvyšším bodem je vrchol Bacín. Celkový počet obcí, které spadají pod 

správu CHKO je 37. Území Českého krasu je charakteristické svojí různorodostí terénu 

kde převahují údolí, svahy a skalní výchozy. Dnešní podoba krajiny s hlubokými údolími 

je výsledkem vývoje během čtvrtohor, kdy došlo k prohloubení koryta řeky Berounky 

a jejích oboustranných přítoků, které modelovaly bohatě členěný reliéf (Kuklík, 1988). 
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Obrázek č. 1: Geografické vymezení CHKO Český kras s naučnými stezkami, 

přírodními rezervacemi a přírodními památkami, (AOPK ČR oficiální web Český 

kras, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Geologie CHKO Český kras 

Oblast Českého krasu je z hlediska geologie ale i paleontologie velmi významnou. 

Podloží je zde tvořeno převážně vápencovými, ale i břidlicovými horninami. Významné 

je území CHKO Český kras i pro světovou geologii. Zkameněliny z území Českého 

krasu a jeho okolí mezinárodně prosluly zejména díky Joachimu Barrandovi. Význam 

CHKO Český kras vzrostl díky ustanovení stratotypu zn. mezinárodně závazné hranice, 

prvohorních útvarů siluru a devonu na Klonku u Suchomast a pomocného stratotypu této 

hranice na Budňanské skále u Karlštejna. Území Českého krasu tvoří převážně vápence 

silurského a devonského stáří. (Budil, Jäger, 2002). 

Jedná se o oblast, jejíž součástí je Barrandien, z hlediska paleontologického známý 

především velkým množstvím fosilních organismů. Jedinečné odkryvy, vápencové 

výchozy, pestrost sedimentů, nezměrné bohatství zkamenělin a zároveň dlouhý 

a důkladný výzkum, to vše činí Barrandien a CHKO Český kras světovým unikátem 

v oblasti světové paleontologie a stratigrafie. Na paleontologickém výzkumu měkkýšů 

v této oblasti se významně podílel Vojen Ložek. CHKO Český kras má díky svému 

geologickému vývoji specifický reliéf a krajinu. Vápencový podklad, který zde tvoří 

převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán 

mnoha jeskyněmi (Jäger a kol., 1999). 
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Obrázek č. 2: Geologická mapa 1:50 000 lokality Svatého Jana pod Skalou a 

Hostimi: (Česká geologická služba oficiální web, 2011) 

 

Legenda: 

3: ŘÍČNÍ SEDIMENTY (PÍSEK, ŠTĚRK) 

4: NIVNÍ SEDIMENTY (HLÍNA, PÍSEK, 

ŠTĚRK) 

5: SPLACHOVÉ SEDIMENTY (HLÍNA, PÍSEK, 

ŠTĚRK) 

7: SVAHOVÉ SEDIMENTY (HLÍNA, KAMENY) 

11: SVAHOVÉ A NAVÁTÉ SEDIMENTY 

(HLÍNA, PÍSEK, ŠTĚRK) 

13: NAVÁTÉ SEDIMENTY (SPRAŠ, 

SPRAŠOVÁ HLÍNA) 

50: ŘÍČNÍ AŽ JEZERNÍ SEDIMENTY (ŠTĚRK, 

PÍSEK, JÍL) 

591: PRACHOVEC, PÍSKOVEC 

592: VÁPENEC 

599: VÁPENEC, BŘIDLICE, SILICIT 

600: VÁPENEC, BŘIDLICE 

602: BAZALT, DOLERIT 

603: GRANULÁT, TUF 

613: PÍSKOVEC, PRACHOVEC, JÍLOVITÁ 

BŘIDLICE 

618: PRACHOVEC, BŘIDLICE 

619: JÍLOVEC, PRACHOVEC 

620: JÍLOVEC, JÍLOVITÁ BŘIDLICE 

624: BAZALT, PYROKLASTIKA, TUF 

633: JÍLOVITÁ BŘIDLICE 

 

Velké bohatství zkamenělin má mimořádný význam pro geologii a pro výzkum 

vývoje života v prvohorách. Proto byl Český kras společně s ordovickou částí České 

pánve navržen ještě před koncem tisíciletí Českým geologickým ústavem do seznamu 

konvence UNESCO o světovém dědictví (Špryňar a kol., 2005). 

Z prvohorních útvarů se na geologické stavbě Českého krasu podílí především silur 

a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic, vápenců a 

vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými profily. 

V roce 1972 na Montrealském geologickém kongresu byl schválen světový základní 

standardní profil mezi silurem a devonem na území CHKO Český kras Klonk 

u Suchomast a na Budňanské skále která byla vybrána jako pomocný mezinárodní 

stratotyp, díky bohatým nálezům fosilních organismů velké druhové rozmanitosti. 

Vyskytují se zde nálezy trilobitů, ramenonožců, lilijic, ale i pancéřnatých rybovitých 

obratlovců a suchozemských rostlin (Chlupáč a kol., 2011). 
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Obrázek č. 3 a 4: Geologický podklad ve Svatém Janu pod Skalou 

(mořské usazeniny břidlic, vápenců a vápnitých břidlic), (foto: Mikešová, 2011). 

 

  

 

Od středního ordoviku se začal na geologické stavbě pražské pánve významně 

uplatňovat celosvětově unikátní podmořský bazaltový vulkanismus. V pražské pánvi byl 

v ordoviku v činnosti rozsáhlý komárovský vulkanický komplex a ve středním siluru 

vzniklo několik vulkanických center, z nichž nejvýznamnější bylo v oblasti dnešního 

Svatého Jana pod Skalou. Tato podmořská sopka vytvořila ve svrchním siluru ostrov, 

na kterém rostlo jedno z nejbohatších společenstev nejstarších suchozemských rostlin 

na světě. V okolí vulkanických center došlo v mělkém moři k velkému rozvoji 

bentických organismů, mlžů, hlavonožců, ramenonožců, korálů a k usazování vápenců. 

V hlubších částech pánve, kde dosahovaly povrchové mořské proudy až ke dnu, došlo 

k rozvoji prostředí hlavonožcových vápenců, které jsou v pražské pánvi biostratigraficky 

celosvětově nejvýznamnější (Ložek, 2011). 
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Obrázek č. 5: Vápencové podloží Barrandienu z období siluru a devonu v oblasti 

Český kras: vápence - černá barva, ostatní vápencové sedimenty a vápencové nadloží - 

odstíny šedé, (Mikuláš, 2004). 

 

 

 

V CHKO Český kras se nacházejí krasové jevy jak povrchové, jako kaňonovité 

údolí Berounky, Kačáku, Budňanského a Bubovického potoka, drobná škrapová pole, 

nebo krasové vývěry, tak i podpovrchové, jako závrty a podzemní jeskyně, z nichž 

nejvýznamnější jsou Koněpruské jeskyně na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb přes 
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2 km. Český kras je dělen na 31 krasových oblastí, celkový počet evidovaných jeskyní je 

413 (Jakál a kol., 1982). 

CHKO Český kras je i známým speleologickým místem. Krasový reliéf zde vzniká 

infiltrováním vody do horniny, jejím rozpouštěním a morfologicky přetvářejícím 

procesem za vzniku depresí na povrchu a rozšíření dutin v horninách (Sklenář, Matoušek, 

1994), (obrázek č. 6). 

 

Obrázek č. 6: Krasový útvar - vznikající jeskyně v přírodní kapli kláštera ve 

Svatém Janu pod Skalou, (foto: Mikešová, 2011). 

 

 

 

Krasové procesy zde byly ovlivněny velkou pestrostí ve složení hornin a existencí 

velkého toku v období třetihor, který území ovlivnil korozním působením. Podíl 

na dnešní tvářnosti mělo střídání dob ledových a meziledových ve čtvrtohorách. Vznikla 

kaňonovitá údolí. Vnikaly štěřkopískové terasy a na plošinách místy sprašové závěje 

nebo hlíny a sutě. Na dně těchto údolí vznikaly i travertinové kupy a kaskády (Kuklík, 

1988). 
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Aktuální stav geologického podloží: 

Okres: Beroun [CZ0212], Katastr: Hostim u Berouna 

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér 

Souvrství (člen): null (null) 

Horniny: spraš, sprašová hlína 

Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Region: null 

Radonový index: 2, (Česká geologická služba oficiální web, 2011) 

 

Obrázek č. 7: Orientační geologická mapa radonového indexu podloží lokality 

Svatého Jana pod Skalou a Hostimi 1:50 000, (Česká geologická služba oficiální web, 

2011), Legenda:  
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2.2.3 Hydrologické poměry CHKO Český kras 

Hydrologické poměry této oblasti tvoří řeka Berounka, která je osou chráněné 

krajinné oblasti a její přítoky. Levostrannými přítoky jsou Loděnice, Bubovický, 

Budňanský, Třebáňský a Karlický potok, Kluček, Švarcava a Radotínský potok, 

pravostranných přítoků je méně a jsou omezeny na Suchomastský a Stříbrný potok a 

prameny v Národní přírodní rezervaci Koda. Část srážkové vody je infiltrována do půdy, 

odtéká do nespojitých puklin krasového podzemí, které je odvodňováno řekou 

Berounkou. Celkový odtok z území Českého krasu je zhruba 3,9 l. za sekundu na km 

čtvereční a výpar činí sedmdesát sedm procent ročních srážek (Agentura koniklec 

oficiální web, 1992). 

 

2.2.4 Flóra CHKO Český kras 

CHKO Český kras je z botanického hlediska samostatný fytogeografický okres 

Český kras. Květena a vegetace je ovlivněna geologickým, většinou vápencovým 

podkladem, geomorfologií krajiny a sousedstvím teplejších a sušších regionů xerotermní 

květenné oblasti. Český kras má značnou ekosystémovou biodiverzitu tvořenou hlavně 

habrovými doubravami, bučinami a šipákovými doubravami, suťovými lesy, nebo 

skalními stepi (Šíma, 2001). 

Endemitem vyskytujícím se v CHKO Český kras je dřevina jeřáb krasový (Sorbus 

eximia), kterou můžeme nejčastěji nalézt ve světlých dubohabřinách, nebo právě 

v šípákových doubravách (Kovanda, 1984). 

Ze vzácných lišejníků se vyskytuje v CHKO Český kras druh dutohlávka 

kustřebkotvará (Cladonia peziziformis), (Svoboda, 2008), druh terčovník srstnatý 

(Phaeophyscia hirsuta) a druh toninie smuteční (Toninia tristis), (Svoboda, 2007). 

Pro oblast je charakteristický výskyt teplomilných a suchomilných 

submediteránních druhů rostlin a druhů středoevropské lesní květeny. Pozoruhodná jsou 

teplomilná společenstva skalních stepí, lesostepí, nebo lesních porostů, kde se vyskytuje 

například představitel xerotermní květeny, rostoucí na suchých a teplých stanovištích, 

třemdava bílá (Dictamnus albus), (Šnaidauf, 2004). 

V biotopu skal a drolin a suchých trávníků se v Českém krasu na skalních stěnách 

vyskytují ohrožené druhy, jako je tařice skalní (Aurinia saxatilis), nebo na skalních 

trávnících druh koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), devaterník 
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šedý (Rhodax canus) který roste převážně v okolí Prokopského a Radotínského údolí, 

v NPR Karlštejn, NPR Koda a NPP Kotýz (Skalický, Jeník, 1974). 

Vyskytují se zde další chráněné rostliny jako hlaváček jarní (Adonis vernalis) a 

včelík rakouský (Dracocephalum austriacum). Relikty chladné kontinentální stepi jsou 

lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a trsnatý (S. decipiens), nebo pěchava 

vápnomilná (Sesleria albicans), (Společnost pro rozvoj Českého krasu, 2005) 

Z přirozených lesních společenstev jsou nejrozšířenější habrové doubravy 

s výskytem vzácných druhů rostlin, jako jsou lilie zlatohlávek (Lilium martagon), orlíček 

obecný (Aquilegia vulgaris), nebo vzácné druhy orchidejí jako je okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium), nebo červená (Cephalantera rubra). Podél řeky Berounky 

se rozrůstají porosty vrb (Salix sp.) a pobřežní společenstva tvoří chrastice rákosovitá 

(Phalaroides arundinacea). Bryoflóra území vzhledem k pestrosti stanovišť a 

k vápencovému podkladu tvoří kolem 337 druhů (játrovky, hlevíky a mechy), (Chytrý, 

Kučera, Kočí, 2001). 

Na skalnatých srázech se dochovaly i relikty chladné kontinentální stepi, jako 

ostřice nízké (Carex humilis) s penízkem horským (Thlaspi montanum) a sasankou lesní 

(Anemone sylvestris). Ve stromovém patře můžeme nalézt lísky (Corylus sp.), jalovce 

(Juniperus sp.), skalníky (Cotoneaster sp.)a borovice lesní (Pinus sylvestris), (Skalický, 

Jeník, 1974). 

Obrázek č. 8:Ukázka lesního společenstva s druhy dubů a buků, lip a javorů 

ve Svatém Janu pod Skalou, (foto: Mikešová, 2011). 
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2.2.5 Fauna CHKO Český kras 

Fauna je zastoupena evropskými druhy, které do těchto lokalit patří. Zástupci 

bezobratlých jsou druhy stepních společenstev, které se dobře přizpůsobují k výraznějším 

změnám teploty prostředí a lesních společenstev. Nejlépe prostudovanou skupinou jsou 

měkkýši. Z ochranářského hlediska slouží jejich populace jako bioindikátor stavu 

životního prostředí. V Českém krasu můžeme najít zhruba přes 100 druhů měkkýšů, 

které lze rozdělit podle společenstev, ve kterých žijí (Ložek a kol., 2003). 

Mimořádně bohatý je výskyt mnohonožek. Vzácné druhy mnohonožek v CHKO 

jsou svinulka žebrovitá (Trachysphaera costata), oblanka velká ( Cylindroiulus luridus) 

a plochule vápnomilná (Polydesmus testaceus), (Kocourek, 2001). 

Dále pak můžeme nalézt zástupce hmyzu, jako jsou draví brouci, střevlíkovití a 

drabčíkovití, skupiny mandelinek, tesaříků, kůrovců a motýlů. Celkový počet druhů 

motýlů se odhaduje podle současných zjištění na 2200 druhů, např. otakárek ovocný 

(Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon), babočka admirál 

(Vanessa atalanta), běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea) a další (AOPK ČR 

oficiální web Český kras, 2011) a (Heřman, 2011). 

Z blanokřídlých se setkáváme s druhy samotářských včel jako je Pelonoska 

hluchavková (Anthophora plumipes) dále s druhem čmelákem zemním (Bombus 

terrestris), druhy nadčeledě vos (Vespoidea.), čeledí hrabalek (Pompilidae), kutilek 

(Sphecidae), lumků (Ichneumonidae), lumčíků (Braconidae) a mravenců (Formicidae). 

Z ostatních druhů hmyzu si připomeneme druhy jako saranče modrokřídlá (Oedipoda 

caerulescens), (obrázek č. 9), kobylka zelená (Tettigonia viridissima), různé druhy 

ploštic čeledi kněžicovitých (Pentatomidae) a křísů (Auchenorrhyncha). Lokalita 

v CHKO Český kras, Svatý Jan pod Skalou, jeskyně s pramenem v kapli je významným 

nalezištěm korýše bezkrunýřky slepé (Bathynella natans), (AOPK ČR oficiální web 

Český kras, 2011). 

Ze zástupců obojživelníků je významným druhem mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra), který byl potvrzen na deseti lokalitách (potocích) v CHKO Český kras 

(Veselý, 2006). 

Zajímavý je v CHKO Český kras výskyt plazů. Žije zde ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) a ohrožená ještěrka zelená (Lacerta viridis), jejíž výskyt je znám pouze ze tří 

lokalit na okrajích CHKO Český kras (Veselý, Jeřábková, Janda, 2008). 
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Při řece Berounce a Kačáku jsou rozšířeny stálé populace druhu užovky 

podplamaté (Natrix tessellata), zmije obecná (Vipera berus) se zde vyskytuje pouze 

náhodně, (Mikátová, Vlašín, Zavadil, 2001). 

Druhová diverzita ryb v řece Berounce, která se rybářsky využívá, odpovídá 

mimopstruhové vodě. Z hlavních ryb v ní žijících lze uvést parmu obecnou (Barbus 

barbus), kapra obecného (Cyprinus carpio), štiku obecnou (Esox lucius), plotici obecnou 

(Rutilus rutilus), cejna velkého (Abramis brama) a okouna říčního (Perca fluviatilis). 

Vysazuje se zde i sumec velký (Silurus glanis), bolen dravý (Aspius aspius) a candát 

obecný (Sander lucioperca). 

(AOPK ČR oficiální web Český kras, 2011). 

 

Obrázek č. 9: Druh saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens) na stanovišti 6 

(foto. Mikešová, 2011). 
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V CHKO Český kras hnízdí různé druhy ptáků díky bohaté nabídce potravy. Jsou 

zastoupeny běžnými druhy lesní a parkové krajiny. Mezi lesní druhy zde pravidelně 

hnízdící patří holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), který je 

dle výzkumu běžným zástupcem v CHKO Český kras. Dalšími druhy jsou skřivan lesní 

(Lullula arborea), ptáci obývající skalní prostředí, například výr velký (Bubo bubo), 

kavka obecná (Corvus monedula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a krkavec velký 

(Corvus corax), (Janda, Veselý, 2005). 

Díky krasovým jevům a dalším přírodním podmínkám je tato lokalita velmi bohatá 

na netopýry. V CHKO Český kras je potvrzena vysoká druhová bohatost netopýrů (okolo 

20 druhů), kde se zjistilo rozšíření dalších dvou druhů, netopýra Alkathoe (Myotis 

alcathoe) a netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus), (Jahelková, Neckářová, 2008). 

Hmyzožravce, hlodavce a drobné savce zastupují většinou lesní, polní a 

synantropní druhy. Lesní společenstva obývají populace veverek obecných (Sciurus 

vulgaris), plchů velkých (Glis glis) a plšíků lískových (Muscardinus avellanarius). 

Kolem vod Berounky a jejích přítoků byla pozorována ondatra pižmová (Ondatra 

zibethica). Z drobných šelem se vyskytuje v CHKO Český kras liška obecná (Vulpes 

vulpes), lasice kolčava (Mustela nivalis), kuna skalní (Martes foina) a jezevec lesní 

(Meles meles), pro které je terén CHKO vhodný pro budování nor. Kopytníci jsou 

zastoupeni prasetem divokým (Sus strofa), srncem obecným (Capreolus capreolus), 

muflonem evropským (Ovis musimon), a jelenem evropským (Cervus elaphus) 

přecházejícím Český kras z Křivoklátska či Brd. (AOPK ČR oficiální web Český kras, 

2011). 

 

2.2.6 Historie osídlení Českého krasu 

„Tento kraj přilákal už paleolitické lovce, raný středověk tu našel zapomenutý 

klidný kout pro poustevníka Ivana, gotika do těchto míst zasadila architektonický klenot 

a baroko mu dalo výrazné dominanty svými kostely. Ale teprve romantismus 19. století 

dokázal plně díky umění malířů a básníků vystihnout krásy tohoto území. 

Nejvýznamnějšími dochovanými památkami jsou přemyslovský hrad Tetín, klášterní 

soubor ve Svatém Janu pod Skalou, který připomíná nejstaršího poustevníka Ivana 

v Čechách a reprezentativní sídlo tehdejšího císaře a českého krále Karla IV, hrad 

Karlštejn a další.“ (Kuklík, 1988). 
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Přibližně v období 4000-1250 let před naším letopočtem došlo k prvnímu osídlení 

území Českého krasu příchodem neolitických zemědělců. Došlo k prvnímu 

antropogennímu ovlivnění životního prostředí a krajina se začala rozdělovat na části 

kulturní krajiny a části s přirozeným vývojem. Kolem roku 400 před naším letopočtem 

přicházejí do oblasti Českého krasu Keltové, přinášející novou vyspělou kulturu. 

V prvních stoletích našeho letopočtu osídlení z dosud neobjasněných důvodů dočasně 

ustupuje (Agentura koniklec oficiální web, 1992). 

 

Obrázek č. 10: Hrad Karlštejn, (foto: Mikešová, 2011). 

 

 

2.2.7 Naučné stezky v CHKO Český kras, naučná stezka Svatojánský okruh 

Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně 

i kulturně významnými územími a oblastmi. Na nich jsou významné objekty, jevy 

i přírodniny, které jsou na stanovištích vysvětleny. Naučné stezky se osvědčily při 

výchově k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. Vedle naučných stezek, které 

využívají rozmanitou škálu přírodních i kulturních zajímavostí, existují i stezky 

tematicky zaměřené. Naučné stezky mohou být jako výchovně vzdělávací trasy ve svém 

pojetí komplexní, zahrnující i kulturně výchovný potenciál. Naučné stezky se mohou 

dělit do tří kategorií na krátké (do 5 km, většinou okružní), středně dlouhé (do 15 km) a 

dlouhé (přes 20 km, turistického charakteru), (Čeřovský, Záveský, 1989). 
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Naučné stezky v CHKO Český kras jsou snadno dostupné pražským školám, 

školám v okolí Berouna a západních Čech, proto jsou vhodné pro školní exkurze. 

Naučné stezky zahrnují obory přírodovědné, kulturní dědictví obcí a další zajímavosti. 

Na naučných stezkách bývají umístěny informační tabule. Informační tabule mohou 

posloužit učiteli při didaktickém zpracování exkurze. Informační tabule mohou sloužit 

jako podklad pro výběr a zpracování učiva pro konání exkurze v dané lokalitě. 

U naučných stezek bývají v dosahu informační centra, nebo ekologická centra, jejichž 

návštěvu je možné začlenit do exkurze (Drábek, 2005). 

 

Naučná stezka Svatojánský okruh se nachází v obci Svatý Jan pod Skalou 

ve Středočeském kraji, okrese Beroun, která společně s Karlštejnem a starodávným 

Tetínem patří mezi nejzajímavější turistické lokality okresu. Obec se nachází necelých 

5 km východně od Berouna v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras. První písemná 

zmínka o obci pochází z roku 1037 (Svatý Jan pod Skalou oficiální web, 2011). 

 

Obrázek č. 11: Mapa naučné stezky svatojánský okruh s vyznačenými stanovišti 

jedna až deset, (AOPK ČR oficiální web Český kras, 2011). 
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Kulturní dědictví obce Svatý Jan pod Skalou zahrnuje kostel sv. Jana Křtitele a 

jeskyně sv. Ivana. Raně barokní stavba s bohatou vnitřní výzdobou. Uprostřed kostela 

stojí náhrobek sv. Ivana, kde je umístěna schránka se světcovými ostatky. Kostel je 

propojen se starým skalním kostelem jeskyní sv. Ivana. V části skalního kostela je 

zachována přirozená travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou. 

Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, 

Pramen svatého Ivana (Kotrba, 1944). 

 

Obrázek č. 12: Historické jádro obce Svatý Jan pod skalou s bývalým klášterem a 

kostelem sv. Jana Křtitele při pohledu ze stanoviště 5, (foto: Mikešová, 2011). 

 

V kostele se nacházejí jeskynní prostory, v nichž podle legendy žil a byl pochován 

v 9. stol. poustevník Ivan, syn polabského knížete Gostimysla (zkoumání kosterních 

pozůstatků potvrdilo, že kostra je tisíc let stará, že to byl muž, který žil dlouho ve vlhku a 

živil se vegetariánsky). Místními lidmi byl od začátku považován za Svatého Ivana a 

prvního českého světce (i když neoficiálně) ještě před sv. Ludmilou a sv. Václavem. 

Později sloužila jeskyně jako svatyně (obrázek č. 14), u které byl v 16. století postaven 

kostel a klášter. V obci je hřbitov s kaplí postavenou v neogotickém slohu. V kryptě 

kaple se nachází rodinná hrobka Bergerů. Kapli s rodinnou hrobkou nechal postavit 

v letech 1847 - 1849 JUDr. Maxmilián Berger, předseda spolku pro postavení Národního 

divadla v Praze (Kotrba, 1944). 
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Obrázek č. 13: Kaple v jeskyni poustevníka Ivana, (foto: Mikešová, 2011). 

 

 

Přírodní poměry okolí naučné stezky Svatojánský okruh u obce Svatý Jan pod 

Skalou zahrnují jako nejvýraznější prvek ve Svatém Janu impozantní vápencovou 

Svatojánskou skalní stěnu, která dosahuje výšky 210 m nad okolní terén a dominuje tak 

celému okolí (obrázek č. 15). Odkryv holocenních sladkovodních vápenců je pod 

mohutnou skalní stěnou s jeskyněmi. Vysoká vápencová stěna nad Sv. Janem pod Skalou 

se vypíná do relativní výšky 160m nad dnem údolí. Je tvořena k JV ukloněnými, hrubě 

lavicovitými spodnodevonskými vápenci stupně lochkow. Pod nimi leží silně 

dolomitizované vápence podolského souvrství, které jsou nejmladším silurským členem. 

Jeskyně, která je vidět ve skalní stěně pod křížem, není bez použití lana přístupná 

(Chlupáč, 1999). 

U paty údolí vedoucím za klášterem směrem k Bubovicím se usadila z chladných 

krasových pramenných vod bohatých na rozpuštěný uhličitan vápenatý kupa 

sladkovodních vápenců. Možnost sledovat sladkovodní vápence je pouze v jeskyni, která 

je přístupná z kostela (Chlupáč, 1999). 
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Obrázek č. 14: Vápencová Svatojánská skalní stěna, (foto. Mikešová, 2011). 

 

V obci Svatý Jan pod Skalou je významným prvkem naučná stezka Svatojánský 

okruh. Tato stezka má jedinečný charakter přírody i v celoevropském měřítku. Jedná se 

o stezku s významným geologickým bohatstvím, jejíž součástí jsou krasové jevy. V této 

lokalitě se nachází bývalý lom Paraple s těžbou vápence, skanzen Solvayovy lomy, 

jeskyně a dendrologická stezka (Společnost pro rozvoj Českého krasu, 2005). 

Obrázek č 15: Krajina v okolí naučné stezky Svatojánský okruh, (foto: Mikešová, 

2011). 
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3. Metodika 

Diplomová práce se zabývá vytvořením souboru pracovních listů k praktické 

aplikaci na exkurzi. Na základě stanovených cílů diplomové práce byla zvolena pro 

modelovou pilotáž komplexní školní exkurze již zmíněná lokalita Svatý Jan pod Skalou 

na naučné stezce Svatojánský okruh v CHKO Český kras. Tato oblast byla zvolena právě 

pro její zajímavou geologickou minulost a rozmanité utváření krajiny s různými typy 

společenstev, pro její celosvětový význam a dále i vzhledem k dobré dostupnosti pro 

pražské školy a školy v okolí Berouna. CHKO Český kras má velký potenciál pro vedení 

exkurzí také díky vybudovaným naučným stezkám. 

Po zadání tématu diplomové práce v roce 2010 byla prostudována odborná 

literatura týkající se didaktiky exkurzí, např.: Ziegler (2004), Švecová (2002), Pavelková 

(2007), týkající se pracovních listů a učebních úloh např.: Švecová a kol. (2000), 

Čížková (2003), Růžková a Matějková (2004). Dále byla prostudována literatura 

zaměřená na pobyt v přírodě, jako Řehák (1973), Červinka (2002) nebo Čeřovský a 

Záveský (1989). Z přírodovědně, nebo geologicky zaměřené literatury byly prostudovány 

například publikace Chlupáč (1999), Chlupáč a kol. (2011), Ložek (2011), Mergl (2001), 

Kuklík (1988), dále dostupné přírodovědně zaměřené články Fragmenta Ioannea Collecta 

(2006). Získané informace byly v průběhu roku aktualizovány při konzultacích 

s pracovníky Správy CHKO Český kras Tichým (2011) a Heřmanem (2011). 

V roce 2011/2012 byly prostudovány další aktuální publikace a odborné články 

týkající se přírodních poměrů v CHKO Český kras, např: Jahelková a Neckářová (2008), 

Kocourek (2001), Svoboda (2007), Šíma (2001) a Veselý (2006). Tyto byly také 

konzultovány, např.: s pracovnicí Správy CHKO Český kras Jančaříkovou (2011) a 

pracovníkem muzea Českého krasu v Berouně Rakem (2011). Dále byla prostudována 

aktuální teorie dalších aktivizujících metod ve výuce, jako např.: Jakubíček (2011), Janiš 

(2003), Mohauptová (2009), Kotrba a Lacina (2010). V neposlední řadě byly shlédnuty 

diplomové práce některých posluchačů, kteří se v předchozích letech zabývali obdobnou 

tématikou komplexních školních exkurzí s využitím chráněných území, jako například 

Kropáčková (2004), Řeháková (2011), Tomaškinová (2009), Maiznerová (1991), nebo 

s využitím zoologických zahrad pro konání školních exkurzí, jako např. Pražanová 

(2008) nebo Sedláčková (2011). 
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Opakovanými návštěvami a turistickými pochody během jara, léta a podzimu od 

roku 2010 do roku 2012 byly osobně prostudovány přírodní poměry obce Svatý Jan pod 

Skalou s okolím a naučné stezky Svatojánský okruh. Vzhledem k tomu, že diplomová 

práce je zaměřena na komplexní školní exkurzi, návštěva byla zaměřena i na 

prostudování kulturního dědictví obce Svatý Jan pod Skalou. Další potřebně informace o 

této lokalitě byly čerpány díky spolupráci s ekologickým centrem Kavyl ve Svatém Janu 

pod Skalou a se Správou CHKO Český kras. 

Součástí naučné stezky jsou informační tabule vypovídající o specifikách daných 

stanovišť, proto byly v roce 2010/2011 využity. Pro tvorbu původních pracovních listů 

byla vyznačena jednotlivá stanoviště, která zcela korespondovala s informačními 

tabulemi. 

Pro novou tvorbu souboru pracovních listů v roce 2011/2012 byla vybrána jen 

některá stanoviště s informačními tabulemi. Do pracovních listů byly zařazeny další 

úkoly, které jsou na tabulích nezávislé. Pracovní listy byly vytvořeny tak, aby byly pro 

žáky kooperativnější. Při návštěvě naučné stezky byla shromážděna data a osobně 

vytvořena fotodokumentace. 

 

V 1. fázi 2010/2011 byl vytvořen původní pracovní list, který zcela korespondoval 

s informačními tabulemi na naučné stezce Svatojánský okruh. Úkoly v pracovních listech 

vycházely z textu informačních tabulí. Lokalita byla navštívena pro ověření vhodnosti 

zvolených metod výuky a naplánovaného postupu. 

V 1. fázi 2010/2011 přípravné exkurze bylo určeno období podzim, (první zkušební 

exkurze se skupinou žáků výběru od prvního do třetího ročníku SŠ září 2010 - 14 žáků 

bez využití pracovních listů). 

Původní pilotáž exkurze s pracovními listy byla uskutečněna na jaře 2011 (druhá 

exkurze se žáky prvního ročníku SŠ začátkem června 2011 - 24 žáků SŠ). Před touto fází 

byl zpracován postup jednotlivých kroků na exkurzi.  

 

Ve 2. aktuální fázi 2011/2012 byl vytvořen soubor pracovních listů, jehož stanoviště jen 

částečně korespondují s obsahem informačních tabulí a jsou tak kooperativnější pro žáky 

a dávají volnost i učitelům při organizaci exkurze. Soubor pracovních listů byl vytvořen 

se zohledněním sezonního aspektu při vedení exkurze jako verze pro roční období 

PODZIM, ZIMA a JARO. Před samotnou tvorbou pracovních listů byly prostudovány 
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současné pracovní listy a učebnice jako např.: Campbell and Reece (2006), Jelínek a 

Zicháček (2003), Rosypal a kol (2003), Skýbová (2011). Na základě vlastní návštěvy 

naučné stezky a získání potřebných informací z literatury byl sestaven soubor pracovních 

listů s úlohami různé náročnosti pro žáky střední školy. Dále byly ve 2. aktuální fázi 

2011/2012 naplánovány následující tři pilotní exkurze: 

podzim 2011 (exkurze se žáky výběru od prvního do třetího ročníku SŠ - 15 žáků, 

přelom září/říjen) 

zima 2011 (plánován 1. ročník SŠ, pouze vytvořeny pracovní listy - neuskutečněno 

ze zdravotních důvodů) 

jaro 2012 (1. ročník SŠ - 25 žáků, květen) 

 

Exkurze byla rozfázována dle prostudované literatury a teoretické části na přípravu, 

provedení a vyhodnocení exkurze. Metodika jednotlivých fází exkurze je popsána níže v  

kapitolách 3.2, 3.3 a 3.4. 

 

3.1 Metodika tvorby pracovních listů 

Při tvorbě pracovních listů bylo postupováno takto: 

- prostudována literatura zabývající se postupem tvorby pracovních listů a náměty 

čerpány z publikací: 

o Švecová a kol. (2000), Čížková (2003) 

- prostudovány současné pracovní listy a učebnice 

o Campbell and Reece (2006), Jelínek a Zicháček (2003), Rosypal a kol (2003), 

Čížková (2003), Skýbová (2011), Růžková a Matějková (2004). 

- vlastní návštěva naučné stezky a získání potřebných informací pro tvorbu pracovních 

listů 

- pracovní listy vytvořeny na základě původního vyhodnocení pracovních listů v roce 

2011 tak, aby zahrnovaly úlohy různé náročnosti a byly přiměřené úrovni vědomostí 

žáků (prvního ročníku) střední školy 

- pracovní listy vytvořeny s ohledem na stanovené cíle výuky 

- pouze částečná shoda úloh v pracovních listech s obsahem informačních tabulí 

naučné stezky 

- na tvorbu pracovních listů bylo využito různých typů tázacích položek: 
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uzavřené  typ dvoučlenné volby s odpověďmi ano - ne 

typ vícenásobné volby se třemi až čtyřmi alternativami 

typ přiřazovací a typ řadící 

otevřené  typ doplňovací 

typ vybavovací (Švecová a kol., 2000). 

- sestaven soubor pracovních listů se zohledněním sezónního aspektu 

- grafický návrh pracovních listů vytvořen s využitím programu Microsoft Publisher a 

Microsoft Office Picture Manager 

- Geologická část pracovních listů byla konzultována s pracovníkem muzea Českého 

krasu v Berouně Rakem (2011). Botanická část pracovních listů byla konzultována 

s pedagogem střední školy zaměřené na obor ekologie a ochrana životního prostředí 

Dostálovou (2011). 

 

3.2 Metodika přípravy komplexní školní exkurze 

Téma exkurze bylo podáno tak, aby motivovalo žáky. Pracovní název „expedice“ 

by měl vzbuzovat očekávání žáků, že získají nové zážitky, budou nad něčím bádat, nebo 

se vydají poznávat neznámou přírodu na Expedici Svatojánský okruh. 

Při přípravě exkurze bylo využito publikací zaměřených na pobyt v přírodě, jako 

například publikace Červinky (2002), nebo Čeřovského a Záveského (1989) a na 

exkurze, jako např. Kloučková (2008). Dále byla prostudovaná publikace zabývající se 

ohroženými a vzácnými druhy rostlin a živočichů kolektivu autorů (1999). 

Po shromáždění informací o přípravě exkurzí a o přírodních poměrech byly pro 

konání komplexní školní exkurze zvoleny metody výuky, výchovně vzdělávací cíle a 

potřebné pomůcky pro konání exkurze. Na exkurzi bylo naplánované využívat různé 

metody výuky (Pavelková, 2007): slovní, jako je dialogická metoda, nebo metoda práce 

s textovým materiálem, konkrétně s pracovními listy a informačními tabulemi. Dále byly 

využívány metody s didaktickým aspektem názorně demonstrační, jako je pozorování 

předmětů a jevů a metody s aspektem interaktivním jako aktivizující diskuze, nebo 

didaktická hra, konkrétně hra s posláním splnit expedici. Žáci měli pracovat v týmech a 

rozvíjet tak spolupráci a komunikaci mezi sebou. Práce v týmu by měla žáky motivovat 

k další činnosti. 
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Cíle exkurze: 

- Žák dokáže vysvětlit zkratku CHKO. 

- Žák vyjmenuje a popíše charakteristické biotopy pro CHKO Český kras, které 

navštívil při absolvování naučné stezky Svatojánský okruh. 

- Žák určí vybrané typické rostliny a živočichy pro CHKO Český kras. 

- Žák vysvětlí vznik vybraných krasových jevů obecně. 

- Žák pracuje s textovým materiálem (určovacím klíčem) pro vyvození závěru. 

- Žák vytvoří se svým týmem prezentaci, nebo referát na vybrané téma z návštěvy 

CHKO Český kras pro budoucí prezentaci na konferenci ve škole. 

 

Při samotné exkurzi je kladen důraz na rozvoj intelektuálních a senzomotorických 

dovedností žáků, využívá se metod práce s textovým materiálem, pomůcek, jako 

jsou určovací klíče, dalekohledy, nebo optické pomůcky apod. Následné zhodnocení 

exkurze by mělo probíhat v běžné vyučovací hodině formou konference žáků. 

Příprava učitele viz Příloha č. 1 

 

3.3 Metodika realizace komplexní školní exkurze 

Samotná realizace exkurze probíhala na naučné stezce Svatojánský okruh dle 

Přípravy pro učitele (Příloha č. 1) v období: podzim 2011 (žáci SŠ výběr od prvního do 

třetího ročníku - 15 žáků, období přelom září/říjen) a jaro 2012 (žáci SŠ 1. ročník - 25 

žáků, začátek května). 

 

Náplň exkurze: 

Turistický pochod po červené značce z Berouna vlakového nádraží do Svatého Jana pod 

Skalou. 

Návštěva ekocentra KAVYL ve Svatém Janu pod Skalou, prohlídka ekocentra / ukázka 

živočichů. 

Poučení žáků o chování v chráněné krajinné oblasti a o bezpečnosti při pohybu a práci 

v terénu. 

Návštěva kaple poustevníka Ivana, kostela sv. Jana Křtitele, studánky s pramenem 

sv. Ivana. 
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Absolvování NS Svatojánský okruh, kde žáci odpovídají na otázky a plní úkoly 

v pracovních listech na dané období JARO, PODZIM, nebo ZIMA a exkurze probíhá dle 

stanovených metod výuky pro splnění vytyčených cílů exkurze. 

Odevzdání pracovních listů s vypsanými tématy konference týmů po absolvování 

expedice učiteli. 

Zakončení exkurze turistickým pochodem do Hostimi po zelené a do Srbska po žluté 

turistické značce. 

 

Před postupem jednotlivými stanovišti NS mají žáci za úkol navštívit kostel 

Svatého Jana Křtitele a kapli, která je uvnitř ve skále, kde podle legendy přebýval 

poustevník Ivan. Dále žáci postupují s učitelem a vypracovávají pracovní listy. Žáci 

mohou odpovědi projednávat s učitelem, učitel případně podává další informace a 

zajímavosti žákům. Při vyplňování pracovních listů se jedná o kooperativní činnost 

učitele a žáků, kde učitel případně vysvětluje nejasnosti. 

 

Obrátek č. 16: Kostel Svatého Jana Křtitele a výhled na skalní útvar ze Svatého 

Jana pod Skalou, (foto: Mikešová, 2011). 

 

Jednotlivá původní stanoviště exkurze částečně korespondující s informačními 

tabulemi jsou v části Výsledky diplomové práce popsána. Jsou zařazeny i stručné 

metodické pokyny a doporučení pro učitele při postupu na stanovištích. 
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Metodika realizace exkurze pro učitele viz Příloha č. 2. 

Informace pro učitele, které se nacházejí na informační tabuli ve Svatém Janu pod 

Skalou, viz Příloha č. 3. 

 

3.4 Metodika vyhodnocení komplexní školní exkurze formou konference 

Vyhodnocení exkurze bylo pro diplomovou práci nezbytné z důvodu zpětné 

vazby. Konference byla stanovena jako jedna z metod  ověření úspěšnosti exkurze. 

Na základě vyhodnocení exkurze má být zjištěno, jaký měla exkurze přínos pro žáky a 

jak byla exkurze připravena a vedena. 

Po vlastní exkurzi by měla v běžné vyučovací hodině následovat konference žáků, 

na které mohou prezentovat zjištěné poznatky a zajímavosti, případně nevyjasněné 

otázky, nebo celkově shrnout absolvovanou exkurzi. Prezentovat vybraná témata by měly 

týmy žáků v rozpětí pěti až deseti minut. Na závěr konference by měl být prostor pro 

otázky a pro diskuzi. Učitel může zjistit různorodost pojetí exkurze žáky. Skupiny žáků 

se na konferenci mohou zaměřit na rozličná témata a problémy. Záměrem je možnost 

rozvíjení dalšího pohledu žáků na danou problematiku. Žák tak po konferenci má 

možnost získat ucelený náhled na exkurzi. Následné vyhodnocení exkurze by mělo 

probíhat v běžné vyučovací hodině. 

 

Pro úplnost vyhodnocení exkurze a pro další účely mé diplomové práce jsem 

se rozhodla vytvořit závěrečný kvíz, který je možné žákům rozdat až po konferenci týmů 

pro získání zpětné vazby žáků i učitele. Kvíz bude přiložen v závěru mé diplomové práce 

v Příloze č. 5. Kvíz by měl sloužit pro zpětnou vazbu výuky na exkurzi. Při vytváření 

kvízu bylo využito různých typů testových položek, jako položky uzavřené, konkrétně 

typ vícenásobné volby, typ přiřazovací a položky otevřené, konkrétně typ doplňovací a 

typ vybavovací (Švecová a kol., 2000). Žáci mohou vyplnit kvíz až následně v běžné 

vyučovací hodině. Využijí přitom vlastní vědomosti zjištěné v průběhu expedice. 
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3.5 Metodika vyhodnocení pracovních listů 

Vyplněné pracovní listy byly shlédnuty a jejich jednotlivé položky byly 

vyhodnoceny pro stanovení celkového procenta úspěšnosti žáků. Dále byly upraveny pro 

budoucí použití. Vyhodnocením pracovních listů jednotlivých týmů a případnou změnou 

některých položek v pracovních listech se zabývám v kapitole Výsledky. 

Jednotlivé odpovědi týmů na učební úlohy v pracovních listech jsou graficky 

zpracovány v programu Microsoft Excel dle stanovených kritérií pro hodnocení, 

následně jsou vyhodnoceny na správné, nebo úkoly zcela splněny, částečně správné nebo 

úkoly částečně splněny a na špatné, nebo úkoly nesplněny. Následně je vyhodnoceno 

celkové procento úspěšnosti. 

Grafické zpracování je tedy vyhodnoceno z pracovních listů verze PODZIM, žáci 

SŠ a verze JARO, žáci SŠ hodnocení vždy po týmech. Je vytvořen kruhový graf s 

celkovými procenty úspěšnosti z exkurze JARO a z exkurze PODZIM. 
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3.5.1 Stanovení kritérií pro hodnocení pracovních listů 

Tabulka č. 1: Stanovení kritérií pro hodnocení pracovních listů 

 

 

 

 
Otázky s jednou 

odpovědí:(vybavovací 
nebo doplňovací) 

Otázky s více 
odpověďmi:(vybavovací 

nebo doplňovací) 

Zadaný úkol 
(vybavovací 

nebo 

doplňovací) 

Úkol se zadanou 
činností a otázkou 

Správná 

opověď 

úkol splněn: 

otázka zcela jasně a 

výstižně zodpovězena, 
přesná formulace 

konkrétní odpovědi 

3 a více zcela správných 
položek nebo odpovědí 

2 a více zcela 
správných 

položek, nebo 
odpovědí 

činnost vykonána a 
úkol se správnou 
položkou nebo 

odpovědí na otázku 

Příklad: popis objektu, nebo 

vysvětlení jevu 

určení 3 konkrétních druhů 
za pomoci informační 

tabule 

nález 
konkrétních 

druhů na daném 
stanovišti 

shlédnutí stanoviště, 
nebo navštívení 

expozice - činnost 
zcela vykonána; popis 

objektu, nebo 

vysvětlení a objasnění 
jevů, nebo vyjádření 

vlastního názoru 

Částečně 
správná 
odpověď 

úkol částečně 
splněn: 

otázka zodpovězena ne 
zcela výstižně, nebo 
nepřesná formulace 

odpovědi 

minimálně jedna správná 
položka nebo odpověď až 
maximálně dvě správné 

plus jedna částečně správná 
položka nebo odpověď / tři 

1 zcela správná 
položka nebo 
odpověď, až 
jedna zcela 

správná a jedna 
částečně správná 

položka nebo 
odpověď 

buď pouze vykonána 
činnost anebo úkol se 

správnou položkou 
nebo odpovědí na 

otázku 

Příklad: 
nepřesný nebo neúplný 
popis objektu, nejasné 

vysvětlení jevu 

určení jednoho zástupce- 

rod i druh až určení dvou 
zástupců - rod i druh a 

určení třetího zástupce - 
pouze rod 

nález 
konkrétního  

zástupce - určení 
rodu i druhu na 

daném stanovišti 
až nález 

konkrétních 
zástupců, určení 
jednoho zástupce 

rod i druh a 

určení druhého 
pouze rod. 

buď shlédnutí 
stanoviště (navštívení 
expozice), nebo popis 

objektu, dále 
vysvětlení a objasnění 
jevů, nebo vyjádření 

vlastního názoru. 
Buď praktická 

činnost, nebo úkol 
vykonány 

Nesprávná 
odpověď 

úkol 
nesplněn: 

otázka nezodpovězena, 
nebo zcela špatně 

zodpovězena 

pouze jedna částečně 
správná položka 

pouze jedna 

částečně správná 
položka 

praktická činnost 
nevykonána a úkol 
nedokončen - na 

otázku neodpovězeno 

Příklad: 
popis objektu zcela 

špatný, nebo popis chybí, 
jev nevysvětlen 

u konkrétního zástupce 
určen buď jen rod, nebo jen 

druh 

u konkrétního 
zástupce určen 

buď jen rod, nebo 
jen druh 

expozice 

nenavštívena, nebo 
stanoviště 

neshlédnuté - činnost 
nevykonána, nebo 
objekt nebo popis 

objektu zcela špatný, 
nebo popis chybí, jev 

nevysvětlen, názor 
nevyjádřen. Činnost 
ani úkol nevykonány 
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3.6 Metodika zhodnocení edukačního potenciálu zájmového území 
CHKO Český kras 

Edukační potenciál vybraného území je zhodnocen na základě stanovených kritérií, 

jako jsou: vlastní zhodnocení získaných informací z oblasti stratigrafických, 

paleontologických a geologických poměrů, kulturně-historického dědictví, přítomnosti či 

nepřítomnosti výchovně vzdělávacích center v oblasti s možností využít chráněnou 

krajinnou oblast pro školní exkurze a dopravní dostupnosti oblasti. 

Edukační potenciál bude zhodnocený jako vhodný, pokud bude převažovat kladné 

hodnocení jednotlivých získaných informací nad záporným dle vlastního úsudku. 

Zhodnocením edukačního potenciálu se bude zabývat kapitola 6.3. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Komplexní školní exkurze a způsob jejího vyhodnocení 

Pilotní expedice Svatojánský okruh byla provedena v ročním období: 

podzim 2011 (žáci SŠ výběr od prvního do třetího ročníku - 15 žáků, období přelom 

září/říjen) a 

jaro 2012 (žáci SŠ 1. ročník obor se zaměřením na ekologii a ochranu životního 

prostředí - 25 žáků, období začátek května), 

s využitím souboru pracovních listů. 

 

Žáci získávali vědomosti již v centru obce při navštívení kaple poustevníka Ivana, 

kostela sv. Jana Křtitele, studánky s pramenem sv. Ivana, dále na stanovištích na naučné 

stezce Svatojánský okruh jak z oboru botaniky, zoologie, tak i geologie. Žáci měli 

za úkol vytvořit týmy o velikosti 3-4 žáci. Jednotlivým týmům jsem rozdala pracovní 

listy dle období exkurze (PODZIM, JARO) s návodem jak postupovat při expedici. 

V každém týmu byl jeden pracovní list s otázkami týkající se jednotlivých stanovišť. 

Žáci byli řízeni učitelem a zároveň doprovázeni a motivováni pracovními listy a úkolem 

splnit expedici. 

Před samotnou expedicí, při které žáci postupovali pod dohledem  učitele a 

hromadně, byli žáci poučeni o chování. Při exkurzi dbali žáci na ochranu přírody a na 

možnost obezřetného přístupu k demonstrovanému předmětu. Žáci byli poučeni o tom, 

že se nacházejí v chráněné krajinné oblasti, tudíž přírodniny nesmějí sbírat, musí na ně 

případně upozornit učitele a musí dodržovat pravidla při návštěvě chráněné krajinné 

oblasti. Na vhodném místě byly žákům rozdány pracovní pomůcky, jako je lupa a klíč 

k určování rostlin (Kubát a kol., 2002) a živočichů (Buchar, 1995), (Vlašín, 1995). 

Na exkurzi žáci plnili úkoly zadané v pracovních listech a podíleli na dalších 

činnostech zadaných učitelem. V průběhu exkurze si týmy rozdělovaly činnost tak, aby 

se vystřídal každý žák. Žáci se v týmu doplňovali. Týmy tak odpověděly na otázky 

v pracovních listech a splnily zadané úkoly. Bylo vhodné zdůraznit žákům, že konečný 

výsledek exkurze závisí na práci, aktivitě a příspěvku všech členů týmu. Expedice 

Svatojánský okruh končila na stanovišti s infomační tabulí č. 10. 



45 

 

Obrázek č. 17: Ukázka práce žáků s informační tabulí a pracovními listy při 

expedici Svatojánský okruh v období na jaře, (foto: Mikešová, 2012). 

 

 

5.1.1 Průběh exkurze s popisem stanovišť, metodické pokyny 

Zdrojem informací popisu stanovišť jsou osobní návštěvy naučné stezky se 

shlédnutím přírodních poměrů,  prostudovaná literatura zabývající se poměry lokality 

Svatý Jan pod Skalou (Fragmenta ioannea collecta, 2006) a dále informační tabule na 

naučné stezce (Společnost pro rozvoj Českého krasu, 2005). 

 

Stanoviště 1 

Přírodní podmínky: 

Stanoviště 1 se nachází u kostela sv. Jana Křtitele, nedaleko stezky. Blízko tohoto 

stanoviště dochází k charakteristické akumulaci sladkovodních vápenců. Nedaleko se 

nachází prostorná travnatá plocha se vzrostlými listnatými stromy. Na tomto místě je 

patrný vliv člověka. 

Metodické pokyny: 

Před vstupem na stanoviště 1. si žáci prohlédli kostel sv. Jana Křtitele a původní kapli 

poustevníka Ivana ve skále. 

V místě této lokality je možnost sezení pro třídu žáků. Žáci si mohou zapsat potřebné 

poznámky před výstupem na stanoviště 2. Na tomto stanovišti je prostor pro poučení 
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o chování v chráněné krajinné oblasti a o bezpečnosti při pohybu a při práci v terénu 

krajiny. Učitel motivuje žáky sdělením, že se jedná o expedici Svatojánský okruh, která 

pro ně bude přínosná, pokud ji dokončí. 

Učitel také sdělí žákům, že výstupem bude konference jednotlivých týmů ve škole 

o výsledcích jejich přírodovědného zkoumání a plnění úkolů. Dále upozorní, že bude 

úspěšnost exkurze vyhodnocena z pracovních listů. 

Obrázek č. 18 a 19: Obraz poustevníka Ivana a plnění úkolu žáky na stanovišti 1, 

(foto: Mikešová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20: Travnatá plocha u stanoviště 1, (foto: Mikešová, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Stanoviště 2 

Přírodní podmínky: 

Toto stanoviště je charakteristické příkrými stěnami a terénním stoupáním vlhčími 

suťovými lesy. V blízkosti stanoviště je geologické rozhranní mezi vápenci a sopečnými 

horninami. Na tomto stanovišti je zaznamenán výskyt mloka skvrnitého (Salamandra 

salamandra), bioindikátora životního prostředí. 

Metodické pokyny: 

Učitel dohlíží na zpracování pracovních listů a případně vysvětluje žákům nejasnosti 

v pojmech. 

 

Stanoviště 3 

Přírodní podmínky: 

Stanoviště 3 charakterizuje suchá teplomilná doubrava. Na vápencích se zde vyskytuje 

endemická asociace šipákových doubrav ve významném biotopu charakteristickém pro 

Český kras. Informační tabule na stanovišti 3 upozorňuje na výskyt chráněného roháče 

obecného (Lucanus cervus). Na stanovišti nalezneme i základní běžné druhy rostlin 

bylinného patra, jako jsou: srha laločnatá (Dactylis glomerata), psárka luční (Alopecurus 

pratensis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), nebo jarní druhy, jako například 

prvosenka jarní (Primula veris), hrachor jarní (Lathyrus vernus), hluchavka žlutá 

(Galeobdolon luteum). 

Metodické pokyny: 

Žáci jsou na tomto stanovišti upozorněni učitelem na výskyt roháče obecného, 

zmíněného na informační tabuli. Učitel poukáže na změnu biotopu a na výskyt druhu 

dubu šípáku. Dále je možné poukázat na výskyt různých druhů rostlin bylinného patra 

dle návštěvy v daném ročním období. Žáci jsou před vstupem na stanoviště 4. a 5. 

poučeni o bezpečnosti. 
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Obrázek č. 21: Stanoviště 2 a přesun na stanoviště 3, (foto: Mikešová, 2012). 

 

 

 

 

Obrázek č. 22: Skladba bylinného patra na stanovišti 3 při exkurzi v období na jaře, 

(foto: Mikešová, 2012). 
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Stanoviště 4 

Přírodní podmínky: 

Biotop na tomto stanovišti představuje suchomilná travinná společenstva. Jedná se 

o otevřené typy biotopů, travinné stepi s druhy rostlin jako je chrpa chlumní (Centaurea 

triumfettii), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) nebo kavyl Ivanův (Stipa 

pennata) a další. 

Metodické pokyny: 

Žáci postupují dle pracovních listů s pomocí informační tabule na stanovišti 4. 

Obrázek č. 23 a 24: Přesun ze stanoviště 4 na stanoviště 5, (foto: Mikešová, 2011). 
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Stanoviště 5 

Přírodní podmínky: 

Stanoviště 5 je zajímavé vyhlídkou U Kříže, charakteristickou pro celou obec Svatý Jan 

pod Skalou. Vyskytují se zde společenstva skalních stepí se zástupci rostlin tařice skalní 

(Aurinia saxatilis), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), nebo bělozářka liliovitá 

(Anthericum liliago). 

Metodické pokyny: 

Žáci mohou jít po skupinkách s doprovodem učitele na tuto vyhlídku, kde pozorují 

krajinu CHKO Český kras a její typické prvky. Ostatní žáci plní úkoly zadané 

v pracovních listech. 

Obrázek č. 25 a 26: Stanoviště 5 a přesun na stanoviště 6, společenstva v lomu 

Paraple při jarní exkurzi, (foto: Mikešová, 2012). 

  

 

Stanoviště 6 

Přírodní podmínky: 

Stanoviště 6 je bývalý lom Paraple s těžbou vápence, kde se nachází skanzen Solvayovy 

lomy s expozicí hornin tohoto území. Na informační tabuli mohou žáci shlédnout schéma 

obecného vývoje škrapů. Vyskytují se zde zástupci rostlin hvozdík sivý (Dianthus 

gratianopolitanus) a kostřava sivá (Festuca glauca), dále zástupci hmyzu saranče 
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modrokřídlá (Oedipoda caerulescens), svižník polní (Cicindela campestris) otakárek 

fenyklový (Papilio machaon)a další běžné druhy motýlů. 

Metodické pokyny: 

Na tomto stanovišti je vhodné zařadit přestávku na odpočinek a občerstvení žáků. Jedná 

se o prostorné stanoviště, kde mohou žáci v případě zájmu pokračovat v plnění úkolů za 

dodržení bezpečnostních podmínek. Týmy mohou shlédnout bývalý lom Paraple. 

Obrázek č. 27: Okolí stanoviště 6 při exkurzi na podzim, (foto: Mikešová, 2011). 

 

Obrázek č. 28: Přesun na stanoviště 7 při exkurzi na podzim, (foto: Mikešová, 2011). 
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Stanoviště 7 

Přírodní podmínky: 

Na tomto stanovišti se nachází dendrologická stezka a skanzen bývalé těžby vápence 

Solvayovy lomy. Dále je zde prostor pro vysvětlení významu pojmu kras a krasový jev.  

Metodické pokyny: 

Pro verzi JARO a PODZIM mohou žáci shlédnout dendrologickou stezku. Po shlédnutí 

stezky může být žákům vysvětlen pojem krasový jev. V případě zájmu se mohou žáci 

svézt vláčkem v Solvayových lomech. 

Obrázek č. 29: Dendrologická stezka na stanovišti 7, (foto: Mikešová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 30 a 31: Ukázka Skanzenu Solvayovy lomy na stanovišti 7, (foto: 

Mikešová, 2011). 
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Stanoviště 8 

Přírodní podmínky: 

Stanoviště je u jeskyně Arnika (v době exkurze byla uzavřena) a vyznačuje se světlými 

listnatými lesy. Terén se pomalu svažuje. Lze pozorovat různé zvuky ptactva budníčka 

lesního (Phylloscopus sibilatrix), dále se zde vyskytuje včelojed lesní (Pernis apivorus) a 

pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ale i holub doupňák (Columba oenas), nebo strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius). 

Metodické pokyny: 

Žáci se mohou pokusit pomocí dalekohledů najít různé druhy ptactva vyskytující se 

v této lokalitě. Poté pomocí informačních tabulí určit druhy vyskytující se na stanovišti. 

Obrázek č. 32: Stanoviště 8 (při exkurzi na podzim a vlevo dole na jaře), (foto: 

Mikešová, 2011, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště 9 

Přírodní podmínky: 

Toto území je charakteristické vápnomilnou bučinou a vyskytují se na něm nálevkovité 

závrty, jedny z krasových útvarů. Vyskytuje se zde netopýr černý (Barbastella 

barbastellus) a z rostlin významný druh orchideje okrotice bílá (Cephalanthera 

damasonium) nebo okrotice červená (Cephalanthera rubra). 

Metodické pokyny: 
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Na tomto stanovišti je možné poukázat na výskyt některých živočichů, například na 

výskyt netopýra černého (Barbastella barbastellus). Při přesunu na stanoviště 10. je 

možné vysvětlit pojem krasový jev, případně pro verzi JARO mohou žáci nalézt druh 

orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo okrotice červené 

(Cephalanthera rubra) a jsou upozorněni, že jde o chráněný druh! 

Obrázek č. 33: Nálevkovitý závrt u stanoviště 9, (foto: Mikešová, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 34: Ukázka práce týmů s informační tabulí na stanovišti 9 při exkurzi na 

jaře, (foto: Mikešová, 2012). 
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Stanoviště 10 

Přírodní podmínky: 

Stanoviště se nazývá dle naučné tabule Údolí propadlých vod. Jsou zde dvě odlišná 

společenstva severních bukových doubrav a jižních společenstev vápencových skal 

s bohatým podrostem. Naučná stezka Svatojánský okruh vede zpět Údolím propadlých 

vod do Svatého Jana pod Skalou. 

Metodické pokyny: 

Žáci si mohou zopakovat pojmy jako je biom, populace a společenstvo. 

Žáci mají za úkol vymyslet téma, kterým se chtějí zabývat na konferenci týmů o CHKO 

Český kras a zapsat ho do pracovních listů. 

 

Obrázek č. 35: Stanoviště 10, Údolí propadlých vod, (foto: Mikešová, 2011). 
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5.1.2 Konference žáků a vyhodnocení exkurze 

Pro závěrečné shrnutí poznatků z exkurze bylo využito v další hodině organizační 

formy výuky - konference žáků. Na této konferenci posloužily žákům pracovní listy jako 

zdroj získaných informací. Žáci měli možnost připravit si na konferenci různá témata. 

Konference probíhala při jedné vyučovací hodině pro podzimní verzi a při dvou 

vyučovacích hodinách pro jarní verzi. Jednotlivé týmy žáků podle původního rozdělení 

přednesly poznatky z exkurze v rozmezí cca 5 - 10 minut. Konference byla naplánována 

a prezentace řízena učitelem. Týmy žáků byly postupně vyzývány k přednesení jejich 

prezentací. Žáci mohli prezentovat pomocí multimediální projekce PowerPoint, nebo si 

vybrat další metody podle jejich uvážení. 

Výsledky prezentací obsahovaly další poznání a zajímavosti, nebo nevyjasněné 

otázky, které byly v průběhu konference zodpovězeny. Někteří žáci měli připravené 

shrnutí poznatků ze všech lokalit. Témata přednášená na konferenci byla různorodá. 

Týmy žáků se zaměřovaly na odlišné poznatky a tím se nabízelo více možností pohledu 

na danou problematiku. Některé týmy uplatnily informace, související s průřezovým 

tématem myšlení v evropských souvislostech. 

Přednes týmů byl slovně zhodnocen učitelem a případně doplněn otázkami. 

Ke konci konference byl prostor na otázky a diskuzi. 
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Tabulka č. 2: Ukázka vybraných témat žáků na konferenci v ročním období na 

podzim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference 

PODZIM, 

Tým: 

(3 žáci) 

Téma prezentace: 

Časová 

dotace 

45 min. 

Otázky/ 

Poznámky 

učitele 

1.  
Expedice Svatojánský 

okruh - fotodokumentace 
10 min.  

2.  

Krasové jevy v CHKO 

Český kras 

NS Svatojánský okruh 

10 min.  

Přestávka 5 min.  

3. 
Společenstva skalních stepí 

v CHKO Český kras 
5 min.  

4. 
Živočichové ekocentra 

KAVYL 
5 min.  

5. 
Saranče modrokřídlá 

v CHKO Český kras 
5 min.  

Závěrečné shrnutí, diskuze, dotazy 5 min.  
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Tabulka č. 3: Ukázka vybraných témat žáků na konferenci v ročním období na jaře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference 

JARO, 

Tým: 

(3 - 4 žáci) 

Téma prezentace: 

Časová 

dotace 

90 min. 

Otázky/ 

Poznámky 

učitele 

1.  

Turistický pochod 

z Berouna, přes NS 

Svatojánský okruh do 

Srbska 

10 min.  

2.  
Jarní rostliny v CHKO 

Český kras 
10 min.  

3. 
Netopýr, obyvatel CHKO 

Český kras i našich sídlišť 
10 min.  

4. Horniny Solvayových lomů 10 min.  

Shrnutí, diskuze, dotazy 5 min.  

Přestávka 5 min.  

5. 
Ptáci v CHKO Český kras 

na NS Svatojánský okruh 
10 min.  

6. 
Vznik krasových jevů 

v CHKO Český kras 
10 min.  

7. 
Kulturní dědictví obce 

Svatý Jan pod Skalou 
10 min.  

8. 
Expedice Svatojánský 

okruh - fotodokumentace 
10 min.  

Závěrečné shrnutí, diskuze, dotazy 5 min.  
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5.2 Vyhodnocení pracovních listů  

Po ukončení expedice žáci odevzdali pracovní listy, které byly následně shlédnuty a 

vyhodnoceny. Dále bylo vyhodnoceno celkové procento úspěšnosti. Pracovní listy byly 

vyhodnoceny dle stanovených kritérií pro hodnocení v tabulce č. 1. Vyhodnocením 

 pracovních listů verze PODZIM 2011 (exkurze se žáky výběru od prvního do třetího 

ročníku SŠ - 15 žáků: 7 chlapců a 8 dívek, 5 týmů, přelom září/říjen) a verze JARO 2012 

(1. ročník SŠ - 25 žáků: 11 chlapců a 14 dívek, 8 týmů, květen) se zabývá tato kapitola. 

 

5.2.1 Vyhodnocení pracovních listů expedice Svatojánský okruh verze 

PODZIM a JARO 

Vyhodnocení pracovních listů verze PODZIM 2011 (exkurze se žáky výběru od 

prvního do třetího ročníku SŠ - 15 žáků: 7 chlapců a 8 dívek, 5 týmů, přelom září/říjen) 

graf č. 1 až č. 11. 

 

Graf č. 1: Úkol 1. 
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Graf č. 2: Úkol 2. 

 

 

Graf č. 3: Úkol 3. 
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Graf č. 4: Úkol 4. 

 

 

Graf č. 5: Úkol 5. 
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Graf č. 6: Úkol 6. 

 

 

Graf č. 7: Úkol 7. 
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Graf č. 8: Úkol 8. 

 

 

Graf č. 9: Úkol 9. 
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Graf č. 10: Úkol 10. 

 

 

Graf č. 11: Celkové vyhodnocení „verze PODZIM“ 
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Vyhodnocení pracovních listů verze JARO 2012 (1. ročník SŠ - 25 žáků: 11 

chlapců a 14 dívek, 8 týmů, květen) graf č. 12 až č 22. 

Graf č. 12: Úkol 1. 

 

 

Graf č. 13: Úkol 2. 
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Graf č. 14: Úkol 3. 

 

 

 

Graf č. 15: Úkol 4. 
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Graf č. 16: Úkol 5. 

 

 

 

 

Graf č. 17: Úkol 6. 

 



68 

 

Graf č. 18: Úkol 7. 

 

 

 

 

Graf č. 19: Úkol 8. 
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Graf č. 20: Úkol 9. 

 

 

Graf č. 21: Úkol 10. 
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Graf č. 22: Celkové vyhodnocení „verzeJARO“ 

 

 

Po vyhodnocení pracovních listů bylo zjištěno, že žáci byli úspěšnější při řešení 

úkolů v pracovních listech verze JARO, kde dosáhli 79,42% úspěšnosti zcela správných 

odpovědí viz graf č. 22. Oproti verzi pracovních listů pro roční období podzim, kde žáci 

dosáhli nižší, 65,88 % úspěšnosti zcela správných odpovědí viz graf č. 11. 

 

Po podrobnějším prozkoumání odpovědí žáků v pracovních listech byly stanoveny 

otázky, které se jevily jako srozumitelné, otázky které byly pravděpodobně méně 

srozumitelné a otázky pravděpodobně nesprávně formulované. Na základě pilotáže 

pracovních listů doporučuji v rámci exkurze určité změny. Pro budoucí použití 

pracovních listů je vhodné některé položky upravit. Jednotlivé položky v pracovních 

listech a jejich návrhy na úpravy přikládám níže. 
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5.3. Návrhy na úpravy otázek v pracovních listech 

Úpravy v pracovních listech byly konzultovány a změny jednotlivých úloh 

navrženy Mourkovou (2012). 

 

5.3.1 Úpravy pracovních listů pro roční období JARO 

Úkol 1. A) 

Kdo byl podle pověsti původním obyvatelem kaple v jeskyni vzniklé v 9. století 

přístupné i z kostela sv. Jana Křtitele?  

Návrh na úpravu formulace: 

Kdo byl podle pověsti původním obyvatelem jeskyně, která byla později přeměněna 

v kapli přístupné z kostela sv. Jana Křtitele? 

 

Úkol 2. A) 

Původní formulace:  

Cesta na stanoviště 2 vede vlhkými suťovými lesy. Všímejte si s týmem stromového 

patra, 3 významné druhy stromů zapiš!  

Návrh na úpravu formulace: 

Cesta na stanoviště 2 vede vlhkými suťovými lesy. Všímejte si stromového patra, 3 často 

se vyskytující druhy stromů zapište! 

 

Úkol 2. B) 

Původní formulace: 

Na stanovišti 2 se vyskytuje významný druh rostliny bylinného patra, kvetoucí žlutě, 

čeledi brukvovité, která je důležitým ukazatelem biotopu lesního stanoviště a bohatosti 

minerálů v půdě. O jaký druh rostliny se jedná? (Pokus se ji nalézt, odpověď překontroluj 

na informační tabuli.) 

Návrh na úpravu formulace: 

Na stanovišti 2 se vyskytuje druh byliny, kvetoucí žlutě z čeledi brukvovité, která je 

typická pro lesní stanoviště s minerálně bohatými půdami. O jaký druh rostliny se jedná? 

(Pokuste se ji nalézt, odpověď překontrolujte na informační tabuli.) 
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Úkol 3. 

Původní formulace: 

Stanoviště 3. je společenstvem světlých teplomilných doubrav, které je charakteristické 

pro CHKO Český kras. Jaké další významné druhy rostlin stromového, keřového, nebo 

bylinného patra najdeš v okolí? (Zapiš alespoň tři druhy, použij klíč k určování rostlin.)  

Návrh na úpravu formulace: 

Na stanovišti 3 je společenstvo světlých teplomilných doubrav, které je charakteristické 

pro CHKO Český kras. Jaké další na stanovišti běžné druhy rostlin stromového, 

keřového, nebo bylinného patra najdete v okolí? 

(Zapište alespoň tři druhy, použijte klíč k určování rostlin.) 

 

Úkol 5. 

Původní formulace: 

Shlédni vyhlídku U Kříže. Na jejím vrcholu uprostřed vedle kříže se nachází na jaře 

kvetoucí známý ovocný keř. O jaký druh se jedná? 

Návrh na úpravu formulace: 

Shlédněte vyhlídku U Kříže. Na jejím vrcholu uprostřed vedle kříže se nachází na jaře 

kvetoucí keř, který je divokým předkem jednoho ovocného stromu. o jaký rod se jedná? 

 

Úkol 6. B) 

Původní formulace: 

Stanoviště 6 je bohaté na různé druhy motýlů. Najdi a shlédni některé z nich a druhy 

(alespoň 3) zapiš. 

Návrh na úpravu formulace: 

Pokuste se najít druhy motýlů, které jsou na informační tabuli a pozorované druhy 

si zapište. Další pozorované druhy se pokuste určit dle atlasu (klíče). 

 

Úkol 7. A) 

Původní formulace: 

Shlédni dendrologickou stezku. Jaký druh stromu tvůj tým zaujal? 
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Návrh na úpravu formulace: 

Projděte dendrologickou stezku. Jaký druh stromu váš tým zaujal a čím? 

 

Úkol 7. B) 

Původní formulace: 

Navštiv se svým týmem skanzen Solvayovy lomy. Jaká hornina se v něm dříve těžila? 

Návrh na úpravu formulace: 

Navštivte se svým týmem skanzen Solvayovy lomy. Jaká hornina se v něm  dříve těžila a 

k čemu se dnes tato hornina využívá? 

 

Úkol 8. 

Původní formulace: 

Poslouchej zpěv ptactva. Poznáš některý známý zpěv? Svoji domněnku zapiš.  

Na stanovišti 8 shlédni informační tabuli a zapiš významné druhy ptáků (alespoň 3), kteří 

se vyskytují v CHKO Český kras. 

Návrh na úpravu formulace: 

Poslouchejte zpěv ptactva. Poznáte některý známý zpěv? Svoji domněnku zapište. 

Na stanovišti 8 shlédněte informační tabuli a zapište vzácnější druhy ptáků (alespoň 3), 

kteří se vyskytují v CHKO Český kras. 

 

5.3.2 Úpravy pracovních listů pro roční období PODZIM 

Úkol 1. A) 

Původní formulace: 

Jak se nazývá druh, podkmene korýši, který patří do třídy rakovci a řádu bez-krunýřovci, 

který žije v podzemních vodách pramene v jeskyni poustevníka Ivana?  

Návrh na úpravu formulace: 

Jak se nazývá druh korýše, který žije v podzemních vodách pramene v jeskyni 

poustevníka Ivana? 

 

Úkol 3. B) 

Původní formulace: 
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Jaký je stupeň jeho ochrany? 

Návrh na úpravu formulace: 

Jak se pozná samec od samice? (Odpověď najděte v literatuře.) 

 

Úkol 7. B) 

Původní formulace: 

Navštiv se svým týmem skanzen Solvayovy lomy. Jaká hornina se v něm dříve těžila? 

Návrh na úpravu formulace: 

Navštivte se svým týmem skanzen Solvayovy lomy. Jaká hornina se v něm dříve těžila a 

k čemu se dnes využívá? 

 

Úkol 8. 

Původní formulace: 

Poslouchej zpěv ptactva. Poznáš některý známý zpěv? Svoji domněnku zapiš.  

Na stanovišti 8 shlédni informační tabuli a zapiš významné druhy ptáků (alespoň 3), kteří 

se vyskytují v CHKO Český kras. 

Návrh na úpravu formulace: 

Na stanovišti 8 shlédněte informační tabuli a zapište druhy ptáků ( alespoň 3), kteří se 

vyskytují v CHKO Český kras. 

 

5.3.3 Úpravy pracovních listů pro roční období ZIMA 

Úkol 3. 

Původní formulace: 

Procházíš územím s významnými chráněnými druhy (kriticky a silně ohrožené druhy) 

rostlin a živočichů. Rostliny a živočichové jsou vázány právě na toto území i kvůli 

vlastnostem podloží a půdy. Vzhledem k výskytu těchto chráněných druhů je území 

vyhlášeno jako CHKO.  

Co je to CHKO? 

Návrh na úpravu formulace: 

Procházíte územím, kde se vyskytují mnohé chráněné (kriticky a silně ohrožené) druhy 

rostlin a živočichů. Řada z nich je na toto území vázána kvůli vlastnostem podloží a 
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půdy. Vzhledem k výskytu těchto chráněných druhů a geologické stavbě oblasti je území 

vyhlášeno jako CHKO. 

Co je to CHKO? 

 

Úkol 4. A) 

Původní formulace: 

Stanoviště 4 je společenstvem suchomilných travin. Jaké znáš obecně druhy stonků? 

(Využij nápovědy z písmen.) 

Návrh na úpravu formulace: 

Na stanovišti 4 je společenstvo suchomilných travin. Jaký druh stonku mají traviny? Jaké 

znáte další druhy stonku? (Využij nápovědy z písmen.) 

 

Výsledná opravená verze souboru pracovních listů bude zařazena v Příloze č. 4. 
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5.4 Zhodnocení edukačního potenciálu CHKO Český kras 

Tabulka č. 4 Zhodnocení přírodních podmínek, stratigrafie, paleontologie, geologie 

a historie oblasti CHKO Český kras 

 

 

STRATIGRAFIE A 

PALEONTOLOGIE
GEOLOGIE HISTORIE

VÝZNAMNÉ ROSTLINY
VÝZNAMNÍ 

ŽIVOČICHOVÉ
odkryv silurských a 
devonských vrstev 

největší vápencové 
území v Čechách

hrady a zámky

vzácné druhy rostlin vzácné druhy živočichů
spodnodevonský útes 
na  Zlatém koni u 

Koněprus 

Na vápence jsou 
vázány četné formy 
krasového reliéfu:

hrad Křivoklát 
www.krivoklat.cz

ohrožené - silně 
ohrožené druhy

ohrožené - silně 
ohrožené druhy

světový stratotyp 
hranice mezi silurem a 

devonem, Klonk u 
Suchomast

krasové rokle               
krasové vývěry      

drobné ponorné toky 
jeskyně

hrad Tetín, Točník a 

Žebrák 
www.tocnik.com

společenstva:              
teplomilná dubohabrová    

lesostepi                        

významné a rozmanité 
druhy hmyzu

lomy Velká Amerika, 
Malá Amerika

Koněpruské 
jeskyně vedoucí: 

Alexandr Komaško                     
P. O. Box 13 CZ      

266 01 Beroun Tel.: 

+420 311 622 405 E-
mail: 

koneprusy@caves.cz

zámek Dobříš 
www.zamekdobris.cz                   

zámek Hořovice 
www.zamek-

horovice.cz                 

zámek Svinaře 
www.svinare.com

listnaté lesy                     
skalní stepi

významná naleziště 
měkkýšů

Bubovice - 

Solvayovy lomy

* Expozice hornin 

Českého krasu v lomu 
Paraple

zámek Mníšek pod 
Brdy  www.zamek-

mnisek.cz

významná naleziště druhů 
vázaných na vápencový 

podklad

různé druhy plazů, 
ptáků, i savců

lomy Mořina
kaňonovitá údolí  

drobná škrapová pole 
závrty         

hrad Karlštejn

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Zhodnocení přírodních podmínek, stratigrafie, paleontologie, geologie a 
historie oblasti CHKO Český kras
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Tabulka č. 5 Zhodnocení dostupnosti oficiálních organizací, výchovně vzdělávacích 

center, naučných stezek a dopravní dostupnosti oblasti CHKO Český kras 

 

OFICIÁLNÍ ORGANIZACE  
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

CENTRA

MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ 
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V 

CHKO

NAUČNÉ STEZKY
DOPRAVNÍ 

DOSTUPNOST

Správa CHKO Český kras 
kombinuje úřední činnosti s 

odbornou činností v ochraně přírody 
a krajiny:

V roce 1972 byla Výnosem 
MK ČSR č. 4947/72-II/2 na 

téměř celém území 
vyhlášena chráněná 

krajinná oblast.

NPR Karlštejn
vlakové spojení 

z Plzně:

Správa CHKO Český kras  č.p. 
85 , 267 18 Karlštejn                              

Tel.: +420 311 681 023                 

nebo +420 311 681,       E-mail: 
ceskras@nature.cz  

www.ceskykras.nature.cz

2 národní přírodní 
rezervace:  NPR Karlštejn 
NPR Koda 

Svatojánský okruh *
Beroun hlavní 

nádraží

KAVYL     Centrum 

ekologického výzkumu a 
výchovy                                           

ve Svatém Janu pod Skalou                       
Svatý Jan pod Skalou 2                        
266 01 pošta Beroun        

IČ:47515627               Tel. 314 

501 281           

www.ekocentrum.eu

4 národní přírodní památky:     
NPP Černé rokle 
NPP Klonk 

NPP Kotýz 
NPP Zlatý kůň

Zlatý kůň
vlakové spojení 

z Prahy:

Strategický plán udržitelného 
rozvoje Českého krasu: Agentura 

Koniklec, řešitel projektu, tel.: 222 
710 253, http://agentura.koniklec.cz, 

e-mail: info@koniklec.cz

 8 přírodních rezervací:              
PR Karlické údolí 
PR Klapice 

PR Kobyla 

PR Kulivá hora 
PR Radotínské údolí 
PR Staňkovka 
PR Tetínské skály 
PR Voškov

Naučná geologická 
stezka západní částí 

Českého krasu

Srbsko vlaková 
stanice

Muzeum Českého krasu  
příspěvková organizace              

Husovo náměstí 87, 266 01  Beroun 
tel./fax 311 624 101, tel. 311 

621 842 mail:info@muzeum-
beroun.cz www.muzeum-beroun.cz

6 přírodních památek:                 
PP Hvížďalka 
PP Krásná stráň                             
PP Lom u Kozolup 

PP Syslí louky u Loděnice 
PP Špičatý vrch - Barrandovy 
jámy 
PP Zmrzlík

Vodácká naučná stezka 
Berounka

autobus z Prahy 

Zličín

Dále v působnosti Správy 
CHKO Český kras národní 
přírodní památky:

Naučná stezka 
Koukolova hora - Kotýz

Kladno - Praha 

Příbram - 
Beroun  

Požáry, Dalejský profil, U 
Nového mlýna, Barrandovské 
skály, Lochkovský profil, 
Cikánka I, Letňanské letiště               
a národní přírodní rezervace 
Větrušické rokle

památné stromy:                             
Dub na Vráži, 

Bubovický dub, Dub u 
dvou bratří (Dub sedmi 
bratří), Lípa u Hlásné 

Třebaně, Dub u 
měňanského mlýna, 

Lípy v Mořině, Dub u 
Suchomast, Dub u 

Litně, Dub na 
Herinkách

Zhodnocení dostupnosti oficiálních organizací, výchovně vzdělávacích 
center, naučných stezek a dopravní dostupnosti
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Tabulka č. 6 Vlastní zhodnocení edukačního potenciálu CHKO Český kras 

 

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -
potřeba plánování 
cesty a využití více 
dopravních prostředků

ne příliš mnoho 
vzdělávacích center

 na téměř celém území vyhlášena 
chráněná krajinná oblast

omezení pohybu a 
možností sběru 
materiálu v chráněné 
krajinné oblasti

mnoho naučných stezek v oblasti
naučné stezky bez 
dalšího zaměření pro 
školní exkurze

OFICIÁLNÍ ORGANIZACE / 
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

CENTRA

MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ 
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V CHKO

NAUČNÉ STEZKY

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

bohaté přírodní podmínky, možnost 
seznámení s prvky ochrany

světově známé odkryvy silurských a 
devonských vrstev 

největší vápencové území v Čechách

bohaté kulturní dědictví a historie 
oblasti

dostupné oficiální organizace

dostupná lokalita

ZHODNOCENÍ EDUKAČNÍHO POTENCIÁLU CHKO ČESKÝ KRAS

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

STRATIGRAFIE A 

PALEONTOLOGIE

GEOLOGIE

HISTORIE

riziko úbytku 
chráněných druhů 
vlivem turismu

změna krajiny 
antropogenním vlivem 

vliv těžby na krajinu

nadměrný turistický 
ruch související s 
návštěvou historických 
památek
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6. Diskuse 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku uplatnění školních exkurzí 

ve výuce, především na možnost využití CHKO k rozpracování modelu komplexní školní 

exkurze v rámci výuky přírodovědných předmětů. Jako vhodné modelové území byla 

zvolena kulturně i přírodovědně atraktivní CHKO Český kras. 

Dle mých zjištění jsou metodicky a didakticky zaměřené publikace pro oblast CHKO 

Český kras sloužící školám pro jejich činnost na exkurzích jen málo dostupné, přestože 

oblast Českého krasu je velmi atraktivní po stránce přírodovědné i kulturní právě pro 

konání školních exkurzí. V omezené míře je vytvářejí samotné školy, ekologická centra 

nebo Správa CHKO český kras. Například pracovní list se zaměřením na geologii 

Jančaříková (2011), brožura o památných stromech (Pozoruhodné stromy Českého krasu, 

2012) nebo listy Fragmenta Ioannea Collecta (2006). 

Existuje množství vydaných knižních publikací, článků nebo periodik zabývající se 

podmínkami v CHKO Český kras, které jsou však většinou úzce specializované vždy na 

určitý obor a pro potřeby učitele méně využitelné. Z geologicky zaměřených se jedná 

například o publikace: Chlupáč (1999), Ložek (2011), a z dalších přírodovědných oborů 

například Svoboda (2007), Šíma (2011), Veselý (2006). 

Aktuální přírodovědné informace o lokalitě Svatý Jan pod Skalou mohou učitelé 

získávat prostřednictvím ekocentra KAVYL, které vydává za finanční podpory Fondu 

životního prostředí Středočeského kraje zmíněné odborné články ve sborníku 

FRAGMENTA IOANNEA COLLECTA (2006), FRAGMENTA IOANNEA Botanica, 

Zoologica, Ornithologica, nebo Lichenologica, shrnující aktuální výzkum v CHKO 

Český kras do souboru. Muzeum Českého krasu Beroun vydává časopis Český kras, 

který podává současné aktuální informace z různých oborů o dané oblasti ve formě 

vhodné i pro učitele. 

Dle mého názoru zajímavé náměty na exkurzi byly čerpány ze zahraniční literatury 

zabývající se exkurzemi a vzděláváním žáků. Například Kisiel (2006), nebo Hurley 

(2006), se zabývají exkurzemi jako motivačním prvkem vědeckého poznání a výuky a 

Tilling (2004), se zabývá účinkem terénních prací na středních školách ve Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska a další poznatky byly čerpány z publikace 

Eschenhagen a kol. (2006). 
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Problematikou exkurzí a využitím chráněných území pro školní exkurze se zabývá 

mnoho diplomových prací vzniklých na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Například 

diplomantka Kropáčková (2004) která se zabývá možnostmi využití chráněných území a 

pro školní exkurze v CHKO Žďárské vrchy, Řeháková (2011), se zabývá využitím 

modelových ekosystémů pro exkurzi v okolí Chomutova v základním vzdělávání, 

Tomaškinová a Švecová (2009), se dle studentské vědecké konference ve své doktorské 

práci zaměřuje na exkurze na naučných stezkách NP Slovenský kras. Dále jsem měla 

k dispozici diplomové práce Maiznerové (1991), která se zabývá návrhem naučné stezky 

v pražské zoologické zahradě, Pražanové (2008) která se zaměřuje na jednooborové 

školní exkurze a Sedláčkové (2011) která navrhla exkurzi pro žáky ZŠ/SŠ do Zoologické 

zahrady Brno se zaměřením na studium chování zvířat které byly inspirací. 

 

6.1 Komplexní školní exkurze v CHKO Český kras 

Po vytvoření literární rešerše z tuzemských i zahraničních zdrojů byla navržena 

exkurze a soubor pracovních listů se zohledněním sezónního aspektu pro roční období 

JARO, PODZIM a ZIMU. Na exkurzi byl kromě praktické aplikace vědomostí a 

dovedností kladen důraz na využití autodidaktických metod, jako je práce s pracovními 

listy, určovacími klíči apod. 

Dle Švecové (2002) exkurze vytváří prostor pro vytvoření celkové představy žáků 

o vztazích v přírodě a rozvíjí mezipředmětové vztahy. Mnou navržená komplexní školní 

exkurze v CHKO Český kras je zaměřena taktéž na vytvoření celkové představy žáků o 

zájmovém území. Dále je exkurze zaměřena na poznání kulturního dědictví dané obce a 

geologických a přírodních podmínek, což podpoří rozvíjení mezipředmětových vztahů. 

Nejen díky motivačnímu názvu „expedice“ a využití pracovních listů byla 

komplexní školní exkurze vedena jako aktivizující organizační forma výuky, se záměrem 

prohlubovat přírodovědné, praktické či společenskovědní znalosti, jak uvádí Janiš 

(2003). Dále uvádí, že na exkurzi mohou být žáci motivováni k další odbornější 

orientaci, což se mi při exkurzích a z výsledků konaných konferencí částečně potvrdilo, 

protože někteří žáci studující ekologicky zaměřený obor na konkrétní střední škole 

projevili zájem o vybraná témata a zmínili se i o budoucím záměru více se věnovat 

vybranému oboru, jako je například ekologie, geologie apod. 
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Bylo záměrem uskutečnit pilotní exkurze formou zážitkové pedagogiky, která je 

dle Škobrtala (2010), založena na osobní aktivitě žáka, kdy se pomocí následné reflexe 

takto vzniklé zážitky transformují do podoby využitelné v praxi. 

Na exkurzi byli žáci rozděleni do týmů. Bedrnová, Nový a kol. (2007) uvádějí, že 

tým je specifickým druhem pracovní skupiny, k jehož znakům patří vytyčený společný 

cíl, nebo společná činnost, což je v konkrétních školních exkurzích vypracování úkolů 

v pracovních listech a plnění expedice žáky. 

Mohauptová (2009) uvádí, že právě týmová práce, tedy tzv. „teambuilding“ se 

v posledních letech začleňuje i do výuky jako zážitkové vzdělávání. Podstatou týmové 

práce na exkurzi by mělo být i učení se žáků z důsledků vlastního jednání a společné 

překonávání úkolů a výzev. 

 

Přípravu exkurze hodnotím jako náročnější pro její didaktické zpracování 

učitelem, časovou náročnost a potřebu odborných znalostí a dovedností. Při přípravě 

konkrétní exkurze jsem využila dle mého názoru prakticky zpracovanou publikaci 

Kloučkové (2008), která se zabývala využitím rekreační oblasti Boleveckých rybníků k 

realizaci školní exkurze. Pro exkurzi byl vytvořen soubor pracovních listů s učebními 

úlohami se zohledněním sezonního aspektu. Záměrem bylo vytvořit soubor rozličných 

úloh různé náročnosti tak, aby žáky podněcovaly k aktivitě. 

 

Návrhy pracovních listů jsem ověřila se třídou žáků střední školy na podzim a 

na jaře. Ze zdravotních důvodů jsem nemohla provést ověření zimní verze. 

Z vyhodnocení pracovních listů a stanovení procenta úspěšnosti zcela správných 

odpovědí je možné konstatovat, že pracovní listy se u žáků osvědčily jako vhodný 

aktivizující prvek. 

Žáci v týmech aktivně spolupracovali a řešili otázky a úlohy v pracovních listech. 

S velkým ohlasem se setkaly úlohy, ve kterých byl prostor pro tvůrčí práci a vyjádření 

vlastního stanoviska týmu, praktické úkoly, nebo úlohy doplňovací, kde žáci museli 

aktivně najít, určit a zapsat dané zástupce rostlin, nebo živočichů. Žáci pracovali 

s textovým materiálem pro vyvození obecných závěrů a měli možnost vytvořit se svým 

týmem prezentaci na vybrané téma z návštěvy CHKO Český kras a prezentovat ho 

na konferenci ve škole. Tím bylo dosaženo splnění výchovně vzdělávacích cílů exkurze. 

Žákům se podařilo uplatnit týmovou práci a společné plnění zadaných úkolů. 
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Řešení úloh v pracovních listech nečinilo žákům nijak výrazné obtíže, ale u 

některých týmů se objevily odpovědi částečně správné a u jiných nesprávné. Pro žáky 

byly zřejmě obtížné úkoly týkající se vyjádření ekologických pojmů, nebo konkrétní 

určení druhů u některých rostlin, nebo samotná tvorba formulace odpovědí a 

v neposlední řadě i vyjádření vlastních názorů a vyjádření jednotného stanoviska týmu. 

Procento úspěšnosti zcela správných odpovědí v pracovních listech v podzimním 

termínu exkurze je 65,88 % a v jarním termínu exkurze je 79,42 %. Domnívám se, že pro 

první ročník středoškolského studia je soubor pracovních listů dle zjištěných výsledků 

přiměřeně obtížný. Důvodů, proč vznikly částečně správné nebo nesprávné odpovědi, 

mohlo být více. Některým týmům se nepodařilo odpovědět na otázky zcela správně a 

nedařilo se jim zjistit všechny potřebné informace ke správnému dokončení daného 

úkolu. Je možné, že formulace některých otázek nebyla pro žáky zcela srozumitelná. 

Žákům byly v průběhu exkurze poskytovány další informace a doporučení, nebo žáci 

měli možnost diskutovat a poradit se s učitelem. Po ověření pilotní verze pracovních listů 

byly navrženy případné změny formulací pracovních listů s využitím konzultací 

Mourkové (2012) tak, aby byly využitelné v praxi. 

 

Při postupu naučnou stezkou Svatojánský okruh někdy docházelo u žáků k poklesu 

pozornosti. V týmu, kde došlo k poklesu koncentrace pozornosti jednoho žáka, doplnili 

aktivitu další členové z týmu. Přesto, že jsem se snažila žáky motivovat před exkurzí i 

v jejím průběhu a byly zařazeny přestávky na odpočinek, u některých týmů se nepodařilo 

jejich aktivitu udržet po celou dobu exkurze, zejména na posledních stanovištích. 

Domnívám se, že pokles pozornosti žáků byl způsoben převážně únavou z postupu 

členitým terénem. Týmy přesto odpověděly na otázky v pracovních listech a většinou tak 

splnily zadané úkoly. 

Na závěr exkurze jednotlivé týmy zhodnotily význam chráněných krajinných oblastí a 

v neposlední řadě i svou práci v týmech při expedici. Myslím, že hlavní přínos pro žáky 

je komplexní přehled o biologické i kulturní stránce dané lokality v CHKO Český kras. 

Žáci se vyjádřili, že exkurze byla pro ně zdrojem neopakovatelných zážitků. Učili se 

v přírodě, což hodnotili jako příjemnou změnu. 
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Žáci prezentovali výsledky svých aktivit z realizované exkurze na konferenci. 

Myslím, že konference byla pro žáky přínosná z důvodu upevňování získaných 

vědomostí a dovedností. Žáci se učili pracovat s informacemi a třídit je. Konference 

přispěla nejenom k rozvoji kreativity žáků, ale také k posílení jejich dovednosti 

prezentovat výsledky samostatné práce s využitím moderní přístrojové techniky a 

využitím informačních technologií, jako je například prezentace s využitím programu 

Microsoft Office Power Point. Dle zjištění byla práce s multimédii pro většinu žáků 

běžně využívaná. Žáci měli možnost prezentovat různá témata a naučit se tak prosadit a 

zdůvodnit své názory a postoje. Přístup žáků byl při prezentování výstupů jejich 

samostatné činnosti zodpovědný. Žáci poutavě prezentovali výsledky své samostatné 

práce. Myslím, že průběh konference byl pro žáky zábavný a jednotlivé prezentace byly 

pro žáky zajímavé. Při této organizační formě byly rozvíjeny sociální dovednosti žáků, 

jejich komunikační schopnosti a byl podpořen celkový rozvoj osobnosti žáků. 

 

6.2 Koncepce školních exkurzí na naučných stezkách v chráněných 
krajinných oblastech 

Při školních exkurzích se běžně využívá naučných stezek. Existuje však minimum 

naučných stezek v chráněných krajinných oblastech, vytvořených přímo pro školní 

exkurze, pro které by byly školám k dispozici i metodické pomůcky, jako například 

pracovní listy. 

Setkala jsem se například s variantou naučných stezek, které slouží školám již 

několik let, například Naučná stezka Zemská brána v Orlických Horách, kde jsou 

k dispozici textoví průvodci naučnou stezkou, Kučera a Vogl (2008) pro kterou ale 

nejsou k dispozici pracovní pomůcky, metodicky zpracovaný textový materiál pro žáky a 

chybí i aktivní spolupráce správy se školami. 

Za zmínku stojí některé naučné stezky na Moravě. Například naučná stezka 

Hostýnské vrchy, je využívána přímo pro účely školní exkurze (NS Hostýnské vrchy, 

2011). Nenáleží však žádné chráněné krajinné oblasti, ve které by se žáci mohli seznámit 

s prvky ochrany přírody a naučit se v praxi zásadám chování v chráněném území. 

Dále je možné zmínit například Společenské a ekologické centrum Muchovice, kde 

je pochod naučnou stezkou Lysá Hora doplněn odborným výkladem průvodce a výhodou 

je i umístění naučné stezky, která se nachází na hranici CHKO Beskydy (Společenské a 

ekologické centrum Muchovice oficiální web, 2011). 
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Naučná stezka, na kterou je vytvořen soubor pracovních listů se nachází v obci 

Svatý Jan pod Skalou, kde sídlí i ekocentrum KAVYL. V ekocentru je možné požádat 

o odborný výklad, obdržet potřebné informace, nebo i další textový materiál. Při 

komplexní školní exkurzi, kterou jsem navrhla je využíváno informačních tabulí na 

naučné stezce Svatojánský okruh a pracovních listů vytvořených přímo pro střední školy 

se zohledněním sezonního aspektu. Dále je využito i možnosti shlédnout kulturní 

dědictví v obci, využít poradenství ekocentra Kavyl a zároveň je exkurze uskutečněna 

v srdci chráněné krajinné oblasti. Zvolená lokalita tedy poskytuje dobré podmínky pro 

konání exkurze. Žáci tím mohou být motivováni pro navštívení dalších naučných stezek 

ve volném čase. 

Ekocentrum Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou vzniklo s podporou Správy 

chráněné krajinné oblasti Český kras a Svatojánské koleje - vyšší odborné školy 

pedagogické. Vznik ekocentra byl doporučen zahraničními experty: Landscape 

Stewardship Exchange 2000 a zejména se stal součástí podmínek pro udělení prestižního 

Diplomu Rady Evropy Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Ekocentrum KAVYL 

vytváří vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ i SŠ zaměřené na řemeslnickou výrobu, 

výtvarnou výchovu, ale i na ekologii, botaniku zoologii a geologii nebo tematické dny. 

Další činností je provoz ekoporadny, nebo možnost navštívit farmářskou zahrádku 

s domácími zvířaty. Exkurzi do CHKO Český kras a na naučnou stezku je tedy vhodné 

doplnit a oživit právě návštěvou ekocentra KAVYL (KAVYL ekocentrum, 2011). 

 

Problematikou školních exkurzí a využitím chráněných území se zabývala 

například diplomantka Kropáčková (2004), která se zaměřila na využití CHKO Žďárské 

vrchy. Pomocí dotazníkového šetření vyhodnocuje informace o zařazování exkurze jako 

formy výuky ve školách. Zjistila skutečný zájem pedagogů i žáků o tuto vyučovací 

formu. Kladně je hodnoceno zastoupení převážně přírodovědných předmětů při realizaci 

exkurze. Dále v praxi ověřila, že komplexní školní exkurze je vhodnou formou výuky 

pro vytvoření ucelené představy žáků o vztazích v přírodě. Při exkurzích taktéž využívá 

naučných stezek. Ačkoliv jsou návrhy exkurzí v diplomové práci komplexního 

charakteru, každá jednotlivá trasa a pracovní list jsou více specificky nebo oborově 

zaměřeny.  

Oproti tomu jsem se ve své diplomové práci zaměřila na vedení exkurze, která 

zahrnuje komplexní biologický, geologický, ekologický, ale i kulturně historický přehled 

v dané oblasti a navrhla jsem varianty pracovních listů se zohledněním sezónního 
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aspektu, pro tři různá roční období. Ve své diplomové práci se zabývám i možností 

uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti žáků po exkurzi. Má diplomová práce se dále liší 

začleněním konference žáků. Žáci uplatnili své poznatky na závěrečné konferenci, kde 

měli prostor pro práci s textovým materiálem, pro práci s multimédii a pro uplatnění 

svých názorů na danou problematiku. Konference jako organizační forma výuky byla tak 

nástrojem k rozvoji týmové spolupráce žáků. Možnost vyjádřit názor žáků a prezentovat 

vybraná témata přispěla k rozvoji sociálních dovedností žáků, jako je komunikace, 

naslouchání, diskuse a argumentace. Organizační forma výuky - konference se běžně 

v praxi nevyužívá a s jejím začleněním po konané exkurzi jsem se zatím nesetkala. 

 

6.3 Zhodnocení edukačního potenciálu CHKO Český kras 

Při zjišťování edukačního potenciálu zájmového území bylo třeba vyhledat mnoho 

informací z různých zdrojů uvedených v seznamu literatury a v tabulce č. 4 a 5. Český 

kras je jedinečné území ležící jihozápadně od Prahy v centrální části Barandienu až k 

městu Beroun. Tato krasová oblast, která nabízí možnost poznávat geologické, 

přírodovědné, ale i historické bohatství má dle mého názoru velký potenciál pro vedení 

exkurzí také díky vybudovaným naučným stezkám. 

Edukační potenciál vybraného území byl zhodnocen jako vhodný, viz tabulka č. 6, 

na základě výjimečných přírodních podmínek viz literární rešerše kapitola 6. 3, 

významných stratigrafických a paleontologických stanovišť, geologických světově 

významných stanovišť, dále na základě kulturně-historického dědictví viz tabulka č. 4 a 

v neposlední řadě důležitých výchovně vzdělávacích center v oblasti s možností využít 

chráněnou krajinnou oblast viz tabulka č. 5. 

Ve spolupráci s ekocentrem Kavyl (KAVYL ekocentrum, 2011) a Správou CHKO 

Český kras (AOPK ČR oficiální web český kras, 2011) je možné rozvíjet edukační 

potenciál území a lokalita se může stát atraktivnější pro školy. K tomu se snaží přispět i 

má diplomová práce. 

 

 

6.4 Vyjádření k výuce formou exkurze 

Domnívám se, že aplikace znalostí ze školy v praxi přímo v přírodě vede 

k upevnění a k trvalejšímu zapamatování vědomostí žáků. Jsem přesvědčena, že exkurze 

splnila předem stanovené cíle. Přispěla k vytvoření ucelené představy žáků o procesech 
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v přírodě, o přírodě a krajině v CHKO Český kras a k prohlubování vědomostí a 

dovedností získávaných ze všech oborů přírodních věd, jako je biologie, geologie, 

ekologie ale i představy o bohatosti a krásách kulturních památek. 

Je vhodné zmínit, že cílem Státního programu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO, 2011) je zvýšit povědomí a znalosti obyvatel o životním 

prostředí, o jeho problémech a potřebách, proto lze kladně hodnotit zastoupení 

biologických, geologických a ekologických oborů při realizaci komplexní exkurze. Žáci 

mají možnost při exkurzi poznávat přírodu jako zákonitě fungující biologický systém, 

což se v mé diplomové práci také potvrdilo. Žáci měli možnost seznámit se s různými 

typy ekosystémů a přírodních společenstev v CHKO Český kras a tím měli možnost 

nahlédnout na složité interakce v přírodě a uvědomit si potřebu ochrany přírody na 

některých územích. 

Na základě zhodnocení průběhu exkurze, vyhodnocení pracovních listů a 

z výsledků konference lze odvodit, že začlenění výuky formou exkurze je pro žáky 

přínosné. Přínos exkurze se potvrdil v podobě povědomí žáků o důležitosti ochrany 

přírody, v přístupu žáků k přírodě a v podobě motivace žáků k dalším činnostem, jako 

například ovlivnění volnočasových aktivit, nebo i volba dalšího zaměření studia. Vliv 

exkurze byl patrný i na formování a upevňování vzájemných vztahů uvnitř kolektivu i 

mezi žáky a učitelem. Stanovené výchovně vzdělávací cíle se tedy podle mého názoru 

podařilo splnit. 
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7. Závěr 

Diplomová práce Komplexní exkurze s využitím chráněné krajinné oblasti Český 

kras se zabývá rozpracováním modelu komplexní školní exkurze pro interaktivní práci 

žáků s využitím přírodní lokality v CHKO Český kras, konkrétně naučné stezky 

Svatojánský okruh. 

V souvislosti s danou problematikou byla vytvořena literární rešerše, na základě 

které byla navržena komplexní školní exkurze a byl vytvořen soubor pracovních listů a 

metodická doporučení k exkurzi pro učitele. Soubor pracovních listů zohledňuje sezonní 

aspekt při vedení exkurze, jedná se o tři verze pro roční období jaro, podzim a zimu. 

Na základě zrealizovaných pilotních exkurzí na naučné stezce Svatojánský okruh 

v ročním období na podzim a na jaře byly pracovní listy vyhodnoceny a navrženy změny 

jednotlivých úloh. 

Práce hodnotí přírodovědný a edukační potenciál chráněné krajinné oblasti Český 

kras. Exkurze do této oblasti jako forma výuky je pro žáky atraktivní z mnoha důvodů. 

Atraktivní může být například interaktivní přístup ve výuce, uplatnění zážitkové 

pedagogiky, upevnění a aplikace poznatků při řešení praktických úkolů, což vede 

k efektivnímu propojení teoretické a praktické složky výuky. Výsledkem pak je zvýšení 

trvalosti získaných poznatků, posílení motivace žáků a v neposlední řadě i vytváření 

vztahů k přírodnímu dědictví v rámci určitého regionu i celé České republiky. 

Exkurze je pro žáky dle mých zjištění atraktivní a zajímavou formou vyučování, na 

které se mohou sami podle svých schopností a možností podílet. Žáci si díky 

bezprostřednímu styku s objekty a jevy snáze zapamatovali nové poznatky, propojili 

teoretické vědomosti s praktickými činnostmi a objevovali mezipředmětové souvislosti.  

 

Diplomovou práci a navrženou koncepci školní exkurze se začleněním následné 

konference žáků lze využít v praxi při výuce na středních školách. Dále lze využít soubor 

pracovních listů pro exkurze středních škol přímo na naučné stezce Svatojánský okruh 

v CHKO Český kras. Během řešení diplomové práce jsem měla možnost seznámit se 

blíže s přírodními poměry v CHKO Český kras. 

Získané poznatky a vytvořenou koncepci exkurze bych chtěla využít ve své praxi 

pedagoga na střední škole. O soubor pracovních listů vytvořený pro naučnou stezku 
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Svatojánský okruh projevilo zájem ekocentrum KAVYL, které se nachází přímo v obci 

Svatý Jan pod Skalou. 

Přála bych si, aby se chráněné krajinné oblasti staly místy, do kterých budou častěji 

směřovány školní exkurze, nejen pro neopakovatelnou krásu původní zachovalé krajiny, 

ale především pro jejich výchovně vzdělávací potenciál. Těší mě, že vytvořený námět 

k exkurzi bude uplatněn ve výuce na střední škole. 
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Příloha č. 3: Informace pro učitele, které se nacházejí na informační tabuli ve Svatém 

Janu pod Skalou 

Příloha č. 4: Výsledná verze souboru pracovních listů s autorským řešením pro naučnou 

stezku Svatojánský okruh: 

Pracovní listy pro jarní termín exkurze (s autorským řešením) 

Pracovní listy pro podzimní termín exkurze (s autorským řešením) 

Pracovní listy pro zimní termín exkurze (s autorským řešením) 

Příloha č. 5: Souhrnný vědomostní kvíz (s autorským řešením) 
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Příloha č. 1 Příprava exkurze pro učitele 

Komplexní školní exkurze s využitím CHKO Český Kras 

lokalita Svatý Jan pod Skalou 

Naučná stezka Svatojánský okruh se souborem pracovních listů 

 

Téma a zaměření exkurze: 

Komplexní školní exkurze - Expedice Svatojánský okruh 

Místo exkurze: 

Obec Svatý Jan pod Skalou 

Optimální období a doprava do Svatého Jana pod Skalou: 

Jaro, podzim, nebo zima 

Doprava v zimě autobusem z Prahy Zličín do Svatého Jana pod Skalou, jinak 

vlakem do Berouna, nebo do Srbska. 

Trasa exkurze: 

Např.: Trasa z Berouna vlakové nádraží po červené turistické značce do Svatého 

Jana pod Skalou, dále trasa naučné stezky Svatojánský okruh, závěr po zelené 

turistické značce do obce Hostim a po žluté turistické značce do obce Srbsko, 

vlaková stanice. 

Délka trvání exkurze: 

Jednodenní exkurze 

Cíle exkurze: 

- Žák vysvětlí zkratku CHKO. 

- Žák vyjmenuje charakteristické biotopy pro CHKO Český kras. 

- Žák určí vybrané typické rostliny a živočichy CHKO Český kras. 

- Žák vysvětlí vznik krasových jevů obecně. 

- Žák pracuje s textovým materiálem pro vyvození závěru. 

- Žák vytvoří se svým týmem prezentaci, nebo referát na vybrané téma z návštěvy 

CHKO Český kras pro budoucí prezentaci na konferenci ve škole. 

 

 



102 

 

Metody výuky: 

slovní dialogická metoda 

metoda práce s textovým materiálem 

metoda názorně demonstrační (pozorování přírodnin) 

metoda aktivizující (diskuze, didaktická hra - plnění expedice v týmu žáků za pomoci 

učitele) 

 

V neposlední řadě je vhodné i žákům sdělit důležitost přípravy na expedici (vhodná obuv, 

oděv, dostatek tekutin apod.). 

S sebou: pracovní listy, pracovní pomůcky, jako je lupa, klíč k určování rostlin a 

živočichů atd. 
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Příloha č. 2 Metodika realizace exkurze pro učitele 

Naučná stezka Svatojánský okruh: 

 

- Žáci vytvoří týmy o velikosti 3-4 žáci. 

- Rozdat pracovní listy, do každého týmu jeden pracovní list. 

- Poučit žáky o tom, že se nacházejí v chráněné krajinné oblasti. 

(Přírodniny, které se nalézají jen na vyznačených trasách, nesmějí sbírat, musí na ně 

případně upozornit učitele a musí dodržovat pravidla při návštěvě chráněné krajinné 

oblasti, viz informační tabule v obci Svatý Jan pod Skalou.) 

- Poučit o bezpečnosti při pohybu a práci v terénu. 

- Navštívit kapli poustevníka Ivana, kostel sv. Jana Křtitele, studánku s pramenem sv. 

Ivana. 

- Rozdat pracovní pomůcky, jako je lupa a klíč k určování rostlin a živočichů. 

- Postupovat hromadně po NS Svatojánský okruh, doprovázet a řídit žáky, motivovat 

dle metod výuky, nebo splněním úkolu expedice. 

- Zdůraznit žákům, že konečný výsledek exkurze závisí na práci, aktivitě a příspěvku 

všech členů týmu. 

- Upozornit na budoucí konání konference žáků ve třídě - nutnost vymyslet téma 

konference vztahující se k CHKO Český kras každým týmem a zapsat do pracovního 

listu. 

- Odevzdání pracovních listů týmů s vypsanými tématy konference týmů po absolvování 

expedice učiteli. 

- Možnost připravit konferenci žáků v běžné vyučovací hodině s prezentací témat žáků 

z expedice do CHKO Český kras. 
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Příloha č. 3 Informace pro učitele, které se nacházejí na informační 
tabuli ve Svatém Janu pod Skalou 

 

„Naučná stezka 

Svatojánský okruh 

prochází Národní přírodní 

rezervací Karlštejn, která 

byla pro jedinečný 

charakter přírody i 

v celoevropském měřítku 

vyhlášena už v roce 1955. 

V roce 2005 byla oceněna 

Diplomem Rady Evropy a 

je součástí soustavy 

chráněných území 

evropského významu 

Natura 2000. Rezervace se 

rozkládá na ploše 1616 ha 

a je jádrovou zónou a 

centrem biodiverzity 

Chráněné krajinné oblasti Český kras. Už z tohoto důvodu se na činnosti a chování 

v rezervaci podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vztahují přísná 

ochranná pravidla. 

Geologický podklad je tvořen sedimenty a méně vulkanity prvohorního stáří (silur 

až střední devon, 435 - 375 mil. let). Sedimenty jsou světově ceněné hlavně pro svůj 

obsah dobře zachovalých zkamenělých zbytků organizmů (fosílií). Mezi nejvýznamnější 

patří trilobiti, měkkýši, ale i drobní tentakuliti a graptoliti. Největší zastoupení mezi 

horninami mají karbonáty (vápence), které působením meteorických a říčních vod 

v mnoha místech zkrasovatěly. To podmiňuje i celkový charakter krajiny, který je velmi 

dynamický a až pohádkově romantický. 

Podnebí je poměrně suché, teplé s mírnými zimami. Roční srážkové úhrny zřídka 

přesahují 530 mm a průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8.5 - 9 °C. 

Mezi nejvýznamnější přírodní biotopy patří šipákové doubravy, dubohabrové, bukové a 

suťové lesy, lužní lesy v potočních údolích a teplomilné travinné a skalní stepi. Některé 
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z krasových jeskyní i další podzemní dutiny jsou využívány početnými koloniemi 

několika druhů zvláště chráněných netopýrů, kteří v nich přezimují. 

Naučná stezka Svatojánský okruh je dlouhá 4 km s převýšením 166m. Stezka vede 

od kláštera ve Svatém Janu pod Skalou (obrázek č. 11), přes vrchol Svatojánské skály 

s nádherným výhledem „U kříže“, prochází bývalými Solvayovými lomy a vrací se zpět 

ke klášteru krasovou roklí Propadlé vody. 

Stezka obsahuje deset stanovišť, které přiblíží charakter zdejších biotopů, některé 

krasové jevy a také druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.“ 

(Společnost pro rozvoj Českého krasu, 2005) 

 

 

 

 

Příloha č. 4 Výsledná verze souboru pracovních listů s autorským 
řešením pro naučnou stezku Svatojánský okruh: „verze JARO“ „verze 
PODZIM“ a „verze ZIMA“ 

Viz další stránka. 
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Pracovní list „verze JARO“: 
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Pracovní list „verze JARO“ s autorským řešením: 
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114 

 

Pracovní list „verze PODZIM“: 
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Pracovní list „verze PODZIM“ s autorským řešením: 
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121 
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Pracovní list „verze ZIMA“: 
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Pracovní list „verze ZIMA“ s autorským řešením: 
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129 

 

 



130 

 

Příloha č. 5 Souhrnný vědomostní kvíz 

 

Použité internetové zdroje pro obrázky v souhrnném vědomostním kvízu viz závorky u 

obrázků. 

Souhrnný vědomostí kvíz viz další stránka. 
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Vědomostní kvíz: 

EXPEDICE SVATOJÁNSKÝ OKRUH 

 

 

 

Pozorně si prohlédni 

mapu s vyznačenými 

stanovišti na 

obrázku 1. 

Vyplňuj postupně 

dle stanovišť, jako 

při expedici. 

 

 

Obrázek č.1: (Společnost pro rozvoj Českého 

krasu, 2005) 

 

Otázka 1. Vyber jednu správnou odpověď:  

Kdo byl podle pověsti v 9. stol. původním obyvatelem kaple v jeskyni přístupné 

pouze z kostela sv. Jana Křtitele? 

 

a) ponocný Jan  b) poustevník Ivan  c) porybný Josef 

 

STANOVIŠTĚ 1. 

Otázka 2. :Co je to CHKO? 

……………………………………………………………….……………………… 

Otázka 3.: A) Jaký druh stromu vidíš na obrázku 2? (Přečti si nápovědu!) 

…………………………………………........... 

Listy tohoto druhu jsou zřetelně řapíkaté, laločnaté, na 

bázi srdčitě zaokrouhlené až klínovité. V mládí jsou 

oboustranně plstnaté, později svrchu olysávají. Žaludy 

zpravidla přisedlé nebo krátce stopkaté, úzce vejcovité. 
Obrázek č. 2: (www.biolob.cz) 
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B) Jaký druh stromu vidíš na obrázku? 

….........................………………………… 

 

 

 

Obrázek č. 3: (www.biolob.cz) 

 

C) Jaký druh stromu vidíš na obrázku? 

..................................................................... 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: (www.biolob.cz) 

 

 

Otázka 4.: Urči, o jaké druhy rostlin bylinného patra se jedná. 

A)……………....................................................  

Obrázek č. 5: (www.zupu.cz) 
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B) ...............................................................  

Obrázek č. 6: (www.zupu.cz) 

 

STANOVIŠTĚ 2. 

Otázka 5.: Vyber jednu správnou odpověď: Příkré stoupání na začátku stezky bylo 

územím: 

a) suchého travinného společenstva b) mokřadů  c)vlhčích suťových lesů 

 

Otázka 6.: Co je to bioindikátor? 

….......................................................................................................................................… 

 

Území mezi stanovišti 2. a 3. obývají různé druhy živočichů.  

Otázka 7.: Na obrázku vidíš jednoho ze zástupců silně ohrožených druhů. Urči jeho 

rod, druh a třídu. 

rod:…...........…..…, druh:…….........……, třída:…...................…… 

Obrázek č. 7: (www. zs.stonarov.indos.cz) 
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STANOVIŠTĚ 3. 

Otázka 8.: Urči tento druh a popiš části těla tohoto členovce. 

rod:…….................…., druh:……...........…….., Obrázek č. 8: (www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli) 

 

 

 

……............................................... 

.….......…….............................….. 

……................................................ 

…..............................……............... 

 

 

STANOVIŠTĚ 4. 

Stanoviště 4. je charakteristické suchomilnými travinnými společenstvy. 

Otázka 9.: Popiš druhy stonků u těchto rostlin. 

Obrázky č. 9, 10 a 11: (www.casti-rostlin.atlasweb.cz/stonek.html)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVIŠTĚ 5. 

Otázka 10.: Čím bylo charakteristické stanoviště 5.? (Prohlédni si mapu.) 

…………..................................………....................................................…………… 
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Otázka 11.: Vyber jednu správnou odpověď: Na stanovišti 5. se vyskytují 

společenstva: 

a) mokřadů  b) vlhčích suťových lesů  c) skalních stepí 

 

STANOVIŠTĚ 6. 

Stanoviště 6. se nachází v lomu Paraple. 

Otázka 12.: Co se zde dříve těžilo? 

…………….................…...................... 

Na tomto stanovišti se hojně vyskytuje druh rovnokřídlého hmyzu s názvem dle barvy 

jeho křídel. 

Otázka 13.: Doplň, o jaký druh se jedná: s..................... m.................. 

Dále se zde vyskytují různé druhy motýlů. 

Otázka 14.: Jaké ústní ústrojí mají motýli? ................................ 

Otázka 15.: Doplň slova: 

Motýlí křídla, jsou pokryta drobnými…............... a lesklé zbarvení motýlích křídel je 

způsobeno lomem světla. 

 

STANOVIŠTĚ 7.  

Otázka 16.:Čím se zabývá dendrologie? 

………………......………….............................................…………………………… 

Otázka 17.: Vysvětli pojem krasový jev. 

………………………………………………………………………………………… 

Otázka 18.: Urči názvy těchto krasových jevů: Obrázky č. 12, 13 a 14: (www. naturfoto.cz) 

 

..………….…….…….  ….………………  ……..……….....…
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STANOVIŠTĚ 8. 

Otázka 19.: Urči tyto druhy ptáků, vyskytující se na stanovišti 8. 

Obrázky č. 15, 16 a 17: (www.nasiptaci.cz,) 

 

A)…………………….…. B)………………………… C)………………………….…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVIŠTĚ 9. 

Na tomto území charakteristickém vápnomilnou bučinou se vyskytují krasové jevy: 

nálevkovité závrty.  

 

Otázka 20.: Vyber jednu správnou odpověď: Kam se v nálevkovitých závrtech 

ztrácí voda? 

 

a) do studny vybudované pod závrtem b) do jeskynních systémů c) nikam 

 

STANOVIŠTĚ 10. 

Otázka 21.: Vyber jednu správnou odpověď: Pokud je na jednom určitém místě 

soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém čase, jedná se o 

pojem z ekologického hlediska: 

 

a) biom   b)populace   c) společenstvo 
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Otázka 22.: Vyber jednu správnou odpověď: Soubor populací všech druhů rostlin, 

živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu a existují mezi nimi 

určité vztahy se nazývá: 

 

a) biom   b)populace   c) společenstvo 

 

Otázka 23.: Zamysli se nad tím, jaký může mít nadměrný turismus vliv na přírodní 

prostředí. Odpověď zapiš. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Otázka 24.: Napiš celý název chráněné oblasti, kde se exkurze konala. 

………………………………….………………………………………………….…… 

 

Otázka 25.: Napiš celý název naučné stezky, na které probíhala expedice. 

………………………………………………….…………………………..…………… 

 

Otázka 26.: Vyhovovala ti exkurze, jako forma výuky? Zdůvodni proč. 

a) ano   b) ne    c) jiná, vlastní odpověď 

…………………………………………………………………………………………… 
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Autorské řešení souhrnného vědomostního kvízu 

Vědomostní kvíz: 

EXPEDICE SVATOJÁNSKÝ OKRUH 

 

 

 

Pozorně si prohlédni 

mapu s vyznačenými 

stanovišti na obrázku 1. 

Vyplňuj postupně dle 

stanovišť, jako při 

expedici. 

 

 

Obrázek č.1: (Společnost pro rozvoj Českého 

krasu, 2005) 

 

Otázka 1. Vyber jednu správnou odpověď:  

Kdo byl podle pověsti v 9. stol. původním obyvatelem kaple v jeskyni přístupné 

pouze z kostela sv. Jana Křtitele? 

a) ponocný Jan  b) poustevník Ivan  c) porybný Josef 

 

STANOVIŠTĚ 1. 

Otázka 2. :Co je to CHKO? 

…………chráněná krajinná oblast………………………… 

Otázka 3.: A) Jaký druh stromu vidíš na obrázku 2? (Přečti si nápovědu!) 

………….......dub pýřitý........... 

Listy tohoto druhu jsou zřetelně řapíkaté, laločnaté, na 

bázi srdčitě zaokrouhlené až klínovité. V mládí jsou 

oboustranně plstnaté, později svrchu olysávají. Žaludy 

zpravidla přisedlé nebo krátce stopkaté, úzce vejcovité. 
Obrázek č. 2: (www.biolob.cz) 
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B) Jaký druh stromu vidíš na obrázku? 

……habr obecný……… 

 

 

 

Obrázek č. 3: (Mikešová, 2011) 

 

C) Jaký druh stromu vidíš na obrázku? 

……javor mléč…………… 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: (Mikešová, 2011) 

 

 

Otázka 4.: Urči, o jaké druhy rostlin bylinného patra se jedná. 

A) …...pelyněk černobýl... Obrázek č. 5: (www.zupu.cz)................  
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B) .........jitrocel kopinatý......................  

Obrázek č. 6: (www.zupu.cz) 

 

STANOVIŠTĚ 2. 

Otázka 5.: Vyber jednu správnou odpověď: Příkré stoupání na začátku stezky bylo 

územím: 

a) suchého travinného společenstva b) mokřadů  c)vlhčích suťových lesů 

 

Otázka 6.: Co je to bioindikátor? 

… organismus citlivý na změny životního prostředí, ukazatel stavu životního 
prostředí... 
Území mezi stanovišti 2. a 3. obývají různé druhy živočichů.  

Otázka 7.: Na obrázku vidíš jednoho ze zástupců silně ohrožených druhů. Urči jeho 

rod, druh a třídu. 

rod:……mlok …, druh:…skvrnitý …, třída:……obojživelníci … 

Obrázek č. 7: (www. zs.stonarov.indos.cz) 
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STANOVIŠTĚ 3. 

Otázka 8.: Urči tento druh a popiš části těla tohoto členovce. 

rod:…roháč., druh:……obecný …….., Obrázek č. 8: (www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli) 

 

 

.....kusadla/ mandibuly............... 

.…...hlava/ cephalon....……...............….. 

……hruď/ thorax......….....................……… 

…....zadeček/abdomen..…….................... 

 

 

STANOVIŠTĚ 4. 

Stanoviště 4. je charakteristické suchomilnými travinnými společenstvy. 

Otázka 9.: Popiš druhy stonků u těchto rostlin. 

Obrázky č. 9, 10 a 11: (www.casti-rostlin.atlasweb.cz/stonek.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVIŠTĚ 5. 

Otázka 10.: Čím bylo charakteristické stanoviště 5.? (Prohlédni si mapu.) 

……………… vyhlídkou U Kříže ……………………………… 
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Otázka 11.: Vyber jednu správnou odpověď: Na stanovišti 5. se vyskytují 

společenstva: 

a) mokřadů  b) vlhčích suťových lesů  c) skalních stepí 

STANOVIŠTĚ 6. 

Stanoviště 6. se nachází v lomu Paraple. 

Otázka 12.: Co se zde dříve těžilo? 

……………………vápenec………………………………………………. 

Na tomto stanovišti se hojně vyskytuje druh rovnokřídlého hmyzu s názvem dle barvy 

jeho křídel. 

Otázka 13.: Doplň, o jaký druh se jedná: s aranče    m odrokřídlá 

Dále se zde vyskytují různé druhy motýlů. 

Otázka 14.: Jaké ústní ústrojí mají motýli? ...sací ústrojí................... 

Otázka 15.: Doplň slova: 

Motýlí křídla, jsou pokryta drobnými…šupinkami… a lesklé zbarvení motýlích křídel 

je způsobeno lomem světla. 

STANOVIŠTĚ 7.  

Otázka 16.:Čím se zabývá dendrologie? 

…………..................…… nauka o stromech a dřevinách …….......................……… 

Otázka 17.: Vysvětli pojem krasový jev. 

… Např.: Krasový jev vzniká infiltrováním vody do horniny, jejím rozpouštěním a 

morfologicky přetvářejícím procesem za vzniku dutin v horninách, škrapů, sekundárně 

krápníků atd... 

Otázka 18.: Urči názvy těchto krasových jevů: Obrázky č. 12, 13 a 14: (www. naturfoto.cz) 

 

.........…stalagmit ….  …stalaktit………  ……stalagnát.....…
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STANOVIŠTĚ 8. 

Otázka 19.: Urči tyto druhy ptáků, vyskytující se na stanovišti 8. 

Obrázky č. 15, 16 a 17: (www.nasiptaci.cz,) 

 

A)…včelojed lesní... B)…budníček sp. … C)……holub doupňák …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVIŠTĚ 9. 

Na tomto území charakteristickém vápnomilnou bučinou se vyskytují krasové jevy: 

nálevkovité závrty.  

Otázka 20.: Vyber jednu správnou odpověď: Kam se v nálevkovitých závrtech 

ztrácí voda? 

 

a) do studny vybudované pod závrtem b) do jeskynních systémů c) nikam 

 

STANOVIŠTĚ 10. 

Otázka 21.: Vyber jednu správnou odpověď: Pokud je na jednom určitém místě 

soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém čase, jedná se o 

pojem z ekologického hlediska: 

 

a) biom   b)populace   c) společenstvo 
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Otázka 22.: Vyber jednu správnou odpověď: Soubor populací všech druhů rostlin, 

živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu a existují mezi nimi 

určité vztahy se nazývá: 

 

a) biom   b)populace   c) společenstvo 

 

Otázka 23.: Zamysli se nad tím, jaký může mít nadměrný turismus vliv na přírodní 

prostředí. Odpověď zapiš. 

……např.: narušení přírodních poměrů chráněné oblasti a vymizení 

chráněných druhů rostlin a živočichů, antropogenní vliv, znečištění 

prostředí... 

Otázka 24.: Napiš celý název chráněné oblasti, kde se exkurze konala. 

…………chráněná krajinná oblast Český kras….…… 

 

Otázka 25.: Napiš celý název naučné stezky, na které probíhala expedice. 

……………naučná stezka Svatojánský okruh…………..…………… 

 

Otázka 26.: Vyhovovala ti exkurze, jako forma výuky? Zdůvodni proč. 

a) ano   b) ne    c) jiná, vlastní odpověď 

…např.: výuka v přírodě, získání nových vědomostí, přírodní objekty k 

pozorování… 


