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1  Úvod 

 

V Praze stále můţeme spatřit neporušenou přírodu, která je zajímavá svým 

cenným biotopem a rozmanitostí ţivočišných a rostlinných druhů. Nalezneme zde 

například různé přírodní památky, které stojí za povšimnutí. Já jsem se ve své 

diplomové práci zaměřila na přírodní památku Milíčovský les a rybníky, která zdánlivě 

splňuje výše zmíněná kritéria druhové rozmanitosti a nachází se nedaleko sídliště Jiţní 

Město, kde od svého dětství bydlím. 

Vhledem k tomu, ţe studuji obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

pro základní a střední školy – biologie a pedagogika, rozhodla jsem se, ţe vytvořím 

projekty environmentálního vzdělávání a výchovy zaměřené právě na tuto oblast. 

Východiskem pro mě byl předvýzkum a následně zpracované dotazníkové šetření, které 

potvrdilo, ţe většina základních škol v okolí přírodní památky dosud nerealizovala 

nějaký projekt zaměřený na tuto oblast. Na základě této skutečnosti jsem přistoupila 

k tvorbě projektů pro ţáky 2. stupně základních škol, nacházejících se v okolí této 

přírodní památky. 

Záměrem diplomové práce je poskytnout čtenáři základní informace o ochraně 

přírody, o přírodních podmínkách a fauně a flóře památky Milíčovský les a rybníky, o 

Rámcovém vzdělávacím programu a environmentální výchově v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. O didaktickém zpracování učebnic, 

které základní školy pouţívají, se v práci také zmiňuji. V učebnicích mapuji zastoupení 

environmentálních výchovy ve výuce. V závěru teoretické části vysvětluji, co jsou to 

metody výuky a organizační formy výuky. Celá tato část diplomové práce je zaměřena 

nejen na ekologii, ale uvádí zde do širších souvislostí i ţivotní prostředí člověka.  

Dále jsou v práci k dispozici projekty (metodiku pro učitele, manuál 

k projektové výuce, pracovní listy pro ţáky a autorské řešení pro učitele), realizované 

v rámci výuky přírodopisu na základních školách v bezprostřední blízkosti oblasti 

Milíčovského lesa a rybníků. Po ověření v praxi mohou tyto projekty poslouţit učitelům 

při výuce přírodopisu a jednotlivé školy si je mohou zařadit do svého školního 

vzdělávacího programu. 
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V práci především vycházím z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Předně jsem se zaměřila na vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ a její 

vzdělávací obor „Přírodopis“.  Svoji pozornost jsem nejvíce směřovala na klíčové 

kompetence ţáků, jeţ vyţadují aplikaci získaných vědomostí v praxi, v tomto případě se 

jedná o výuku v terénu oblasti Milíčovský les a rybníky. Hlavním záměrem práce je 

osobnostní rozvoj ţáka a kooperace mezi ţáky v daných pracovních skupinách. Výuka 

v terénu je specifickou metodou výuky, kdy se ţáci nepohybují v prostředí třídy (v 

budově školy), ale vyučování probíhá v terénu určité oblasti. To ţáky motivuje a navíc 

se naplňují cíle stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

Terénní výuka se také významnou měrou podílí na rozvíjení klíčových kompetencí, coţ 

je pro osobnostní rozvoj ţáka velice důleţité.  

 

Při tvorbě diplomové práce jsem si stanovila tyto cíle: 

1. Charakterizovat oblast Milíčovského lesa a rybníků z hlediska 

environmentální výchovy. 

2. Analyzovat RVP a učebnice Přírodopisu pro ZŠ z hlediska zastoupení 

environmentální výchovy. 

3. Provést dotazníkové šetření, zabývající se problematikou 

environmentálního vzdělávání pro učitele ZŠ v oblasti Milíčovského lesa 

a rybníků. 

4. Vytvořit projekty environmentálního vzdělávání a výchovy pro ZŠ 

zaměřených na oblast Milíčovského lesa a rybníků s moţností vyuţití ve 

ŠVP. 

5. Ověřit projekty v praxi. 

 

Kromě výše zmíněných cílů jsem si také určila cíle dílčí: průzkum terénu 

přírodní památky Milíčovský les a rybníky; vyhledání základních škol nacházejících se 

v oblasti Milíčovského lesa a rybníků (předvýzkum); tvorba fotodokumentace; získání 

informací o vyskytující se fauně a flóře na území Milíčovského lesa a rybníků 

(Magistrát hl. města Prahy - Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a 



 13 

vodních nádrţí; Odbor ţivotního prostředí městské části Praha 11 – Plány péče pro 

přírodní památku MLR); seznámení ředitelů a učitelů základních škol s tématem mé 

DP, s cíli a dotazníkovým šetřením; předání konečné verze projektů (pracovních listů, 

metodiky aj.) jednotlivým učitelům základních škol. 
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2  Teoretická část 

2.1  Obecně o ochraně přírody 

 Vývoj ekosystémů nepřetrţitě probíhá od vzniku ţivota na Zemi. Člověk se stal 

jejich součástí zhruba před dvěma miliony let a po dlouhou dobu své existence byl 

ţivočišným druhem jako kterýkoliv jiný. Toto například dokládají konkurenční boje o 

přeţití druhu Homo sapiens (člověka moudrého) a jeho stopy po lovu jiných ţivočichů. 

Právě díky těmto skutečnostem se dodnes hovoří o tom, ţe Homo sapiens mohl výrazně 

přispět k vyhubení mnoha různých druhů savců (podle Němec, et al., 1996). 

Přímé negativní působení na přírodu však započalo aţ mnohem později, 

v neolitu (mladší době kamenné), se vznikem zemědělských činností člověka. Také je 

moţné, ţe se na narušování dynamické rovnováhy ekosystémů podílely prastaré národy 

svými kolonizačními vlnami. Nejvíce však docházelo k devastaci krajiny v době 

středověkého osidlování, kdy se výrazně redukoval lesní kryt (podle Smrtová, 

Kaţmierski, 2005). Zvýšený tlak člověka na přírodu se však výrazně projevil aţ se 

začátkem průmyslové revoluce, v polovině 18. století. V této době dochází ke stavbě 

měst a komunikací a také k rozsáhlé těţbě dřeva, rud, uhlí atd. Člověk si přírodu začíná 

podmaňovat (podle Červinka, et al., 2005). 

Výše zmíněné negativní vlivy působící na ţivotní prostředí však ještě více 

vzrůstaly s rozvojem techniky, uţíváním průmyslových hnojiv a chemikálií a nárůstem 

lidské populace (podle Němec, et al., 1996). Svůj podíl na narušování ekologické 

stability ekosystémů mělo rovněţ zavlečení cizích druhů do oblasti, lov a sběr různých 

druhů organismů a rozsáhlá pastva (podle Červinka, et al., 2005).  

Civilizační pokrok záhy způsobil nevratné a velké změny v prostředí, zesílil tak 

tlak na přírodní rovnováhu ekosystémů, narušil řadu lesních útvarů, cenných přírodních 

celků a lokalit a druhovou rozmanitost naší planety. S tímto souvisí i zvýšení počtu 

ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. Ohroţené či vymřelé druhy organismů jsou 

evidovány v Červených knihách (podle Červinka, et al., 2005).  

Především z výše uvedených důvodů docházelo postupně ke snahám chránit 

ţivotní prostředí, ohroţené druhy před jejich vyhubením a stanoviště před jejich 
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zničením. Dokazují to zejména první pokusy o ochranu přírody, které se objevily jiţ 

před několika staletími. Lidé si jiţ v dávných dobách uvědomovali, jak důleţité je 

chránit okolní přírodu a pochopili, ţe někteří ţivočichové a rostliny si zaslouţí ochranu, 

ať uţ byly jejich snahy motivovány různými pohnutkami. V prvopočátcích však bylo 

toto úsilí spojováno především s náboţenstvím. U našich předků se tak můţeme setkat 

s ochranou pramenů nebo například s památnými stromy (podle Němec, et al., 1996). 

V pozdějších dobách byly snahy o ochranu přírody motivovány a spojovány především 

s úsilím o zachování loveckých okrsků (podle Němec, et al., 1996). Braniš (1997) 

uvádí, ţe se tyto experimenty tehdy omezovaly spíše na vyuţitelné zdroje, mezi něţ 

patří například dřevo, lovná zvěř a pitná voda. Skutečná ochrana však začala aţ s 

vyhlašováním rezervací. 

 Také zakládání parků o mnoho let později bylo z historického hlediska velmi 

uţitečné, protoţe nyní se tyto biotopy staly nejen biologicky, ale i především 

ekologicky velmi významné (podle Smrtová, Kaţmierski, 2005).  

Důvodů, proč chránit přírodu, bylo a neustále je velké mnoţství. Například 

proto, ţe příroda umoţňuje zachovat nejen genetickou informaci, ale je významná i 

z hlediska vědeckého, produkčního (zdroj obţivy, energie, léčiv aj.), estetického 

(umělecká inspirace) a rekreačního, a tudíţ je pro lidskou populaci nepostradatelná. 

Přírodu je nezbytné chránit uţ proto, ţe dochází k narušování základních ekologických 

principů a velké a rychlé změny, které se projevují, mohou být nevratné. Negativní 

zásahy do přírody ovlivňují nejen biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu 

ekosystémů, ale ohroţují i samotný ţivot člověka (globální problémy lidstva -  

surovinová a energetická krize aj.). Postupně se objevují velké ekologické změny, 

způsobené nejen vlivem přirozeného výběru, ale svůj podíl na nich má i člověk (podle 

Červinka, et al., 2005). Smrtová a Kaţmierski (2005) upozorňují na to, ţe je nezbytné 

posoudit, zda pokrok opravdu vede ke zkvalitnění ţivota lidí nebo dochází pouze 

k nahromadění statků na úkor redukce přírodních zdrojů.  

V současnosti se ochrana přírody rozlišuje na ochranu druhovou a územní. 

Druhová ochrana je zaměřena na ochranu jednotlivých druhů, územní na ochranu 

územních celků. Právě propojení druhové a ekosystémové ochrany přírody je velmi 

významné (podle Červinka et al., 2005). Téţ Braniš (1997) se k tomuto názoru přiklání. 
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Je nezbytné a velmi důleţité zachovat ekosystémy, protoţe ochrana druhů bez 

zachování jejich přirozeného prostředí není moţná (podle Červinka et al., 2005).  

Existuje řada mezinárodních organizací, které se podílejí na ochraně přírody. 

Jednou z nich je například Světový svaz ochrany přírody (WCU – IUCN). Tato 

nevládní instituce pro ochranu přírody a pro trvale udrţitelný rozvoj dělí chráněná 

území do pěti kategorií podle kvality a vydává Červené knihy. Vzniku těchto knih 

předcházelo ustanovení Mezinárodní unie pro ochranu přírody (1948) a rok poté byla 

zaloţena Komise pro záchranu druhů. Právě tato Komise se zaslouţila o vytvoření 

registru vymírajících organismů, který dostal varovný název – Červená kniha. Její první 

vydání vyšlo v roce 1963 a mělo dva díly. V posledním vydání Červených seznamů je 

uvedeno 5205 ohroţených druhů. Jednotlivé druhy jsou rozčleněny do kategorií: 

kriticky ohroţené, ohroţené, vzácné a vyhubené druhy (podle Červinka, et al., 2005). 

 

2.2  Ochrana přírody v Evropské unii - Natura 2000  

Natura 2000 je soustava chráněných území, které zakládají podle jednotných 

principů všechny státy Evropské unie. Mezi tyto státy se řadí i Česká republika. Cílem 

tohoto programu je zachovat biologickou rozmanitost ochranou nejen ohroţených, 

vzácných a endemických druhů ţivočichů a rostlin, ale také cenných přírodních 

stanovišť. Je samozřejmě nezbytné zajišťovat jejich vzájemné územní propojení (podle 

Červinka, et al., 2005). Soustava Natura 2000 je zřizována členskými státy EU na 

základě dvou nejdůleţitějších právních předpisů na ochranu přírody: Směrnice 

79/409/EHS O ochraně volně ţijících ptáků („směrnice o ptácích“) a Směrnice 

92/73/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích 

rostlin („směrnice o stanovištích“). Tyto obě směrnice jsou zakotveny v zákoně č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Určují nejen, 

které druhy a stanoviště budou náleţet do soustavy Natura 2000, ale také mohou některé 

druhy a lokality označit jako „prioritní“ (u prioritních druhů a oblastí je zobrazena 

hvězdička před názvem). Pro ty jsou zavedeny přísnější podmínky ochrany (Natura 

2000, 2010).  
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V České republice jsou tedy vedle ochrany zvláště chráněných území (zákon č. 

114/1992 Sb.) vyhlašovány ještě dva typy chráněných území. Ochranu evropsky 

významných stanovišť a druhů vyhlašují evropsky významné lokality – EVL (v angl. 

originále: SCI – Sites of Community Importace), ochranu ptačích druhů zajišťují ptačí 

oblasti – PO (v angl. originále: SPA – Special Protection Areas), (AOPK, 2010). Ptačí 

oblasti chrání populace ptáků, kdeţto evropsky významné lokality, kterých je mnohem 

více, chrání různé druhy rostlin, ţivočichů a typů stanovišť. Cílem těchto dvou nových 

kategorií chráněných území je tedy nejen ochrana a zlepšení stavu evropsky 

významných lokalit, ale i různých druhů ţivočichů a rostlin (podle Smrtová, 

Kaţmierski, 2005). Území soustavy Natura 2000 má na rozdíl od zvláště chráněných 

území zcela jiné stanovy. V nich totiţ nejsou určena pravidla a omezení, která by 

zamezila poškozování těchto oblastí. Území jsou tak hojně vyuţívána a 

obhospodařována jako před jejich vyhlášením. Po schválení návrhu těchto lokalit (SCI, 

SPA) je nutné do šesti let tyto lokality vyhlásit v některých z našich kategorií (AOPK, 

2010). 

V soustavě Natura 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které jsou v přírodě 

přítomny jen díky lidské činnosti, a proto není jejím záměrem na těchto chráněných 

územích vyloučit vliv člověka (podle Smrtová, Kaţmierski, 2005). Důvodem je 

především vhodný management těchto lokalit, který je nezbytný pro jejich udrţení. 

Naproti tomu jsou zakázány činnosti, které mají výrazný negativní vliv na dané území 

(Natura 2000, 2010). 

Hlavním rozdílem mezi soustavou Natura a naší soustavou chráněných území je, ţe 

Natura má jasně stanovené předměty ochrany (druhy, typy stanovišť), (podle Smrtová, 

Kaţmierski, 2005). V České republice vytváří soustavu Natura 2000 Ministerstvo 

ţivotního prostředí. To pověřuje Agenturu ochrany přírody a krajiny přípravou 

odborných podkladů. Vláda ČR zodpovídá za vyhlašování evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000, 2010). Natura 2000 na území Milíčovský les a 

rybníky viz kapitola Natura 2000 na území Milíčovského lesa a rybníků. 
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2.3  Ochrana přírody v českých zemích 

Názory na počátky ochrany přírody v českých zemích se různí. Myslivci uvádějí, 

ţe historie ochrany přírody započala uţ za vlády Karla IV. Ten se ve svém právním 

kodexu Maiestas Carolina zmiňuje o ochraně lesů kvůli tomu, aby se dochovaly 

královské lovecké honitby. Toto první právní opatření spjaté s ochranou zvěře a přírody 

bývá údajně povaţováno za první pokus o ochranu přírody, ač se v této době jednalo 

spíše o výjimku (podle Smrtová, Kaţmierski, 2005). Naproti tomu lesníci tvrdí, ţe oni 

jsou prvními, kteří se aktivně podíleli na ochraně přírody. Jejich snahy jsou spojovány 

se zakládáním lesních porostů, a s tím souvisejícím zachováváním loveckých revírů, jeţ 

započalo v 19. století (podle Němec et al., 1996). Také období romantismu výrazně 

přispělo k ochraně přírody. Dokládá to například zakládání parků, které se postupem 

času staly základem budoucí soustavy chráněných území. Jejich původní estetický 

význam vzrostl s výskytem zajímavých druhů ţivočichů a rostlin na jejich území (podle 

Smrtová, Kaţmierski, 2005). 

První pokusy o ochranu určitých územních celků jsou v Čechách pravděpodobně 

spjaty se vznikem rezervací. Právě touto dobou začíná moderní ochrana přírody 

v Čechách. Naše nejstarší rezervace vyhlásil roku 1838 na svém panství 

v Novohradských horách hrabě Buquoy. Patří mezi ně Ţofínský prales a Hojná voda. 

Na území těchto rezervací platil zákaz kácení stromů a lesy bylo nutno 

ponechat  přirozenému vývoji. Rezervace Boubínský prales byla vyhlášena hrabětem 

Janem Schwarzenbergem aţ v roce 1858. V počátcích u nás tedy byla ochrana přírody 

převáţně v rukou soukromých majitelů (podle Červinka, et al., 2005). 

Zrod ochrany přírody jako společenské vědy byl v českých zemích velmi 

pozvolný. Teprve v roce 1918 byla zřízena speciální funkce generálního konzervátora 

při Ministerstvu školství. V této době však byla ochrana přírody zaměřena spíše na děti 

a měla vlastivědný charakter (podle Smrtová, Kaţmierski, 2005).  

Od 20. let 20 století byla vyhlašována ochrana dalších lesních komplexů. V té 

době vznikly naše první rezervace. Mezi ně patří například Ţehušická obora 

v Kutnohorském okrese, která byla vyhlášena roku 1920 a je nejstarším chráněným 

územím ve středních Čechách (podle Němec, et al., 1996).  
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Po druhé světové válce začala státní správa podporovat územní a druhovou 

ochranu. Z toho důvodu vznikaly první chráněné krajinné oblasti. Mezi ně patří i první 

chráněná krajinná oblast Český ráj, která byla vyhlášena v roce 1955 (podle Němec, et 

al., 1996). Teprve o rok později u nás byla ochrana přírody právně zakotvena. Touto 

první zákonnou normou byl zákon o státní ochraně přírody č. 40/1956, který zohlednil 

výše zmíněnou druhovou a územní ochranu přírody (podle Braniš, 1997). V tomto 

období připadla odpovědnost za ochranu přírody státu. Zákon byl sice dobře 

propracován, ale bylo mu vytýkáno, ţe opomíjel nutnost zapojení občanů (podle 

Smrtová, Kaţmierski, 2005). Krkonošský národní park byl vyhlášen na území naší 

republiky aţ v roce 1963. Obecně lze říci, ţe se ukázala nutnost chránit nejen jednotlivé 

druhy, ale i jejich stanoviště (podle Braniš, 1997). 

Ve druhé polovině 20. století byl vývoj ochrany přírody v Evropě téměř stejný. 

Původní ochranářské snahy byly nahrazeny ochranou přírodních pochodů.  Změnil se 

pohled na management chráněných území jako na důleţitou součást ochrany přírody. S 

rozvojem nového vědního oboru, ekologie, od 70. let vyvstává potřeba chránit nejen 

ekosystémy, ale je kladen důraz i na mezinárodní a celosvětovou spolupráci. V roce 

1979 byl zaloţen Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Více o ČSOP viz níţe. Mezi 

orgány ochrany přírody patří obecné orgány ochrany přírody v čele s Ministerstvem 

vnitra a orgány speciální: správy chráněných krajinných oblastí a správy národních 

parků (podle Smrtová, Kaţmierski, 2005). 

Současnou platnou právní normou je zákon, který vešel v platnost dne 19. února 

1992. Jedná se o zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

který se snaţí přispět k udrţení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně 

rozmanitostí různých sloţek ţivého a neţivého prostředí, přírodních hodnot a krás a 

šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Cílem této zákonné normy je vytvořit v 

souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000.  

V první části a úvodním ustanovení se zákon (§ 2) zmiňuje o péči o volně ţijící 

ţivočichy a o planě rostoucí rostliny, přičemţ je nezbytné chránit vzácné a ohroţené 

druhy. Pozornost je také věnována nerostům, horninám, paleontologickým nálezům, 

geologickým celkům, ekologickým systémům a přírodním celkům. Významnou funkci 

zde plní územní systém ekologické stability krajiny. Jde o soubor propojující jednotlivé 
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ekosystémy, které spolu udrţují přírodní rovnováhu. Ochrana je zajišťována i péčí o 

vzhled a udrţováním přístupnosti krajiny. Zákon zdůrazňuje i naléhavou potřebu 

ochrany dřevin rostoucích mimo oblast lesa. Opominuto není ani vyhlašování zvláště 

chráněných území. Poslední body tohoto zákona upírají pohled na tvorbu a schvalování 

lesních hospodářských plánů, vytváření ekologicky a esteticky hodnotné krajiny, 

ochranu půdního fondu, ovlivňování vodního hospodářství (udrţování přirozených 

podmínek pro ţivot), obnova a tvorba nových ekosystémů a ochrana krajiny pro vhodné 

formy hospodářského vyuţívání. Podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb. mezi orgány 

ochrany přírody patří: obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných 

oblastí, Česká inspekce ţivotního prostředí, Ministerstvo ţivotního prostředí, újezdní 

úřady, Ministerstvo obrany. Všechny tyto orgány vykonávají státní správu v souvislosti 

s ochranou přírody a krajiny (Zákon č. 114/1992 Sb.).  

Zákon č. 114/1992 Sb. se souhrnně věnuje nejen problematice ochrany přírody a 

krajiny v České republice, ale i zásadám ochrany přírody a vyhlašuje a vymezuje 

chráněná území a chráněné druhy organismů. Kromě toho, ţe tato právní norma výrazně 

přispívá k ekosystémové ochraně a biologické rozmanitosti přírody, v sobě také 

zakotvuje dva typy územní ochrany: obecnou ochranu přírody a zvláštní ochranu 

přírody (podle Braniš, 1997).  

Seznam důleţitých zákonů, které se zabývají ochranou ţivotního prostředí ČR: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

 Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

 Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách 

 Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (doplňky 

v zák. č. 218/1992 a zák. č. 158/1994) 

 Zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby a uţívání látek poškozujících ozonovou 

vrstvu Země a výrobků takové látky obsahující 

 Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech (doplňky v zák. č. 300/1995) 
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 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (doplňky v zák. 

č. 10/1993) 

 Zákon č. 439/1992 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (doplňky v zák. 

č. 101/1993 a zák. č. 168/1993) 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  

(Braniš, 1997) 

Ve druhé polovině 90. let vstoupila Česká republika do Evropské unie. 

Podmínkou vstupu bylo přistoupit na její stanovená pravidla, přizpůsobit se jejím 

právním předpisům a naplnit nové poţadavky a povinnosti. Zatímco druhová ochrana je 

podobná našemu systému, ochrana územní je podle evropských směrnic odlišná. Ty 

totiţ poţadují, aby byla vytvořena soustava chráněných území evropského významu, 

tzv. Natura 2000 (viz kapitola Natura 2000), (podle Smrtová, Kaţmierski, 2005).  

V dnešní době se ekologická tématika dostává stále více do popředí zájmu 

mnoha lidí. Vyvstává však problém s nízkou vzdělaností a mediálním tlakem, který 

způsobuje, ţe lidé nekriticky přijímají různé názory. V současnosti se tak můţeme 

setkat s velmi radikálními či ignorujícími názory. Z těchto důvodů a mnohých jiných 

vznikly organizace a hnutí, která se věnují problematice ochrany přírody, ekologii, 

poradenským sluţbám atd. Některé také vytvářejí projekty pomáhající zlepšit ţivotní 

prostředí. Finance tato ekologická hnutí a iniciativy čerpají od státu, mezinárodních 

fondů, dárců nebo prodejem různých předmětů (podle Červinka, et al., 2005). 

Nevládní organizace a hnutí zaštiťuje občanské sdruţení Zelený kruh. Jedná se o 

nezávislé a otevřené sdruţení, které jim poskytuje aktuální informace. Obdobnými 

asociacemi jsou Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina a Sdruţení 

ekologických poraden STEP (podle Červinka, et al., 2005).   

Jednou z mnoha ekologických sdruţení je Český svaz ochránců přírody (ČSOP). 

Tato největší nevládní organizace v ČR výrazně přispívá k ochraně přírody a ţivotního 

prostředí. Další organizací, která řeší otázky ţivotní prostředí, je Společnost pro trvale 

udrţitelný rozvoj (STUŢ). Ta je známa tím, ţe jejími členy jsou i přední odborníci a 

umělci (podle Červinka, et al., 2005). Významné je i Sdruţení TEREZA, které od roku 

1990 vytváří programy a materiály pro učitele, kteří chtějí realizovat environmentální 



 22 

výchovu na svých školách (převzato z: www.terezanet.cz). V neposlední řadě se 

ochranou zabývá Hnutí Brontosaurus, které existuje jiţ pětatřicet let a podporuje 

výchovu k trvale udrţitelnému způsobu ţivota a pomáhá při ochraně různých památek 

příkladem a prací. Dalšími organizacemi, které podporují ochranu přírody, jsou: Děti 

Země, Jihočeské matky, Greenpeace, Hnutí DUHA, Agentura GAIA, Arnika, 

Ekologický právní servis aj. (podle Červinka, et al., 2005).     

Činnost ekologických center a středisek ekologické výchovy je nezbytná pro 

výchovu současné a nastávající generace. Hlavním cílem je v dětech, prostřednictvím 

různých výukových programů a projektů, podporovat jejich ekologické cítění. Podstatné 

je, aby si mladá generace uvědomila, ţe kaţdý organismus má právo na ţivot. 

Česká republika se také stala členem řady mezinárodních organizací. Tou 

nejdůleţitější je Světový svaz ochrany přírody (IUCN), který se snaţí hospodařit 

s přírodními zdroji a podporuje jejich racionální vyuţití. Jeho význam je o to větší, ţe 

vydává jiţ zmíněné Červené knihy, které evidují ohroţené druhy ţivočichů a rostlin. 

Další institucí je také Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

(UNESCO). Ta se zaměřuje na výchovu a vzdělání ve spojitosti s ochranou prostředí. 

Podílíme se také na Programu Organizace Spojených národů (UNEP) zabývající se 

ţivotním prostředím. Ten upozorňuje na velmi naléhavé problémy ţivotního prostředí. 

V neposlední řadě jsme členy Světového fondu pro ochranu přírody (WWF). Česká 

republika je signatářem také těchto mezinárodních úmluv: Světová strategie ochrany 

přírody (Ašchabat, 1978), Světová charta na ochranu přírody (1982), Člověk a biosféra 

(1971; program UNESCO), Úmluva o mokřadech (Ramsar, 1978), Úmluva o 

mezinárodním obchodu s ohroţenými druhy divoké flóry a fauny CITES (Washington, 

1973) aj. (podle Červinka et al., 2005). 

 

2.3.1  Obecná ochrana přírody a krajiny 

Jak jiţ bylo zmíněno, cílem vyhlašování chráněných území je zachování celých 

ekosystémů, protoţe závislost jednotlivých druhů na jejich prostředí je zcela zřejmá.  

Obecná ochrana přírody a krajiny se podle zákona č. 114/19992 Sb. zaměřuje na 

ochranu: územního systému ekologické stability (ÚSES - uchování a reprodukce 
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přírodního bohatství), významných krajinných prvků (VKP - lesů, řek, rybníků, jezer, 

jeskyní, geologických nalezišť apod.) před jejich poškozováním, ţivých organismů 

(rostlin a ţivočichů), dřevin, jeskyní a jejich vyuţití, paleontologických nálezů i krajiny 

všeobecně (zachování krajinného rázu). Obecná ochrana přírody se tedy zabývá 

jednotlivými organismy a krajinou všeobecně (Braniš, 1997). 

Zákon také pojednává o zřízení přírodního parku a vyhlášení přechodně 

chráněných ploch (území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných 

druhů rostlin a ţivočichů, nerostů nebo paleontologických nálezů); (Zákon č. 114/1992 

Sb.).   

Přírodní parky spadají podle §12 zákona č. 114/1992 Sb. pod obecnou ochranu 

přírody a krajiny a slouţí k ochraně krajinného rázu, který je významný svými 

estetickými a přírodními hodnotami (pozn. krajinným rázem je myšlena přírodní, 

kulturní a historická charakteristika určité oblasti). Přírodní parky zřizují právním 

předpisem krajské úřady (v hlavním městě je vyhlašuje Magistrát hlavního města 

Prahy), (Zákon č. 114/1992 Sb.). Jedná se tedy o ty oblasti, které jsou zajímavé nejen 

z hlediska diverzity různých organismů, ale také sloţek neţivého prostředí. Vyhláška 

také vymezuje činnosti, které mohou dané území zničit, poškodit či zrušit. Veškeré 

zásahy jsou moţné pouze s ohledem na zachování významných přírodních prvků a se 

souhlasem orgánu ochrany přírody (podle Němec, 1997).  

Přírodní parky, o kterých se zmiňuje zákon č. 114/1992 Sb., nahradily dřívější 

oblasti klidu. Ty byly s platností tohoto zákona prohlášeny za přírodní parky, ač měly 

především rekreační charakter. Přírodní parky by měly přispět ke zlepšení stavu 

ţivotního prostředí, slouţit jako ochranná pásma zvláště chráněných území a plnit 

rekreační funkci. Přírodní parky v Praze plní obdobné poslání jako chráněné krajinné 

oblasti v jiných částech České republiky (podle Němec, 1997).   

V současné době se v Praze nachází 12 přírodních parků, které se rozkládají 

zhruba na 20% rozlohy města. Jedná se o tyto přírodní parky: Botič – Milíčov, Draháň – 

Troja, Hostivař – Záběhlice, Klánovice – Čihadla, Košíře – Motol, Modřanská rokle – 

Cholupice, Prokopské a Dalejské údolí, Radotínsko – Chuchelský háj, Rokytka, 
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Říčanka, Šárka – Lysolaje, Smetanka. Přírodní parky mohou být označeny cedulí 

(převzato z: www.envis.praha.mesto.cz, 2010).  

Součástí výše uvedeného přírodního parku Botič – Milíčov je právě oblast 

Milíčovský les a rybníky, na kterou je zaměřena tato diplomová práce. Více informací o 

oblasti viz kapitola č. 2.6 Přírodní park Botič – Milíčov.  

2.3.2  Zvláštní ochrana přírody a krajiny 

Zvláštní ochrana přírody dbá na rozdíl od obecné ochrany na přísnější péči o 

přírodu a krajinu. Zvláštní ochrana přírody se totiţ vztahuje na konkrétní území s danou 

plošnou výměrou a vymezuje tak jednotlivé kategorie chráněných území, které jsou 

z biologického a estetického hlediska velmi významné. Jednotlivé kategorie se od sebe 

liší rozsahem ochrany a v souvislosti s tímto faktem je vyhlašují různé orgány ochrany 

přírody. Podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. se v  České republice vymezují dvě 

kategorie zvláště chráněných území (ZCHÚ): velkoplošná ZCHÚ a maloplošná ZCHÚ 

(podle Červinka et al., 2005). 

Velkoplošná zvláště chráněná území jsou národní parky (NP) a chráněné 

krajinné oblasti (CHKO). Do maloplošných zvláště chráněných území spadají národní 

přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a 

přírodní památky (PP), (podle Červinka et al., 2005).  

Národní přírodní památka a přírodní památka jsou geologické či 

geomorfologické útvary o menší rozloze, které ovlivňoval svou činností i člověk. Více o 

přírodní památce viz kapitola Milíčovský les a rybníky (podle Adamec, et al., 1997), 

(podle Červinka et al., 2005). Tato zvláště chráněná území mohou mít také vyhlášeno 

své ochranné pásmo. To jim umoţní zabezpečit je před nepříznivými vlivy z okolí. 

Není-li ochranné pásmo na území NPR, NPP, PR, PP vymezeno, stává se jím oblast do 

vzdálenosti 50 m od hranic chráněného území. K veškerým činnostem a zásahům do 

oblasti musí být dán souhlas orgánu ochrany přírody (§ 37 zákona č. 114/1992).  

Přírodní rezervace a přírodní památky se značí malým státním znakem České 

republiky (§ 42 zákona č. 114/1992 Sb.). Kromě těchto tabulí se státním znakem se 

zvláště chráněná území označují také příslušnou kategorií a tzv. pruhovým označením 
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na hranicích. (Červinka, 2005) Způsob označení zvláště chráněných území stanoví 

závazným předpisem Ministerstvo ţivotního prostředí (Zákon č. 114/1992 Sb.). 

Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma také vyţadují tvorbu plánů 

péče, tj. odborných dokumentů zabývajících se ochranou přírody. Plány péče mapují 

vývoj a současný stav zvláště chráněného území a navrhují různá opatření k jeho 

zachování nebo zlepšení jeho stavu. V neposlední řadě je tento koncept zaměřen na 

ochranu zvláště chráněného území před rušivými vlivy z okolí v jeho ochranném 

pásmu. Plány péče o přírodní památky navrhuje a zpracovává orgán ochrany přírody, 

který je odpovědný za vyhlášení tohoto území. Plány péče jsou schvalovány na období 

10 aţ 15 let. Jsou zaneseny do ústředního seznamu ochrany přírody a předány v 

elektronické podobě obcím a krajům. Obsah a postup jejich zpracování stanoví 

Ministerstvo ţivotního prostředí. Vlastní péči o zvláště chráněná území a jejich 

ochranná pásma realizují orgány ochrany přírody (§ 38 zákona 114/1992 Sb.). 

Zvláště chráněná území se evidují, jak jiţ bylo výše zmíněno, v ústředním 

seznamu ochrany přírody, kde jsou téţ uvedeny evropsky významné lokality, ptačí 

oblasti a chráněná území podle § 39. Vedením ústředního seznamu je pověřeno 

Ministerstvo ţivotního prostředí. To v obecně závazném předpisu také určí právnickou 

osobu, která bude tento ústřední seznam spravovat (Zákon č. 114/1992 Sb.). 

Zvláštní ochrana přírody také vymezuje ochranu památných stromů, ochranu 

zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů a ochranu nerostů (Zákon č.114/1992 Sb.). 

Přírodní památka je menší útvar regionálního významu, na jehoţ území 

nalezneme v různých ekosystémech vzácné nerosty a ohroţené druhy. Vedle 

přirozených ekosystémů zde však také můţeme spatřit i přírodu, kterou ovlivnil svou 

činností člověk. Význam této kategorie zvláště chráněných území souvisí s regionálním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem (podle Němec et al., 1996). 

Přírodní útvar, odpovídající výše uvedenému popisu, můţe vyhlásit orgán 

ochrany přírody (krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního 

parku, statutární orgán). Ten zároveň také určí a stanoví ochranné podmínky této 

přírodní památky. Na našem území je přírodních památek 1205. Značí se malým 

státním znakem ČR s příslušným nápisem (viz obrázek č. 2) a dvěma červenými pruhy 
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(viz obrázky č. 3, č. 4, č. 5). Ty je moţné spatřit na sloupech a kmenech stromů. Pruhy 

jsou rozmístěny nad sebou, z nichţ jeden tvoří pouze půlkruh. Tento spodní 

nedokončený pruh směřuje směrem k nechráněnému území. Pruh, který obepíná celý 

sloup/kmen stromu je horní. Území přírodní památky MLR je značeno takto: 

ohlédneme-li se směrem k přírodní památce, spatříme dva pruhy, podíváme-li se ale 

opačným směrem (k nechráněnému území) naskytne se nám pohled pouze na jeden 

pruh. Toto značení se uplatňuje i při vymezení NPR, NPP, PR a 1. zón NP (AOPK, 

2010). Manipulace s nezastavěnými pozemky (ve státním vlastnictví) na území památky 

je moţná pouze se souhlasem ministerstva ţivotního prostředí (§ 36 zákona č. 114/1992 

Sb.). 

Památné stromy jsou podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

stromy, skupiny stromů a stromořadí, které jsou velmi významné z hlediska druhového, 

estetického, genetického, kulturního a historického. Mezi takové stromy můţeme řadit 

stromy mimořádného vzrůstu, stáří, stromy upomínající na nějakou historickou událost 

aj. Označují se malým státním znakem České republiky a je zakázáno je jakýmkoliv 

způsobem poškozovat. 

 Zákon upozorňuje nejen na nutnost jejich ochrany a ošetřování, které musí být 

vţdy prováděno se souhlasem orgánu, jenţ jejich ochranu vyhlásil, ale také se zmiňuje o 

vymezení ochranného pásma v bezprostřední blízkosti kaţdého památného stromu. Toto 

pásmo strom zabezpečí a uchrání před škodlivými vlivy z okolí, nejsou v něm tudíţ 

povoleny ţádné zásahy a činnosti, které mu mohou uškodit. V případě, ţe není 

stanoveno, má kaţdý strom ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku 

průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Památné stromy i jejich ochranné 

pásmo vyhlašuje orgán ochrany přírody.  

 Památné stromy jsou vedeny v ústředním seznamu (§ 42 odst. 1 a 2). Jejich 

registrem se zabývá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR).  

 

2.3.2.1  Zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů  

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. je také doplněn Vyhláškou o 

ochraně přírody a krajiny (vyhláška MŢP ČR č. 395/1992 Sb.) ze dne 11. června 1992. 
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Ta se zaměřuje na ty druhy rostlin a ţivočichů, které jsou ohroţené, vzácné a vědecky či 

kulturně velmi významné (Červinka et al., 2005). Obecně podporuje vyhláška č. 

395/1992 druhovou ochranu, zajišťuje péči o ochráněná území, uvádí podrobnosti o 

ochranném pásmu, o mapových podkladech, popisuje důvody a cíle ochrany, shrnuje 

péči o chráněné oblasti aj. Vyhláška mimo jiné obsahuje seznam národních přírodních 

rezervací a seznam zvláště chráněných organismů, pro které jsou vymezeny jednotlivé 

kategorie jejich ochrany. Tento seznam zvláště chráněných druhů je uveden v příloze 

vyhlášky č. 395/1992, novelizovanou vyhláškou MŢP č. 175/2006 Sb. 

Ve vyhlášce jsou chráněné druhy taxonomicky členěny podle stupně jejich 

ohroţení. Stupeň ohroţení jednotlivých chráněných druhů je ve vyhlášce rozdělen do tří 

kategorií: kriticky ohroţené druhy, silně ohroţené druhy a ohroţené druhy (vyhláška č. 

395/1992 Sb.). Za kriticky ohroţený druh je povaţován takový druh, kterému hrozí 

extrémní riziko vyhubení. Pro jedince tohoto druhu je typické, ţe se vyskytují v malém 

počtu pouze na několika lokalitách. Jejich populace je tedy vysoce nestabilní a hrozí jí 

zánik. Silně ohroţený druh je sice poměrně početný, ale v poslední době jeho početnost 

prudce klesá. Také se můţe jednat o druh stabilní, ale velmi vzácný. Můţe mu hrozit 

vyhynutí, tudíţ se můţe stát kriticky ohroţeným druhem. Ohroţený druh je poměrně 

početný, ale jeho početnost se postupem času sniţuje. Opět u něj hrozí riziko postoupení 

na vyšší stupeň ohroţení (vyhláška č. 395/1992 Sb.).    

Seznam jednotlivých druhů, stupeň jejich ohroţení, způsob hodnocení stavu 

zvláště chráněných druhů, jejich stanovišť a metody hodnocení evropsky významných 

druhů z hlediska jejich ochrany určuje Ministerstvo ţivotního prostředí závazným 

předpisem.  

 

2.4  Milíčovský les a rybníky jako součást přírodního 

parku Botič - Milíčov 

 Přírodní park Botič – Milíčov, ke kterému patří také Milíčovský les a rybníky 

byl vyhlášen v březnu roku 1984. Jeho rozloha činí 824 ha. S přírodním parkem 
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Říčanka patří k nejstarším přírodním parkům vůbec (převzato z: www.envis.praha-

mesto.cz, 2010). 

Přírodní park vede od údolí Pitkovického potoka, po soutok s Botičem a dále 

pak po proudu Botiče pokračuje k Hostivařské přehradě, kde navazuje na přírodní park 

Hostivař – Záběhlice. K parku také patří údolí Botiče po soutok s Pitkovickým potokem 

a Milíčovský háj s přilehlými rybníky (převzato z: www.envis.praha-mesto.cz, 2010). 

Právě údolní nivy meandrujícícho Botiče a zmíněného Pitkovického potoka, které jsou 

hlavním předmětem ochrany této oblasti, nalezneme na zvláště chráněných územích 

Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky (podle Němec et al., 1997). 

Přírodní park se rozkládá na území těchto městských částí: MČ Praha 11, MČ 

Praha 22, MČ Praha – Újezd u Průhonic, MČ Praha – Petroviče, MČ Praha – Křeslice, 

MČ Praha – Benice (převzato z: www.envis.praha-mesto.cz, 2010).  

 

Obrázek č. 1: Území přírodního parku Botič – Milíčov 

(převzato z: www.envis.praha-mesto.cz, 2010). 

 

 

Celé území se kromě Milíčovského háje nachází v mělkých údolních zářezech 

na rovinatém terénu Říčanské plošiny. Svahy sice nejsou příliš vysoké, ale na některých 

místech mohou být strmé, s menšími skalními výchozy. Původně se na těchto územích 

rozkládaly pastviny.  
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Milíčovský háj představuje výjimku, protoţe se nachází na mírně skloněné 

plošině. Na jeho území nalezneme lipové doubravy, s menšími plochami doubrav 

bikových a střemchových jasenin. V podrostu se také vyskytuje meruzalka srstka 

(angrešt), (podle Ziegler, 2010). Na území byl také v roce 1995 spatřen nosatcovitý 

brouk Hypera ononidis, který není znám odjinud z ČR. Význam památky vzrostl i 

výskytem tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), kterého můţeme spatřit na dubech 

letních na hrázi rybníka Homolka.  

 Velmi cenná je na území parku přírodní památka Pitkovická stráň. Především 

skalnatý ostroh nacházející se na jejím území, který je ovšem na východní straně 

částečně narušen. Na tomto ostrohu dominuje tráva a kostřava ţlábkovitá. Mezi tímto 

porostem, ale také vyniká teplomilná vegetace, jako např. chráněný koniklec luční 

(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), vzácný křivatec český (Gagea bohemica), chrpa 

Triumfettiho, mařinka sivá aj. Toto území je také zajímavé výskytem mnoha druhů 

ţivočichů. Z bezobratlých zde nalezneme např. střevlíka (Ophonus puncticollis), 

z motýlů otakárka fenyklového a ţluťáska barvoměrného a také jiné druhy organismů 

(převzato z: www.envis.praha-mesto.cz, 2010).  

Všechny tyto oblasti jsou narušovány zvyšující se návštěvností těchto území, 

proto je třeba na ně vhodně zaměřit plán péče.  

 

2.5  Charakteristika oblasti Milíčovský les a rybníky 

Oblast Milíčovský les a rybníky je bývalou baţantnicí, ve které nalezneme sice 

nepůvodní, ale zachovalé lesní porosty, mokřadní společenstva a soustavu rybníků 

(podle Ziegler, 2010). Celková rozloha chráněného území je 93,29 ha, z toho výměra 

Milíčovského lesa je 77,60 ha lesní půdy a ostatní půdy mají plochu 15,69 ha. Také 

bylo vyhlášeno ochranné pásmo, které má 56,14 ha. Odbornou správou lesů jsou 

pověřeny Lesy hl. města Prahy, polesí Hostivař (podle Skála, 1999). 
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2.5.1  Přírodní památka Milíčovský les a rybníky 

Oblast Milíčovský les a rybníky (dále jen MLR) také spadá do kategorie zvláště 

chráněných území. Ta podléhají ochraně podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. Území MLR bylo původně deklarováno jako chráněný přírodní 

výtvor, a to právním předpisem hl. města Prahy č. 5/1968 Sb. (vyhláška o prohlášení 

chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem). Aţ později byla 

oblast MLR, s platností od 1. 9. 1988, vyhláškou NVP (národní výbor hlavního města 

Prahy) č. 5/1988 Sb. prohlášena za přírodní památku (Skála, 1999). Tou je myšlen 

menší geologický a geomorfologický celek, který chrání přírodní útvary regionálního 

významu, na jejichţ formování se podílel svou činností i člověk (podle Němec et al., 

1996). 

Přírodní památka MLR byla vyhláškou zřízena jako území k ochraně souboru 

přirozených doubrav, olšin (lesních porostů), vlhkých luk a rybníků (mokřadních 

společenstev) zahrnující významná společenstva rostlin a biotop chráněných ţivočichů. 

PP byla tedy vyhlášena nejen z důvodu ochrany souboru přirozených ekosystémů a 

společenstev různých druhů organismů, ale také proto, ţe se jedná o charakteristickou 

část krajiny Průhonické plošiny, která je zázemím pro obyvatele Jiţního Města 

(vyhláška NVP č. 5/1988). Chráněné území zahrnuje komplex dubového lesa, na něj 

navazující rybníky, podmáčené olšiny a blatouchové louky (podle Ziegler, 2010).  

 

Obrázek č. 2: Malý státní znak ČR 

označující přírodní památku 

(Bobíková, 2011). 

Obrázek č. 3: Pruhové značení hranic 

přírodní památky (Bobíková, 2011). 
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Obrázek č. 4: Pruhové značení při vstupu 

na území přírodní památky 

(Bobíková, 2011). 

Obrázek č. 5: Pruhové značení při 

odchodu z přírodní památky 

(Bobíková, 2011). 

  

  

2.5.2  Poloha oblasti Milíčovský les a rybníky 

Chráněné území Milíčovský les a rybníky nalezneme na jihovýchodním okraji 

hl. města Prahy při Milíčovském potoce, mezi sídlištěm Jiţní Město (500 m jiţně od 

něj) a dálnicí poblíţ obce Kateřinky. Oblast je rozprostřena na katastrálním území Újezd 

u Průhonic a je poloţena v charakteristickém úseku krajiny Průhonické plošiny (podle 

Němec et al., 1997). 

Pro návštěvníky je oblast dobře dostupná jiţ z toho důvodu, ţe její severní část 

sousedí se zástavbou Jiţní Město a její severovýchodní část se nachází v blízkosti metra 

Háje. 
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2.5.3  Geomorfologie, geologie a pedologie na území 

přírodní památky 

Přírodní památka se nachází v poměrně rovinaté krajině, v nadmořské výšce 

265 - 295 m.n.m.. Geologický podklad přírodní památky MLR tvoří břidlice svrchního 

proterozoika štěchovicko-zbraslavské skupiny (podle Němec et al., 1997). Ty však na 

povrch nevycházejí, poněvadţ jsou překryté zvětralinami, deluviálními usazeninami a 

holocénními náplavy (podle Ziegler, 2010). Většinou se jedná o eokambrické břidlice a 

droby, nad kterými se tvoří těţší jílovité půdy typu pseudoglejové parahnědozemě 

(Skála, 1999). Ve sníţeninách jsou tedy půdy oglejené, tzn. s vyšším podílem jílovitých 

minerálů, především uplitu (podle Ziegler, 2010). Z geomorfologického hlediska náleţí 

oblast MLR Říčanské plošině, která se skládá z Uhříněveské a Průhonické plošiny 

(podle Skála, 1999). Říčanská plošina se nachází na jiţní a jihovýchodní části Praţské 

plošiny. Její součástí je také Úvalská plošina, která se nachází v její střední a 

severovýchodní části. Uhříněveská plošina se rozprostírá při jiţní hranici Říčanské 

plošiny při styku se Středočeskou pahorkatinou. Podloţí této plošiny také budují výše 

zmíněné horniny. Oblast má všeobecně zarovnaný povrch se slabě rozčleněným 

reliéfem (podle Kovanda, 2001). Území klimaticky náleţí do mírně teplé oblasti.  

Z fytogeografického hlediska je řazeno do obvodu mezofytika, 

fytogeografického okresu 64 – Říčanská plošina, podokresu 64a – Průhonická plošina 

(Skála, 1999, část B). 

 

2.5.4  Hydrologie na území Milíčovského lesa a rybníků 

Hydrologické poměry jsou výrazně negativně ovlivňovány zástavbou v blízkém 

okolí oblasti MLR. Naproti tomu velké skládky zeminy v severní části území tvoří 

ochranné pásmo, které odolává náporu obyvatel, jeţ navštěvují tuto lokalitu. Tím, ţe je 

oblast z větší části zalesněna, je krajina více či méně chráněna před negativními vlivy, 

které ji mohou poškodit (podle Skála, 1999).   

Přírodní památka se nachází v oblasti s poměrně plochým terénem, v nadmořské 

výšce 270-303 m n. m. (podle Kubíková, Loţek, Špryňar a kol., 2005). Pouze 
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k severovýchodu do údolí, kde se vytvořila soustava rybníků, se terén svaţuje. Právě na 

severovýchodním okraji Milíčovského lesa, se vytvořily čtyři rybníky (obrázek pod 

textem). Směrem od západu k východu jsou rybníky v následujícím pořadí: Nový 

(Milíčovský – tento název je běţně uţíván), Kančík, Homolka (Chaťák) a Vrah. 

Územím také protéká Milíčovský potok, který se před Petrovicemi vlévá do Botiče. 

Výše zmíněná soustava rybníků tudíţ patří do povodí Botiče. 
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Obrázek č. 6: Rybníky na území přírodní památky Milíčovský les a rybníky (převzato 

z: www.envis.praha-mesto.cz, 2010). 

 

 

Nový rybník (nazýván také Milíčovský) je v soukromém vlastnictví. V současné 

době však probíhají jednání o jeho změně. V jeho severní části se nacházejí cenné 

litorální porosty, je také hnízdním stanovištěm mnoha druhů ptáků a v jeho okolí 

nalezneme tůně, ve kterých je moţno spatřit různé obojţivelníky. Bohuţel je tato 

lokalita ze všech rybníků nejvíce antropicky ovlivněna. Také vybudování asfaltové 

cesty na východním břehu, kterou lemují nepůvodní dřeviny (hlohy, jabloně aj.), 

výrazně narušilo přírodu této oblasti (podle Petřík, 2009).  
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Obrázek č. 7: Milíčovský rybník (Bobíková, 2009). 

 

 

Kančík je majetkem hlavního města Prahy a vyznačuje se především tím, ţe jeho 

hráz na několika místech prosakuje. Tím, ţe je velká část území pod Kančíkem 

zamokřena, dochází následně k zavodňování plochy mezi ním a Homolkou. Z toho 

důvodu je tato oblast vhodná pro bezobratlé ţivočichy a také se zde vyskytuje velmi 

cenná mokřadní bylinná vegetace. Kančík je také pozoruhodný tím, ţe se na jeho území 

nachází padlá vrba, která je vhodným biotopem pro vodní ptactvo. Hlavním cílem je 

tedy především zamezit vstupu návštěvníků a jejich domácích mazlíčkům do oblasti. 

V současnosti je rybník částečně znepřístupněn a oplocen, a to z toho důvodu, aby se 

zde vytvořilo keřové patro. V křovinách se totiţ mohou uhnízdit různí ptáci, a také třeba 

uchytit další dřeviny. 

Homolka (nazýván také Chaťák) je taktéţ majetkem hlavního města Prahy. Na 

jeho východní straně nalezneme hráz, v jejíţ linii se rozkládá dubová alej. Ta je v Praze 

jedinečná nejen výskytem památných stromů, ale také tím, ţe se zde nalézá velké 

mnoţství bezobratlých ţivočichů. Jedním z nich je chráněný tesařík obrovský 

(Cerambyx cerdo), jehoţ výskyt byl zjištěn na kmeni jednoho z dubů, přesněji řečeno 

zde byly spatřeny poţerky jeho larev. Bohuţel se v těsné blízkosti tohoto rybníku 

nachází kynologické cvičiště, které zhoršuje ţivotní podmínky nejen hnízdícímu 

ptactvu, ale také obojţivelníkům. 
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Vrah je spravován soukromými vlastníky. Z hlediska biodiverzity není nikterak 

významný, protoţe byl přeměněn na retenční nádrţ, která sousedí s dešťovou usazovací 

nádrţí. Doporučuje se především obnova litorálních porostů. Nejlepší by ovšem bylo 

revitalizovat celý rybník.   

Milíčovský potok je majetkem Zemědělské vodohospodářské správy Prahy 

(podle Petřík, 2009). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe rybníky Homolka a Kančík a prostor mezi nimi 

jsou v celé oblasti nejcennější. Je to především z toho důvodu, ţe oblast mezi nimi je 

podmáčená.  

Rybníky lemují především rákosiny a ostřicové porosty, které přecházejí do 

olšin. V údolí potoků jsou vysázené nevhodné dřeviny, jako například trnovník akát a 

borovice černá.  

 

Obrázek č. 8: Letecký pohled na přírodní památku MLR a přilehlou zástavbu 

Jiţního Města: 1 – zástavba Jiţního Města, 2 – Milíčovský les, 3 – Milíčovský rybník, 4 

– rybník Kančík, 5 – rybník Homolka, 6 – rybník Vrah (Skála, 1999). 
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2.5.5  Společenstva rostlin a dřevin na území Milíčovského 

lesa a rybníků 

Hlavním předmětem ochrany přírodní památky je ochrana biotopů s přirozenými 

společenstvy organismů. Útvarům neţivé přírody není v Plánu péče věnována 

pozornost. 

Společenstva vzplývavých vodních rostlin 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, na území přírodní památky MLR se nacházejí čtyři 

rybniční nádrţe, z nichţ kaţdá je specifická výskytem různých druhů organismů. Na 

březích rybníků můţeme spatřit kosatec ţlutý, kyprej vrbici a čarovník paříţský, na 

okolních vlhkých loukách vrbovku úzkolistou (podle Ziegler, 2010). 

 Na většině rybníků se nacházejí společenstva vzplývavých vodních rostlin. 

Důkazem obohacení vody ţivinami je například výskyt okřehků. Specifickými 

rostlinami jsou také porosty s rdesty: rdest maličký (Potamogeton pusillus), rdest 

kadeřavý (P. crispus), rdest hřebenitý (P. pectinatus) a silně ohroţený rdest vláskovitý 

(P. trichoides). Rdesty nalezneme především na Homolce a Kančíku. Na Kančíku se 

vzácně objevují i porosty trhutky plovoucí (Riccia fluitans). Kančík a Homolka se také 

vyznačují hojným výskytem těchto rostlin: lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum), 

růţkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) a vzácně i rdest světlý (Potamogeton 

lucens). Bohuţel jsou tyto rostliny poškozovány vodním ptactvem a vysokým počtem 

obyvatel navštěvující tyto lokality (podle Petřík, 2009).  

Společenstva vysokých bylin litorálů rybníků 

Společenstva jsou tvořena rostlinami, které představují skrýš pro ptáky i pro 

hnízdění. Mezi tyto rostliny patří například orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) na 

rybníku Homolka, ale občas se vyskytne i na Milíčovském rybníku. Nejrozsáhlejší 

populace rákosu obecného (Phragmites communis) a chrastice rákosovité (Phalaris 

arundinacea) objevíme na louce na jihozápadě od Milíčovského rybníka.a v okolních 

mokřinách. Pro rybník Homolka je typická sítina rozkladitá (Juncus effusus) a zblochan 

vodní (Glyceria maxima). Zblochan je moţné zahlédnout i na Milíčovském rybníku. 

Větší porosty orobince úzkolistého (T. angustifolia) se vyskytují opět na Homolce. 
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Významným druhem, který si zasluhuje pozornost je i skřípina jezerní (Schoenoplectus 

Lacustris); (podle Petřík, 2009). 

Společenstva eutrofních porostů na bahnitém substrátu 

K těmto společenstvům, která se nacházejí buď v mělké vodě, nebo na bahnitém 

dně patří například halucha vodní (Oenanthe aquatica), dvouzubec černoplodý (Bidens 

frondosa) a azola zpeřená (Azolla filiculoides). Biotop vyhovuje i ohroţené ostřici 

nedošáchor (Carex pseudocyperus) a tajnice rýţovité (Leersia oryzoides). Tyto porosty 

se rozsáhleji vyskytují na Homolce (podle Petřík, 2009). 

Společenstva vysokých ostřic 

Mezi společenstva vysokých ostřic řadíme ostřici štíhlou (Carex gracilis), méně 

rozšířenou ostřici ostrou (C. acutiformis), ostřici měchýřkatou (C. vesicaria), ostřici 

liščí (C. vulpina), ostřici pobřeţní (C. riparia) aj. Tyto ostřice se vyvinuly na louce 

jihozápadně od Milíčovského rybníku. Za zmínku také stojí ostřice dvouřadá (C. 

disticha), ostřice obecná (C. nigra), ostřice Otrubova (C. otrubae) a vzácně ostřice 

trsnatá (Carex cespitosa) na území Vrahu (podle Petřík, 2009). 

Vlhké louky 

Vlhké louky se rozprostírají jihozápadně od Milíčovského rybníka jiţ jako 

zbytky mnohem rozsáhlejšího území. Rostliny na tomto území jsou více či méně 

náročné na vlhkost, a proto se zde vyskytují druhově bohaté porosty. Zajímavou 

rostlinou, kterou zde nalezneme, je starček vodní (Senecium aquaticus), (podle Petřík, 

2009). 

Olšiny 

Olšiny se na území MLR vyskytují jihozápadně od Milíčovského rybníka. Díky 

vysoko poloţené vodní hladině jsou rostliny na tomto území velmi reprezentativní, 

společenstvo je stabilní a nedochází k větší ruderalizaci či k průniku invazních druhů. 

Z ohroţených druhů rostlin zde můţeme spatřit kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). 

Zachovaly se zde také trsy ostřice vyvýšené (Carex elata), (podle Petřík, 2009). 
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Dubohabřiny 

Dubohabřiny jsou specifické svými porosty s různým zastoupením dřevin. 

Nejvlhčí dubohabřiny se na území přírodní památky rozprostírají podél strouhy od 

jejího severovýchodního okraje k louce. Typickými porosty vyskytujícími se v této 

oblasti jsou například dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea) a lípa 

malolistá (Tilia cordata). Také zde, ale můţeme v jiţní části spatřit habr (Carpinus sp.) 

a na prosvětlených místech břízu bradavičnatou (Betula pendula). Do kontaktu 

s vlhčími doubohabřinami přichází lípa a jasan. Právě mezi těmito dřevinami můţeme 

zahlédnout invazní netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora). Také psineček psí 

(Agrostis canina) nacházející se na jihovýchodě je velmi zajímavý. Všeobecně patří 

dubohabřiny k nejchudším společenstvům. Jedním z důvodů je silné zastínění oblasti a 

velké mnoţství opadu (Petřík, 2009). Na území přírodní památky se v jiţní části lesa 

také vyskytují sušší místa. Na nich roste bohatší černýšová dubohabřina s ptačincem 

velkokvětým, svízelem lesním a jaterníkem podléškou (Ziegler, 2010).  

Doubravy 

Na území přírodní památky se v nejvýše poloţeném místě také vytvořila sušší 

acidofilní doubrava. Nalezneme ji v blízkosti Milíčovského rybníka a na jejím území se 

vyskytují, kromě velmi zajímavé violky psí (Viola canina), také typické rostliny, mezi 

které patří například kostřava ovčí (Festuca ovina), černýš luční (Melampryum 

pratense), metlička křivolaká (Avenella pratense) či ostřice kulkonosná (Carex 

pilulifera), (Petřík, 2009). 

 

2.5.6  Organismy ţijící na území Milíčovského lesa a 

rybníků 

 Přírodní památka MLR je velmi pestrá a zajímavá svým druhovým sloţením. Za 

zmínku stojí hájová a mokřadní vegetace, bezobratlí, ptactvo a obojţivelníci. Na území 

Prahy je největší diverzita obojţivelníků právě v této lokalitě (podle Petřík, 2009).  

Níţe jsou uvedeny ty druhy organismů, které se nacházejí na území MLR. 

Zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů uvádím odděleně v tabulkách pod textem.  
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Na tyto druhy se vztahuje druhová ochrana podle výše zmíněné vyhlášky 395/1992 Sb. 

zákona o ochraně přírody a krajiny. U kaţdého takového druhu je uvedena kategorie 

stupně jeho ohroţení. 

Na území přírodní památky můţeme zhlédnout například tyto druhy stromů: 

borovici lesní, borovici černou, modřín opadavý, smrk ztepilý, jedli obecnou, 

(jehličnany); trnovník akát, buk lesní, břízu bělokorou, břízu pýřitou, douglasku 

tisolistou, dub zimní, dub letní, dub červený, habr obecný, jilm drsný, jilm vaz, jilm 

habrolistý, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, javor babyku, lípu srdčitou, 

lípu velkolistou, olši lepkavou, ořešák královský, topol osiku, topol kanadský 

(nepůvodní), třešeň ptačí, vrbu bílou a vrbu křehkou (listnáče), (podle Petřík, 2009).  

Z bezcévných rostlin můţeme na území MLR také objevit měchýřočepku 

(hrhovku) široústou (Physcomitrium eurystomum Sendtn.), rokýtka nízkého 

[Amblystegium humile - (P. Beauv.) Crundw.] a dvouhrotce chlumního (Dicranum 

montanum); (Petřík, 2009). 

Na okraji lesních kultur nalezneme například tyto druhy hub: smrţ obecný 

(Morchella esculenta); pevník nachový (Chondrostereum purpureum) –  na odumřelém 

dřevě olší a topolů; pevník chlupatý (Stereum hirsutum) –  na odumřelém dřevě 

listnáčů; lakovka ametystová (Laccaria amethystea) – na rozhraní dubiny a olšiny; 

čirůvka fialová (Lepista nuda); čirůvka mýdlová (Tricholoma saponaceum); penízovka 

dubová (Collybia dryophila) – pod duby; penízovka sametonohá (Flammulina 

velutipes) – výborná jedlá houba, nalezena především na pařezech; Helmovka růţová 

(Mycena rosella) – častá v olšině aj. Na přechodu lesa do luk se můţeme setkat s 

muchomůrkou červenou (Amanita muscaria); muchomůrkou tygrovanou (Amanita 

pantherina); muchomůrkou slámoţlutou (Amanita gemmata) – velmi vzácný druh 

v praţské oblasti; bedlou vysokou (Lepiota procera); slzivkou kořenatou (Hebeloma 

radicosum) - vzácná aj. V okolí rozptýlené zeleně se vyskytuje například čirůvka 

holubičí (Tricholoma columbatta); muchomůrka šiškovitá (Amanita strobiliformis) - 

velmi vzácná houba; muchomůrka tygrovaná (Amanita pantherina); bedla vyniklá 

(Lepiota mastoidea) -  velmi vzácný druh; pečárka lesní (Agaricus sylvaticus); hřib 

hnědý (Boletus badius) aj. (Ziegler, 2010).  
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Na území se také nacházejí různé druhy motýlů, mezi které například patří: 

píďalička zejkovaná (Anticollix sparsata), plavokřídlec pobřeţní (Leucania obsoleta), 

klínovníček stínový (Glyphipterix thrasonella), pouzdrovníček (Coleophora zelleriella), 

zavíječ [Eudonia (Witlesia) pallida], píďalka vachtová (Orthonama vittata),šedokřídlec 

vrbový (Pterapherapteryx sexalata), stuţkonoska úzkopásá (Catocala promissa) aj.  

V této lokalitě můţeme také zahlédnout drabčíka (Atheta arctica), střevlíka 

[Bembidion (Trepanes) gilvipes], střevlíčka [Europhilus (Agonum piceum) piceus], 

střevlíka (Stenolophus skrimshiranus), střevlíka fialového (Carabus violaceus), 

střevlíka zahradního (Carabus hortensis), dále pak roháče obecného (Lucanus cervus), 

potápníka širokého (Ditiscus latissimus), zlatohlávka skvostného (Potosia aeruginosa). 

Také například mravkoleva (Dendroleon sp.), mravence různých druhů, zejména 

mravence lesního (Formica rufa), mravence trávního (Formica pratensis) a mravence 

loupeţivého (Formica sanguinea). K významným zástupcům patří také čmeláci různých 

druhů např. čmelák zemní (Bombus terrestris), čmeláka skalní (Bombus lapidarius) aj. 

(Ziegler, 2010), (Petřík, 2009). Na území MLR byl také v roce 1995 nalezen 

nosatcovitý brouk Hypera ononidis (klikoroh), který nebyl dosud v České republice 

spatřen (převzato z: www.biolib.cz). 

Z ptáků zde můţeme zpozorovat labuť velkou (Cygnus olor), poláka velkého 

(Aythya ferina), poláka chocholačku (Aythya fuligula), motáka pochopa (Circus 

aeruginosus), káně lesní (Buteo buteo), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), slípku 

zelenonohou (Gallinula chloropus), lysku černou (Fulica atra), čejku chocholatou 

(Vanellus vanellus), kukačku obecnou (Cuculus canorus), kalouse ušatého (Asio otus), 

puštíka obecného (Strix aluco), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda 

velkého (Dendrocopos major), kulíka říčního, ţlunu zelenou, lejska bělokrkého, 

rákosníka obecného, rákosníka prouţkovaného, konipase lučního, konipase bílého, 

špačka obecného, pěnkavu obecnou, vrabce polního, kachnu divokou, holuba hřivnáče 

(Columba palumbus), mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) s jeho 

středoevropským poddruhem (ten nemá hlavu čistě bílou a má nad okem specifický 

pruh šedých pírek) aj. (Ziegler, 2010). Více viz tabulka č. 5: Seznam zvláště chráněných 

druhů ptáků. 
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 Z netopýrů lze na území MLR spatřit netopýra velkého (Myotis myotis), 

netopýra stromového (Nyctalus leisleri), netopýra rezavého (Nyctalus noctula), 

netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) aj. (podle Petřík, 2009). 

 Ze savců stojí za zmínku liška obecná, králík divoký, ondatra, kuna skalní a řada 

myšovitých hlodavců (Ziegler, 2010). 

 

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů 

Přehled zkratek v tabulkách: 

KOD  – kriticky ohroţený druh 

SOD  – silně ohroţený druh 

OD  – ohroţený druh 

 

Tabulka č. 1: Seznam zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin (Petřík, 2009). 

Cévnaté rostliny 

Název druhu 
Kategorie podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

vrba plazivá (Salix repens) KOD 

hvozdík pyšný (Dianthus superbus) KOD 

hvozdík hadincovitý (Campanula 

cervicaria) 
KOD 

česnek hranatý (Allium angulosum) SOD 

hadilka obecná (Ophioglossum 

vulgatum) 
OD 

plamének přímý (Clematis recta) OD 

vstavač májový (Dactylorhiza majalis) OD 

dřín jarní (Cornus mas)   OD 

lilie zlatohlávek (Lilium martagon) OD 
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Tabulka č. 2: Seznam zvláště chráněných druhů hmyzu (Petřík, 2009). 

Hmyz 

Název druhu 
Kategorie ohroţení podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

krajník hnědý (Calosoma inquisitor) OD 

roháč obecný (Lucanus cervus) OD 

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) SOD 

 

Tabulka č. 3: Seznam zvláště chráněných druhů obojţivelníků (Petřík, 2009). 

Obojţivelníci 

Název druhu 
Kategorie ohroţení podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

kuňka obecná (Bombina bombina) SOD 

rosnička obecná (Hyla arborea) SOD 

ropucha obecná (Bufo bufo) OD 

ropucha zelená (Bufo viridis) SOD 

skokan zelený (Pellophylax kl. 

esculentus) 
SOD 

skokan štíhlý (Rana dalmatina)   SOD 

skokan ostronosý (Rana arvalis)   KOD 

skokan skřehotavý (Pelophylax 

ridibundus) 
KOD 

čolek obecný (Lissotrion vulgaris) SOD 
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Tabulka č. 4: Seznam zvláště chráněných druhů plazů (Petřík, 2009). 

Plazi 

Název druhu 
Kategorie ohroţení podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

ještěrka obecná (Lacerta agilis) SOD 

slepýš křehký (Anguis fragilis) SOD 

uţovka obojková (Natrix natrix) OD 

 

Tabulka č. 5: Seznam zvláště chráněných druhů ptáků (Petřík, 2009). 

Ptáci 

Název druhu 
Kategorie ohroţení podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

volavka bílá (Egretta alba) SOD 

potápka malá (Tachybaptus ruficollis) OD 

potápka roháč (Podiceps cristatus) OD 

kopřivka obecná (Anas strepera) OD 

jestřáb lesní (Accipiter gentilis) OD 

krahujec obecný (Accipiter nisus) SOD 

koroptev polní (Perdix perdix) OD 

křepelka polní (Coturnix coturnix) SOD 

rorýs obecný (Apus apus) OD 

chřástal vodní (Rallus aquaticus) SOD 

sýček obecný (Athene noctua) SOD 

ledňáček říční (Alcedo atthis) SOD 

krutihlav obecný (Jynx torquilla) SOD 

strakapoud prostřední (Dendrocopos 

medius) 
OD 

chocholouš obecný (Galerida cristata) OD 

slavík obecný (Luscinia megarhynchos) OD 
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Název druhu 
Kategorie ohroţení podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

lejsek šedý (Muscicapa striata) OD 

moudivláček luţní (Remiz pendulinus) OD 

hýl rudý (Ryrrhula pyrrhula) OD 

rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus) 
SOD 

ţluva hajní (Oriolus oriolus) SOD 

ťuhýk obecný (Lanius collurio) OD 

 

Tabulka č. 6: Seznam zvláště chráněných druhů savců (Petřík, 2009). 

Savci 

Název druhu 
Kategorie ohroţení podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

veverka obecná (Sciurus vulgaris) OD 

 

 

2.5.7  Památné stromy na území Milíčovského lesa a 

rybníků 
 

Na území MLR se také nacházejí stromy, které byly vyhlášeny za památné. 

Jedná se o duby letní (Quercus robur), které můţeme spatřit na hrázi rybníka Homolka 

a jsou významné nejen svým stářím, ale i z hlediska výskytu tesaříka obrovského 

v jejich dřevě.   
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Obrázek č. 9: Památný strom (dub letní) 

lemující Homolku v linii hráze  

(Bobíková, 2011). 

Obrázek č. 10: Dub letní s poţerkami od 

larev tesaříka obrovského 

(Bobíková, 2011). 

  

 

Obrázek č. 11: Poţerky larev tesaříka obrovského (Bobíková, 2011). 
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2.5.8  Natura 2000 na území přírodní památky Milíčovský 

les a rybníky  

Mezi evropsky významné lokality patří i část území přírodní památky 

Milíčovský les a rybníky. Také v této oblasti se nacházejí druhy chráněné soustavou 

Natura 2000 (podle Petřík, 2009). 

Milíčovský les a rybníky:  

 kód lokality: CZ0113002 

 biogeografická oblast: kontinentální 

 kraj: Hlavní město Praha 

 navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PP 

 katastrální území: Háje, Újezd u Průhonic (severní část sousedí se zástavbou 

Jiţního Města 

 rozloha lokality: 11, 4163 ha 

 tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), (AOPK, 2010). 

 

Obrázek č. 12: Hranice evropsky významné lokality (AOPK, 2010). 
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Předmětem ochrany této lokality je výskyt tesaříka obrovského (Cerambyx 

cerdo), ač je jeho rozsah a počet jedinců v dané oblasti průměrný a omezený. Na území 

MLR byl zaznamenán jeho výskyt na hrázi rybníka Homolka, kde také nalezneme alej 

dubů letních (Quercus robur). Jejich linie je silnější čarou zobrazena na obrázku č. 5 na 

hrázi rybníku Homolka (Natura 2000, 2010). Právě na dubech, především těch starých, 

můţeme tesaříka spatřit. V této oblasti však byly stopy (poţerky a výletové otvory) po 

tesařících zjištěny pouze na jednom osluněném kmeni starého dubu. Ostatní duby mají 

kmeny zastíněny korunou nebo různými náletovými dřevinami (podle Petřík, 2009).  

Tesařík obrovský (obrázek č. 2), kterého nalezneme v oblasti MLR se řadí do 

skupiny tesaříkovití (Cerambycidae). Tato skupina je typická svým úzkým tělem a 

dlouhými tykadly. Jednotlivé druhy, spadající do této čeledi, se vyskytují především na 

květech a na dřevinách, ve kterých se vyvíjejí. Pouze výjimečně některé druhy pobíhají 

po zemi a vyvíjejí se v ní jejich larvy. Zástupci čeledi jsou býloţraví a někteří škodí, 

zejména v lesnictví (podle Buchar, et al., 1995).  

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) je chráněný brouk měřící aţ 53 mm. Patří 

k našim vůbec největším broukům. Má dlouhá a nápadná tykadla. Jeho zbarvení je 

hnědočerné a matně lesklé. Vyvíjí se v osluněných dubech. V jiných listnatých 

dřevinách se objevuje výjimečně. Přestoţe jeho larvy (dospělé jsou aţ 9 cm dlouhé, 

tučné a jejich zbarvení je ţlutavě bílé) vyţírají ţivé a mrtvé dřevo dubů, čímţ jej 

znehodnocují (při větším výskytu stromy i zahubí), není tento brouk výrazně 

hospodářsky škodlivý. Tento brouk se stal vzácností a je chráněný a to především z toho 

důvodu, ţe dochází k úbytku původních dubových porostů (převzato z: 

www.mezistromy.cz).  
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Obrázek č. 13 a č. 14: Pohled zblízka na poţerky larev tesaříka obrovského 

(Bobíková, 2011). 

 

 

 

Tesařík tedy především napadá staré ţivé a odumírající stromy (i obráţející 

pařezy). Jeho vývoj probíhá pod kůrou, později ve dřevě, a trvá většinou tři aţ pět let. 

Dospělé brouky můţeme spatřit od června do začátku srpna po setmění a v noci (Natura 

2000, 2010).   

Výskyt tesaříka obrovského je ohroţen nadměrnou návštěvností této přírodní 

památky. Také sběr jeho exemplářů ohroţuje jeho populaci, neboť se na území nachází 

malý počet jedinců tohoto druhu. Cílem ochrany je zachování struktury a sloţení lesních 

porostů z hlediska výskytu tohoto druhu. Téţ uchování starých a odumírajících dubů na 

hrázích rybníků (především na hrázi rybníka Homolka) je velmi důleţité a doporučuje 

se ponechat přístup světla k jejich kmenům a hlavním větvím (podle Petřík, 2009).  
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Obrázek č. 15: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo); 

(převzato z: www. zoolesna.cz, 2010). 

 

 

2.5.9  Škodlivé vlivy působící na přírodní památku 

Milíčovský les a rybníky 

 Přírodní památku MLR ohroţují a poškozují různí činitelé. Nejvíce tuto oblast 

poškodila větrná smršť s následným výskytem podkorního hmyzu, a to hlavně u smrků.  

Obecně lze říci, ţe se v poslední době mění struktura lesních porostů. Dochází 

především k prosychání dubů, zřejmě z důvodu tracheomykózy. Pro tuto oblast také 

není nikterak příznivý výskyt ostruţiníků, které zabírají prostor, kde by mohly vyrůst 

nové stromky. Dalším významným faktorem, který se podílí na změně krajinného rázu 

je přítomnost pasekových druhů, keřů jako je bez černý a brslen evropský, kulturních 

dřevin (Lonicera sp., Cotoneaster sp., Crataegus flabellata) a netýkavky malokvěté. 

Této oblasti nejvíce pomůţe vhodné lesnické hospodaření. Zejména restrikce výsadby 

jehličnanů. V zemědělském hospodaření je třeba se vyvarovat pouţívání hnojiv a 

herbicidů na orné půdě, protoţe splachy z okolních pozemků zvyšují obsah ţivin při 

okraji přírodní památky. Nebezpečné je také šíření ruderálních druhů na nelesních 

pozemcích, poněvadţ ohroţují porosty v ochranném pásmu přírodní památky. Hrozbou 

pro tuto oblast je také naddimenzovaný chov ryb v rybnících a jejich následné krmení 

návštěvníky, zejména v letních měsících. Tento stav samozřejmě zapříčinil úbytek 

okolní vegetace a pokles diverzity potravní nabídky pro ptactvo (více informací viz 

kapitola Projekt: Záhady vodního světa); (podle Petřík, 2009).   
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Oblast přírodní památky je rovněţ negativně ovlivněna městskou a příměstskou 

zástavbou. Ta způsobila zvyšující se návštěvnost této lokality, s čímţ souvisí volné 

pobíhání psů (nebezpečí eutrofizace půdy z exkrementů). Přírodní památka tedy slouţí 

především k rekreačním účelům. Jedná se především o turistiku, cyklistiku, jezdectví, 

houbaření, vyuţívání rybníků jako koupališť aj. (podle Skála, 1999).  

Někteří návštěvníci rovněţ poškozují informační tabule, čímţ ostatním 

znemoţňují dozvědět se více informací a zajímavostí o této oblasti. Na druhé straně jsou 

tyto tabule jiţ značně zastaralé, text na nich mnohdy není čitelný, obrázky jsou vybledlé 

a postrádám zde podrobnější informace o území a pokyny pro návštěvníky oblasti. 

Jedná se hlavně o tyto tabule Milíčovský les a Milíčovské rybníky (viz obrázky pod 

textem). Historie území a druhová skladba je zmíněna na tabuli Milíčovský les. Na 

tabuli Milíčovské rybníky je uveden jejich základní popis a také zde nalezneme 

informace o fauně a flóře vyskytující se v této oblasti.    

 

Obrázek č. 16 a č. 17: Poničené tabule na území MLR (Bobíková, 2011). 

      

 

Území přírodní památky je také ohroţeno výstavbou bytového komplexu 

„Milíčovský háj, jih a východ, obytný soubor“, který můţe způsobit změnu 

mikroklimatický poměrů a hrozí zde také reálné riziko úniku kontaminovaných splachů 
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do mokřadů aj. Tyto negativní vlivy mohou ohrozit druhové sloţení přírodní památky 

MLR (Petřík, 2009). 

Kromě výše uvedených faktorů, zejména antropogenních vlivů, je pro oblast 

nebezpečné: šíření invazních rostlin na tělech zvířat, sešlapy půdy a vegetace, hluk (ruší 

hnízdící ptáky), asfaltové cesty, štěrkem sypané cesty aj., přítomnost rekreačních 

obytných objektů (zakládání ohňů, pohazování odpadků, vznik černých skládek), 

kynologické cvičiště v SV části přírodní památky (viz obrázky pod textem). Hluk a 

volně pobíhající psi totiţ ruší hnízdící ptactvo. Nevhodné je téţ umisťování ptačích 

budek. Ty jsou rozmístěny v nevhodných vzdálenostech, zhruba v třímetrové výšce a 

jsou na stromy přibity ţeleznými hřeby (viz obrázek pod textem). Ty stromy 

poškozovaly a navíc nebylo respektováno hnízdní teritorium ptáků.   Více informací viz 

kapitola 3.2.3 Projekty a jejich autorské řešení (podle Petřík, 2009); (podle Skála, 

1999). 

  

 Obrázek č. 18: Kynologické cvičiště v těsné blízkosti ochranného pásma přírodní 

památky MLR (pohled na přístupovou cestu k rybníku Homolka); (Bobíková, 2011). 
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Obrázek č. 19: Areál kynologického cvičiště sousedící s MLR (Bobíková, 2011). 

 

 

 

Obrázek č. 20: Příklad nevhodně instalované ptačí budky. Místo toho, aby byla 

zavěšena, je ke stromu přibita hřeby (Bobíková, 2011). 
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2.6  Environmentální výchova v systému kurikulárních 

dokumentů 

V současnosti se můţeme v odborné literatuře setkat s pojmy ekologie a 

environmentalistika. Obecně má o těchto termínech veřejnost malé povědomí, proto je 

v této kapitole osvětluji. V podkapitolách se věnuji problematice Rámcového 

vzdělávacího programu, dále se zabývám environmentální výchovou v Rámcovém 

vzdělávacím programu a analýzou učebnic z hlediska míry zastoupení environmentální 

výchovy.   

Ekologie versus environmentalistika 

Mnozí odborníci často význam těchto výrazů zaměňují, a proto je nezbytné si 

tyto pojmy vysvětlit. Ekologii řadíme mezi exaktní přírodní vědy. Jako kaţdá věda má 

svá vlastní pojmosloví a zákonitosti. Naproti tomu environmentalistika se pohybuje na 

rozhraní věd přírodních a sociálních. Jedná se o nauku o ţivotním prostředí, která 

nepohlíţí na danou problematiku pouze z přírodovědného hlediska, ale významný je zde 

i aspekt sociální. Environmentální výchova (z environment - prostředí) znamená 

výchovu k odpovědnému zacházení s ţivotním prostředím (podle Červinka et al., 2005).  

 

2.6.1  Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání a environmentální výchova v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 
 

V současné době se ve vzdělávací soustavě pouţívá nový systém kurikulárních 

dokumentů pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Ten samozřejmě odpovídá principům 

nové politiky, které jsou zformulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání 

v České republice (tzv. Bílé knize) a zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní (Národní 

program, Rámcové vzdělávací programy) a školní (Školní vzdělávací programy). 

Rámcové vzdělávací programy vymezují jednotlivé etapy vzdělávání – předškolní, 

základní a střední. V diplomové práci věnuji pozornost pouze Rámcovému 
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vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV). Je nezbytné zde 

zmínit i Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), které realizují vzdělávání na 

jednotlivých školách. 

Podle RVP ZV (2007) jsou rámcové vzdělávací programy novou strategií 

vzdělávání, která upřednostňuje klíčové kompetence a jejich propojenost s obsahem 

vzdělávání. Také zdůrazňuje uplatnění nabytých vědomostí a dovedností v praktickém 

ţivotě. RVP ZV je základní vzdělávací úrovní pro všechny absolventy a vychází z 

celoţivotního učení. Cílem je dosáhnout u všech absolventů očekávané úrovně vzdělání. 

Hovoříme-li zde o základním vzdělávání, dělíme jej na dva stupně a délka trvání studia 

je 9 let. Dále RVP ZV napomáhají pedagogické autonomii škol a podporují profesní 

odpovědnost pedagogického sboru za výsledky vzdělávání. Jedná se tedy o zcela nový 

typ osnování. 

 V této práci se zaměřuji pouze na RVP ZV, který je určen ţákům 2. stupně 

základního vzdělávání (resp. 6 – 9. ročníkům), i pro stejné ročníky šestiletých a 

osmiletých gymnázií. 

RVP ZV navazuje svým vzdělávacím obsahem na Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a vycházejí z něho koncepce rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. Formuluje vše, co se týče povinného 

základního vzdělávání ţáků. Seznamuje veřejnost s termíny: vzdělávací oblasti – jsou 

tvořeny a skládají se z jednotlivých oborů („Jazyk a jazyková komunikace“ - Český 

jazyk a literatura, Cizí jazyk; „Matematika a její aplikace“ - Matematika a její aplikace; 

„Informační a komunikační technologie“ - Informační a komunikační technologie; 

„Člověk a jeho svět“ - Člověk a jeho svět; „Člověk a společnost“ - Dějepis, Výchova 

k občanství; „Člověk a příroda“ - Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis; „Umění a 

kultura“ - Hudební výchova, Výtvarná výchova; „Člověk a zdraví“  - Výchova ke 

zdraví, Tělesná výchova; „Člověk a svět práce“ - Člověk a svět práce); vzdělávací 

obsahy (očekávané výstupy a učivo); klíčové kompetence - vědomosti, dovednosti, 

schopnosti, postoje a hodnoty, které kaţdému jedinci umoţní uplatnit se ve společnosti 

(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské a pracovní); průřezová témata - 

zabývají se aktuálními problémy současného i budoucího světa a jdou napříč všemi 
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předměty - integrace do všech předmětů (Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova); očekávané 

výstupy - znalosti, učivo, které si ţák osvojil, a dokáţe jej vyuţít v praktických situacích 

v běţném ţivotě; učivo (více viz kapitola Projekty a jejich zaměření); (podle RVP ZV, 

2007). 

RVP ZV volí různé vzdělávací metody, postupy a formy výuky tak, aby se 

věnoval individuálním potřebám a moţnostem ţáků. Je tedy nutné zavést variabilnější 

organizaci výuky. Významné jsou z tohoto hlediska aktivizující formy výuky (činnostní 

učení), záţitkové programy pro ţáky, náměty fyzické aktivity, řešení problémů, 

didaktické hry, projektové vyučování atd. Činnostním učením si ţáci osvojí mnoho 

znalostí, schopností a dovedností. Učivo je tak pro ţáky bliţší a zajímavější. Ţáci se 

lépe koncentrují, pedagog si udrţuje jejich pozornost a motivuje je. Ţákům mají tyto 

metody výuky umoţnit lépe porozumět dané problematice a poznat blíţe své 

vrstevníky. Učí se schopnostem komunikace a tolerance. Také je účelné zajistit vhodné 

klima ve třídě a kvalitní vztah učitele a ţáka. Musí být seznámeni s instrukcemi, tím 

zamezíme obavám ţáků, ţe budou při těchto aktivitách neúspěšní. Tímto způsobem 

výuky by pedagog měl vzbudit u ţáků kreativitu, motivaci a empatii. Pro úspěšný 

vyučovací proces je tedy nezbytné zavádět takové obsahy, cíle a metody, které ţákům 

plně pomohou rozvinout jejich potenciál. RVP ZV také zdůrazňuje, jak je důleţité, aby 

se při vyučování pouţívalo slovní hodnocení, individuální hodnocení aj. Dále si klade 

za cíl vytvářet heterogenní skupiny ţáků, kde nebudou znevýhodňováni ţáci 

s poruchami učení atd. a větší spolupráci rodičů ţáků se školní institucí. RVP ZV je 

samozřejmě součástí středního školství, které stanovuje poţadavky přijímacího řízení 

pro vstup do středního vzdělávání (RVP ZV, 2007). 

Obecně umoţňuje tato kurikulární reforma jednotlivým školám, učitelům a 

ţákům se lépe orientovat v učivu. Tím, ţe je učební látka pro ţáky smysluplněji 

utříděna a učivo je uspořádáno v logickém sledu a návaznostech, je moţné postupně 

přecházet k náročnějšímu učivu. Učivo niţší úrovně vede k pochopení učiva 

náročnějšího, které s ním samozřejmě souvisí. Rámcový vzdělávací program také 

integruje vzdělávací obsahy daného předmětu do předmětů jiných, tedy vzájemně obsah 
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jednoho předmětu propojuje s předmětem druhým (mezipředmětové souvislosti). 

Nezbytným úkolem RVP ZV je vybudovat ucelený a propojený systém (soubor 

vědomostí a dovedností); (podle RVP ZV, 2007). 

Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

Průřezové téma Environmentální výchova (dále jen EV) vede jedince k 

pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k 

pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k 

poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince (RVP ZV, 

2007). 

Ţáci si podle RVP ZV (2007) mají moţnost uvědomit vyvíjející se vztahy mezi 

člověkem a ţivotním prostředím, jak z hlediska ekologického, ekonomického, 

vědeckotechnického, tak z politického, občanského a prostorového. Samozřejmě se 

seznamují i s moţnostmi řešení environmentálních problémů. Průřezové téma vede 

výchovou jedince k aktivní ochraně ţivotního prostředí. Tím ovlivňuje rozvoj lidské 

civilizace, ţivotní styl a celkově hodnotovou orientaci populace. RVP ZV (2007) tvrdí, 

ţe se na realizaci tohoto průřezového tématu podílí většina vzdělávacích oblastí. EV tak 

přispívá k utváření integrovaného celku. To je umoţněno postupným rozšiřováním, 

upevňováním a propojováním vědomostí a dovedností nabytých v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech. Kaţdá oblast má svůj vlastní obsah, je specifická a ovlivňuje 

jak stránku racionální a emocionální, tak tvořivost. EV především podněcuje ţáky 

k činnostem, které jsou ku prospěchu ţivotnímu prostředí.  

Ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ průřezové téma poskytuje ucelený 

základní pohled na přírodu a prostředí. Učí pozorovat a hodnotit důsledky jednání lidí, 

přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného 

přístupu k prostředí v kaţdodenním ţivotě. V maximální míře vyuţívá přímých 

kontaktů ţáků s okolním prostředím. Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ zdůrazňuje 

pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických 

souvislostí od nejméně sloţitých ekosystémů aţ po biosféru jako celek, postavení 

člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti. Klade 
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základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich 

hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ 

téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními 

jevy s úrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy 

udrţitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ se téma dotýká 

problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.  Podle RVP ZV 

(2007) je v této oblasti kladen důraz na důleţitost péče o přírodu při organizaci 

sportovních akcí. Ve vzdělávací oblasti „Informační a komunikační technologie“ 

umoţňuje průřezové téma aktivně vyuţívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování 

aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závaţnost ekologických problémů a 

poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby 

řešení ekologických problémů moţností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat 

si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Vzdělávací oblast „Umění a kultura“ 

poskytuje Environmentální výchově mnoho příleţitostí pro zamýšlení se nad vztahy 

člověka a prostředí a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu 

se vzdělávací oblastí „Člověk a svět práce“ se realizuje prostřednictvím konkrétních 

pracovních aktivit ve prospěch ţivotního prostředí (RVP ZV, 2007). 

Průřezové téma EV: rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům 

člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí; vede k uvědomování si 

podmínek ţivota a moţností jejich ohroţování; přispívá k poznávání a chápání 

souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech 

světa; umoţňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí; poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky 

nezbytné pro kaţdodenní ţádoucí jednání občana vůči prostředí; ukazuje modelové 

příklady jednání z hledisek ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje ţádoucích i 

neţádoucích; napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o ţivotní prostředí na místní, 

regionální, evropské i mezinárodní úrovni; seznamuje s principy udrţitelnosti rozvoje 

společnosti; učí hodnotit objektivnost a závaţnost informací týkajících se ekologických 

problémů a učí komunikovat o problémech ţivotního prostředí, vyjadřovat, racionálně 

obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska. Z pohledu postojů a hodnot: přispívá 

k vnímání ţivota jako nejvyšší hodnoty; vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k 
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ochraně přírody a přírodních zdrojů; vede k pochopení významu a nezbytnosti 

udrţitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti; 

podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí; 

přispívá k utváření zdravého ţivotního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí; 

vede k angaţovanosti v řešení problémů spojených s ochranou ţivotního prostředí a 

vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

(RVP ZV, 2007). 

EV je rovněţ členěna do tematických okruhů. Cílem je pochopit vztah člověka k 

ţivotnímu prostředí, porozumět základním podmínkám ţivota a uvědomit si 

odpovědnost současné generace za budoucí stav naší Země. Jedná se především o tyto 

tematické celky: Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční 

významy lesa), pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby 

hospodaření na nich, pole a jejich okolí), vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním 

hospodářstvím, důleţitost pro krajinnou ekologii), moře (druhová odlišnost, význam pro 

biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les 

(porovnání, druhová rozmanitost, ohroţování, globální význam a význam pro nás), 

lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace 

na místní podmínky) kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v 

průběhu vzniku civilizace aţ po dnešek); Základní podmínky ţivota – voda (vztahy 

vlastností vody a ţivota, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná 

voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro ţivot na Zemi, ohroţování 

ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda 

(propojenost sloţek prostředí, zdroj výţivy, ohroţení půdy, rekultivace a situace v okolí, 

změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana 

biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); 

ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, 

ohroţování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a ţivot, vliv energetických 

zdrojů na společenský rozvoj, vyuţívání energie, moţnosti a způsoby šetření, místní 

podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, 

vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby 

získávání a vyuţívání přírodních zdrojů v okolí). (RVP ZV, 2007). Dále jsou zde také 
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uváděny: Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí – zemědělství a ţivotní 

prostředí, ekologické zemědělství; doprava a ţivotní prostředí (význam a vývoj, 

energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěţ, 

doprava a globalizace); průmysl a ţivotní prostředí (průmyslová revoluce a 

demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich 

působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně 

ţivotního prostředí, průmysl a udrţitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s 

odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné 

suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních 

památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběţné 

opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV) změny v 

krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); 

dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní 

program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den ţivotního prostředí OSN – Organizace 

spojených národů, Den Země apod.). Posledním tematickým celkem je: Vztah člověka k 

prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby vyuţívání a řešení 

odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany 

ţivotního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš ţivotní styl 

(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) 

ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, moţnosti a 

způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a 

zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, 

moţnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost ţivota na Zemi (rozdílné 

podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky 

zvyšování rozdílů globalizace a principy udrţitelnosti rozvoje, příklady jejich 

uplatňování ve světě, u nás); (RVP ZV, 2007). 
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2.6.2  Environmentální výchova v učebnicích přírodopisu 

pro 2. stupeň základních škol  

 

 V této kapitole analyzuji učebnice z hlediska zastoupení EV (ekologické 

tématiky). Zaměřuji se zde na ty kapitoly v učebnicích, které se zabývají ochranou 

přírody, a sleduji přítomnost námětů na různé aktivity, které mohou být realizovány buď 

ve třídě,  nebo v přírodě. Analyzovala učebnice vydané těmito nakladatelstvími: Fraus, 

Fortuna, SPN a Scientia. 

 

Nakladatelství: Fraus  

 

 Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletých gymnázií.  

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Společenstva organismů; Ekosystém; 

Jak člověk zasahuje do přírody? Vývoj zásahů člověka do přírody; Ochrana 

přírody; Člověk a příroda (porovnávání ţivotních podmínek jednotlivých 

přírodních krajin, společenstva organismů a jejich přizpůsobení zdejším 

přírodním podmínkám, rozdíl mezi přírodní – původní – krajinou a krajinou po 

zásahu člověka, ţivočichové a jejich přizpůsobení se okolnímu prostředí).  

Ţáci se zde také seznamují s pojmem „environment“, coţ jsem v jiných 

učebnicích nezpozorovala. 

 Přírodopis pro 7. ročník základní školy a víceletá gymnázia.  

Kapitoly týkající se ochrany přírody: V učebnici neshledávám kapitoly 

týkající se ochrany přírody.  

Učebnice pouze odkazuje na vyhlášku MŢPČR č. 395/1992 Sb., ve které je 

uveden přehled chráněných druhů rostlin a ţivočichů a na internetové stránky 

www.env.cz (hledat legislativa). Ţáci se mají zamyslet, jakým způsobem jsou 

poškozovány ekosystémy.  

 Přírodopis pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia.  

 Přírodopis 9 . Učebnice pro  základní školy a víceletá gymnázia.  

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Co dokáţe příroda. 
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Náměty na aktivity: pokus s ulitou hlemýţdě, pozorování hlemýţdě, 

pozorování ţíţaly. „Krmítko“ (v zimním období – dávat kaţdý den do krmítka 

po jednom druhu krmiva – strouhanka, suché bílé pečivo, slunečnice, pokrmový 

tuk aj.) – ţáci musí vypozorovat, který ptačí druh dává přednost určitému 

krmivu. Pozorování kořenového systému smrku (snadného vyvrácení 

mohutného smrku). Pozorování listů (přítomnost zeleného barviva – chlorofylu 

v listech). Diskuse se sadařem o způsobu roubování ovocných stromů. Určování 

jmen nasbíraných listů stromů (běţných listnáčů). Porovnávání vůně plodů 

(kmínu, fenyklu, anýzu). Příprava směsi hodící se k zeleninovým salátům či 

bramborám (liliovité rostliny). Pokus s dutou drůbeţí kostí. Vyhledání geneticky 

upravené potraviny v obchodním centru.  Praktická cvičení – náměty pro 

pozorování neţivé přírody. Porovnávání tvaru krystalů minerálů. 

Laboratorní práce: pozorování vnější stavby těla ryby, pozorování ptačího vejce 

a peří, pozorování zástupců mechorostů, pozorování pokoţky listu s průduchy, 

rozbor stavby květu, určování rostlin podle botanického klíče. Pozorování stavby 

těla savců, etologická pozorování. Zhotovení mikroskopického preparátu, 

pozorování řas mikroskopem, pozorování prvoků ze senného nálevu, pozorování 

drobných korýšů, pozorování a popis stavby těla hmyzu. 

 

V publikacích od nakladatelství Fraus nalezneme téměř na kaţdé stránce rubriku 

zajímavosti, popř. úlohy pro ţáky. Také v nich spatříme různé kapitoly zabývající se 

ochranou ţivotního prostředí a náměty na rozličné aktivity, které ovšem mají být 

realizovány ve škole.  

Učebnice jsou sice přehledné a poutavé, ale nenacházím v nich náměty na 

aktivity v terénu. Ţáci nejsou vedeni k poznávání okolního prostředí. Je pouze na 

učitelích, jakým způsobem výuku ţákům zprostředkují. Nápomocí jim můţe být 

Příručka pro učitele 6. ročníků ZŠ a primu víceletých gymnázií, která jim radí, jak 

k ţákům přistupovat, vytyčuje jim cíle výuky. Také je zde zmíněna práce s učivem, 

prověření vědomostí a dovedností ţáků, mezipředmětové vztahy, doporučení a 

poznámky. 



 63 

Nakladatelství Fortuna: 

 Přírodopis pro 6. ročník základní školy a niţší ročníky gymnázií (1. část). 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Ochrana rozmanitosti přírody (ochrana 

přírody, ohroţené druhy organismů). 

 Přírodopis pro 6. ročník základní školy a niţší ročníky gymnázií (2. část). 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Ţivočichové a prostředí: ochrana 

ţivočichů, vliv prostředí na ţivočichy, jak se mají lidé chovat k ostatním 

ţivočichům. Příklady ohroţených a chráněných organismů. Ohroţené organismy 

v přírodě a moţnosti jejich ochrany. 

 Přírodopis pro 7. ročník základní školy a niţší ročníky gymnázií a Přírodopis pro 

8. ročník základní školy a niţší ročníky gymnázií.  

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Člověk a jeho ţivotní prostředí. 

Ekologie. 

 Přírodopis pro 9. ročník základní školy a niţší ročníky gymnázií.  

Kapitoly týkající se ochrany přírody: 

Naše příroda (rozmanitost podmínek ţivota v naší přírodě, rozmanitost 

ekosystémů v naší přírodě, ochrana naší přírody). 

Náměty na aktivity: 

Porovnávání klasu pšenice, ječmene, ţita a ovsa. Vyrobení ptačí budky. 

Porovnávání modelů rostlinné a ţivočišné buňky. Porovnávání rozřízlých 

pupenů rostlin. Určování různých druhů organismů podle určovacích klíčů. 

Vlastnost půdy v okolí. 

 

Tyto učebnice mají výrazné ekologické zaměření, avšak pouze na teoretické 

úrovni. Bohuţel jsou v nich úlohy, které ţáky příliš neaktivizují. Postrádám zde 

mimoškolní praktické činnosti, které by mohly v ţácích vzbudit větší zájem o přírodu. 

Pracovní listy (ekologické příručky pro 6. – 9. ročník ZŠ) jsou také postaveny pouze na 

teoretických znalostech ţáků.   
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Nakladatelství SPN: 

 Přírodopis 1. Zoologie. 1 část pro ţáky základních škol a niţších ročníků 

víceletých gymnázií, Přírodopis 1 pro 6. ročník základní školy a niţší ročníky 

víceletých gymnázií, Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy a niţší  

ročníky víceletých gymnázií. Zoologie 1.část. Přírodopis 3 pro 8. ročník 

základní školy a niţší ročníky víceletých gymnázií. (Tyto učebnice jsou ryze 

teoretické). 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: -  

 Přírodopis 1 pro 6. ročník základní školy a niţší ročníky víceletých gymnázií. 

Botanika. 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: - 

 Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy a niţší ročníky víceletých gymnázií. 

Zoologie. Botanika. 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: - 

 Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy a niţší ročníky víceletých gymnázií. 

Botanika 2. část. 

 Kapitoly týkající se ochrany přírody: - 

 Přírodopis 4 pro 9. ročník základní školy a niţší ročníky víceletých gymnázií. 

Mineralogie a geologie se základy ekologie.   

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Podmínky ţivota, neţivé sloţky 

ţivotního prostředí (abiotické podmínky), ţivé sloţky ţivotního prostředí 

(biotické podmínky), stav ţivotního prostředí, člověk a biosféra, ochrana 

přírody, zeleň v krajině a její význam. 

Poznámka: Téměř polovina učebnice je věnována ekologii. 

 

Náměty na aktivity: pěstitelské práce, pokusy, určování rostlin. 
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V učebnicích od nakladatelství SPN opět postrádám aktivizující metody výuky. 

Pouze v učebnici pro 9. ročník jsem se setkala s ekologickou problematikou, ale opět 

zde nenalezneme úkoly přímo spojující ţáka s přírodou. Učebnice obsahují velké a 

výstiţné obrázky různých druhů organismů, coţ ţákům umoţní je v přirozeném 

prostředí lépe rozpoznat.   

 

Nakladatelství Scientia: 

 Přírodopis pro 6. ročník základní školy 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: - 

 Přírodopis II. pro 7. ročník základní školy. 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Ochrana přírody. Chráněná území ČR.  

 Přírodopis III. pro 8. ročník základní školy. 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Ekologie – ochrana přírody. 

 Přírodopis IV. pro 9. ročník základní školy. 

Kapitoly týkající se ochrany přírody: Člověk mění a chrání svět (otázky na 

ţáky, náměty na aktivity) 

 

Náměty na aktivity: Otázky a úkoly: „Pozoruj a ověř si“ (tyto úlohy jdou 

napříč učebnicemi). Tvorba herbáře. Práce s klíčem 

 

Laboratorní práce: práce s lupou a mikroskopem, diskuse na téma: význam 

pojmu ekosystém, pozorování ploštěnky, pozorování perloočky, pozorování 

stavby těla hmyzu. Zoologie – pozorování ptačího peří, rozbor ptačího vejce a 

některé metody hodnocení slepičích vajec. Botanika – anorganické látky 

v rostlinných buňkách, RAFIDY (ostrohranné krystaly, které chrání rostlinu před 

oţíráním housenkami a měkkýši, pozorování listů stromů, pozorování plodů, 
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pozorování znaků kvetoucích rostlin. Fyzikální vlastnosti nerostů, pozorování 

hornin, zkoumání půdy.  

 

Učebnice nakladatelsví Scientia obsahují náměty na aktivizující metody. 

Nalezneme zde otázky a úkoly, které ţáky vedou k ověřování si různých skutečností. 

Ţáci jsou motivováni jak k samostatné práci, tak k práci skupinové. Očekává se od nich, 

ţe budou své znalosti uplatňovat v praktickém poznávání přírody, avšak toto lze jen 

ztěţí očekávat, pokud jim učitel tyto úlohy přímo nezadá. 

Aktivitu ţáků vyţadují převáţně učebnice vydané nakladatelstvím Scientia. 

Učebnice od nakladatelství Fraus povaţuji za poutavé, ale ochranou přírody se zabývají 

pouze na teoretické úrovni. Ostatní učebnice jsou ryze teoretické (učebnice od 

nakladatelství Fortuna) a v učebnici od nakladatelství SPN je ochrana přírody zmíněna 

pouze okrajově. Záleţí na učitelích jednotlivých základních škol, jak s učebnicemi 

budou pracovat. Kaţdý učitel uţívá své totiţ své vlastní osobité vzdělávací metody a 

formy práce, které přizpůsobuje individuálním potřebám a moţnostem ţáků.  

 

2.6.3  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  

V současnosti je nezbytné si uvědomit, ţe péče o ţivotní prostředí úzce souvisí 

se stavem environmentálního vědomí a vzdělanosti obyvatel. Úlohu odborného garanta 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) plní Ministerstvo 

ţivotního prostředí (dále jen MŢP). To je odpovědné za koordinaci a kontrolu jeho 

plnění. Důleţitou roli zde také hraje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále 

jen MŠMT), které má pravomoci pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeţe v období 

školní docházky. MŢP spolu s MŠMT a dalšími ústředními orgány je povinno 

podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti ochrany ţivotního prostředí se 

zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeţe. EVVO bude mít v celosvětovém 

měřítku stále významnější úlohu (Státní program EVVO v ČR a Akční plán na léta 

2004-2006, 2003). 
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EVVO se provádí tak, aby vedla k myšlení a jednání, které je v souladu 

s principem trvale udrţitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality 

ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve všech jeho formách 

(Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, § 16); (Státní program EVVO v ČR a 

Akční plán na léta 2004-2006, 2003). 

 Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy další generace 

je naučit ji ţít podle principů (trvale) udrţitelného rozvoje. EVVO musí být nedílnou 

součástí všeobecného vzdělávání i odborné přípravy v celém školském systému. 

Zároveň a ve vzájemných návaznostech musí být zabezpečen rozvoj i v celé 

mimoškolní oblasti. Představuje dlouhodobý proces, který je součástí celoţivotního 

vzdělávání. Rozhodující význam mají ti, kteří EVVO realizují, tj. učitelé aj. (Státní 

program EVVO v ČR a Akční plán na léta 2004-2006, 2003). 

EVVO je rozdělena na jednotlivá témata. V této práci se zaměřuji na téma: 

EVOO dětí a mládeţe základních, středních a vyšších odborných škol. Cílem je 

poskytovat všem dětem a mladým lidem v průběhu vzdělávání: znalosti, dovednosti a 

návyky potřebné pro ochranu ţivotního prostředí a pochopení principů (trvale) 

udrţitelného rozvoje; podmínky pro integraci znalostí zejména uplatňováním praktické 

metody výuky; strukturací učiva a různými aktivitami ovlivňovat způsob myšlení, 

rozvíjení samostatnosti a tvořivosti, kontakty s okolím i s odbornou praxí a celkový 

vývoj osobnosti ve smyslu (trvale) udrţitelného rozvoje; podporovat spolupráci škol 

s mimoškolní oblastí – s rodinou, s obcí (veřejnou správou), s podniky (důleţité 

zejména u odborných škol), podporovat aktivní péči o ţivotní prostředí a spolupráci 

s mimoškolními pracovišti environmentálního vzdělávání a výchovy (Státní program 

EVVO v ČR a Akční plán na léta 2004-2006, 2003). 
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2.7  Organizační formy výuky 

Pojem vyučovací metody chápeme jako práci učitele, která ţákům umoţňuje 

získat základy daného oboru a následně nabyté vědomosti a dovednosti uplatňovat 

v praxi. Učitel musí samozřejmě respektovat zvláštnosti poznávacích schopností, 

didaktické zásady a stanovené vzdělávací a výchovné cíle. Vyučovací metody jsou také 

specifické tím, ţe je zde oboustranná součinnost učitele a ţáka (podle Altmann, 1975).  

V biologii rozeznáváme tyto vyučovací metody: 

1. souvislý výklad (výklad, vyprávění, popis, vysvětlování, přednáška), 

2. rozhovor, 

3. práci s literaturou (s učebnicí, atlasem a klíčem, programem, pracovním 

sešitem, poznámkovým sešitem), 

4. pozorování, 

5. pokus (Altmann, 1975).  

Od výše zmíněných vyučovacích metod musíme rozlišit organizační formy 

výuky. Organizační formou výuky rozumíme uspořádání podmínek při výuce 

(vytvoření určitého prostředí), a to především na základě vyučovacích prostředků (i 

místa výuky). Důleţitou roli zde také hraje způsob organizace činnosti učitele a ţáků. 

Ve všech organizačních formách výuky se realizují jednotlivé vyučovací metody. 

V pedagogické terminologii je problematické definovat, co to organizační formy vlastně 

jsou. Pojem není ustálen. V této práci vycházím z Altmanna (1975). 

K organizačním formám výuky řadíme: vyučovací hodinu, praktika z biologie, 

laboratorní práce, zájmová činnost ţáků, exkurze do přírody, do muzea, do výrobních 

podniků, praktické práce ţáků na školním pozemku a domácí práce ţáků. U forem 

výuky je tedy podstatné nejen to, zda jsou ţáci rozděleni do skupin či ne, ale také 

v jakém prostředí výuka probíhá (v interiéru školy, v terénu aj.), (podle Altmann, 1975).   

Taktéţ projektová metoda není typickou vyučovací metodou, poněvadţ se 

v jejím rámci jiţ uplatňují všechny výše zmíněné vyučovací metody. Na projektovou 

metodu je také zaměřena tato diplomová práce, ale na rozdíl od výše uvedeného v sobě 

nezahrnuje všechny vyučovací metody.  
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2.7.1  Aktivní učení a motivace ţáků 

Hovoříme-li o aktivním učení, myslíme tím postupy a procesy, kterými ţák 

aktivně získává informace, které postupně začleňuje do systému jiţ nabytých znalostí a 

dovedností. Na základě těchto nových informací si poté ţák vytváří své vlastní úsudky a 

vyvíjí u něj tzv. kritické myšlení (analyticko-syntetický proces). Kritické myšlení je 

typické objevováním, porovnáváním, autonomním, individuálním rozhodováním aj. 

(podle Sitná, 2009). 

 Při aktivním vyučování není středem pozornosti učitel, ale orientace je 

směřována na ţáka. Ţák je tím aktivním činitelem, který se zapojuje do procesu výuky, 

spoluvytváří průběh a obsah výuky. Také se však podílí na hodnocení a na 

sebehodnocení. Pro ţáky je tento druh výuky zajímavější a zábavnější, neţ běţný 

výklad učitele, který je v centru dění. Je podstatné, aby se ţáci naučili s moderními 

vyučovacími metodami pracovat.  

 Dalším důleţitým faktorem, který můţe zefektivnit vyučování, je motivace ţáků. 

Motivace je proces zvnitřněné potřeby učícího se učit. Je to souhrn, který člověka 

pobízí, aby se věnoval nějaké činnosti, nebo naopak, co mu zabraňuje tuto činnost 

vykonávat. Jedná se o uvědomělý proces, kterým je nutné se při výuce zabývat. 

Motivace je výsledkem součinnosti učitele a ţáků, ţáků mezi sebou navzájem, učivem 

aj. Podle intenzity a délky trvání rozeznáváme motivaci krátkodobou a motivaci 

dlouhodobou. Ta krátkodobá je silnější, ale vydrţí kratší dobu (u dětí a ţáků ZŠ). 

Dlouhodobá motivace se vyskytuje u zralejších osob. Motivací se výrazně se 

samozřejmě zlepšují školní výsledky. Je nezbytné, aby se učitelé připravovali nejen na 

vlastní obsah vyučovací hodiny, ale také si promysleli, jak ţáky při výuce motivovat. 

Musí především volit vhodné motivační postupy, které jim zdůvodní potřebu učení a 

budou je podporovat a povzbuzovat při neúspěchu. Pokud se zaměří na ty hodnoty a 

cíle, které mohou ţáci přijmout za své, téţ tím zvýší jejich motivaci. Chce-li učitel své 

ţáky motivovat, je zapotřebí: demonstrovat aplikovatelnost a uţitečnost učiva 

v praktickém ţivotě; přesvědčovat ţáky, ţe informace z jednoho předmětu se dají 

přenést i do jiného předmětu; upozorňovat na fakt, ţe informace z různých předmětů 

spolu souvisí; posilovat sebevědomí ţáků (viz obrázky dole pod textem: Kruh úspěchu a 
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Kruh neúspěchu); umět ţáky ocenit a pochválit; přizpůsobit se jejich potřebám a 

zájmům; snaţit se u ţáků předcházet obavám z neúspěchu a trestu (dávat přesné 

pokyny, aby ţáci věděli, co mají dělat; poradit v případě ţákova neúspěchu, 

nepochopení úkolu; zadávat i úkoly, které mohou zvládnout všichni ţáci); pokoušet se 

prohloubit u nich zájem o danou problematiku (radost z učení) a spojovat učivo 

s běţným ţivotem (více informací viz níţe); (podle Sitná, 2009), (podle Čáp, Mareš, 

2001), (podle Petty, 1996).   

 

Obrázek č. 21: Kruh úspěchu (převzato z: Sitná, 2009). 

Pokud se mi daří, dělám to s větší radostí a lépe a více se o danou problematiku 

zajímám (mám dobré hodnocení). 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Zvýšení  zájmu 

1. Úspěch 

3. Zvýšení 

sebevědomí 

4. Další 

motivace 

Lukas
Čára

Lukas
Čára

Lukas
Čára

Lukas
Čára
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Obrázek č. 22: Kruh neúspěchu (převzato z: Sitná, 2009). 

Pokud se mi něco nevydaří a neumím to, vyhýbám se tomu, nebaví mě to a nezvládnu 

to (mám špatné hodnocení).  

 

 

 

 

 

 

 

Velmi podstatné a efektivní je přiblíţit učení přirozenému prostředí ţáků. 

Pozornost ţáků zvýšíme, budeme-li dodrţovat tyto zásady: zohledňovat ve výuce 

způsob ţivota ţáků; pouţívat příklady, které jsou ţákům blízké; pochopit způsob jejich 

myšlení; pouţívat jejich jazyk; uvádět vtipné příklady či záţitky z běţného ţivota; dávat 

ţákům najevo své zaujetí pro tuto problematiku. Ţáky můţe učitel inspirovat také 

například tím, ţe se zaměří na různé zajímavosti, spíše pokládá otázky, uţívá při výuce 

konkrétní předměty, promítá video, organizuje exkurze a setkání s odborníky, vede je 

k aktivitě, zařazuje do výuky neustále nové činnosti, pouţívá skupinové práce (soutěţe, 

výzkumná šetření), zveřejňuje výsledky práce ţáků a v neposlední řadě přidává svému 

předmětu lidský rozměr. Vyuţívání interaktivních tabulí, powerpointové prezentace aj 

ţáky téţ zaujme (podle Sitná, 2009). 

 

2.7.2  Terénní výuka 

 

 Z výzkumu Sitné (2009) vyplývá, které formy výuky ţáci upřednostňují (viz 

níţe). Výzkum zpracovala z toho důvodu, ţe ji zajímalo, jaké poţadavky mají ţáci na 

výuku, jakou formu výuky preferují a jak si představují ideální vyučovací hodinu. Opět 

zde vyvstává potřeba zajímavého, pestrého a smysluplného učení a přítomnost učitelů, 

1. Neúspěch 

3. Snížení 

sebevědomí 

2. Snížení 

motivace 
4. Nezájem 
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kteří uţívají aktivních a motivujících forem výuky. Z přehledu je také patrné, ţe ţáci 

dávají přednost spolupráci ve skupinách, diskusím, debatám, rádi pracují na praktických 

úkolech (příprava plakátů, myšlenkových map, drobných výrobků), rádi řeší úkoly 

vyţadující kreativitu aj. Z textu tedy vyplývá, ţe není vhodné pouţívat metody, které 

jsou neefektivní a podporují pasivitu ţáků. 

 

Poţadavky na výuku z pohledu ţáka (odpovědi jsou seřazené sestupně od 

nejoblíbenější formy k těm méně oblíbeným): 

 

1. skupinové vyučování (kooperativní výuka, diskuse, debaty, spolupráce 

v menších skupinách); 

2. vyuţívání ICT – počítačů, interaktivních tabulí; 

3. hraní pedagogických her, soutěţe, kříţovky, kvízy; 

4. praktická výuka v odborných učebnách; 

5. práce v laboratořích, návštěvy knihoven, klinické hodiny, exkurze; 

6. práce v dílnách, na pozemcích, v přirozeném prostředí (odborná praxe); 

7. samostatná práce v hodině; 

8. pozorování (spoluţáků, učitele); 

9. čtená za účelem získání informací; 

10. výklad (Sitná, 2009). 

 

Z výše uvedeného důvodu jsem si zvolila jako formu výuky terénní výuku, která 

v sobě zahrnuje nejen kooperativní vyučování, ale také diskuse, pedagogické hry, 

soutěţe aj. Obecně je tento druh výuky pro ţáky zajímavější neţ běţná výuka ve třídě. 

 Terénní výuka je forma výuky, ze které si ţáci odnášejí více poznatků a 

dovedností, neţ při zvolení jiné organizační formy výuky. Pokud je vhodně 

naplánována a následně realizována, motivuje nejen ţáky (autentické učení – vyuţívání 

vědomostí a dovedností v praxi), ale také velmi prospěje vztahu učitel – ţák (podle 

Petty, 1996). Altmann (1975) se zmiňuje, ţe exkurze do přírody je příleţitostí pro 

pozorování rozličných druhů rostlin a ţivočichů. Pozorování přírodnin povaţuje za 
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obzvlášť důleţité, protoţe je ţáci poznávají v jejich přirozeném ţivotním prostředí, 

s jejich vzájemnými vztahy aj.  

Jedním z velmi důleţitých úkolů, který terénní výuka také plní, je naplňování 

základních cílů stanovených v RVP ZV a rozvoj klíčových kompetencí ţáka (viz 

kapitola 2.6.1 RVP ZV a EV v RVP ZV).  

 Ve své diplomové práci, jak jsem jiţ výše uvedla, se zabývám výukovými 

projekty. Ty ţákům umoţňují nejen prakticky pouţít jejich znalosti a dovednosti, ale 

jejich prostřednictvím také dané problematice více porozumí. Jedním z hlavních úkolů 

projektové výuky je také vést ţáky k odpovědnosti za jejich učení a k vlastní 

sebekontrole. Opět je zde ponechán prostor pro tvořivost, řešení problémů, hodnocení, 

komunikaci, spolupráci v týmu aj. (podle Sitná, 2009).    

 Před vlastním zahájením projektové výuky je třeba: zvolit vhodné téma; stanovit 

si cíle; zjistit dostupnost zdrojů; zváţit odbornou a metodickou připravenost ţáků; 

připravit vhodný pracovní postup a promyslet, jakým způsobem motivovat ţáky 

(motivace je uskutečňována po celou dobu trvání projektové výuky). Více informací viz 

kapitola 3.3 Výukové projekty zaměřené na oblast Milíčovského lesa a rybníků (Sitná, 

2009).  

Velmi důleţité při realizaci projektové výuky je poskytnout ţákům konzultaci. 

Mají tak moţnost ujistit se o průběhu a správnosti výsledků své práce a navíc získávají 

od ostatních zpětnou vazbu, která je ubezpečí, ţe daný úkol úspěšně splnili. Ve 

vytvořených projektech ţáci vyuţívají tyto druhy pracovních konzultací: prezentace 

výsledků před celou třídou, individuální prezentace výsledků práce, vzájemná kontrola 

mezi ţáky (podle Sitná, 2009). 

Při realizaci projektové výuky je nezbytná příprava nejen ţáků, ale i učitelů. Po 

jejím skončení je také důleţité zpracovat výsledky z pracovních listů a terénní výuky 

jako takové. 
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3  Praktická část 

Po zvolení příhodné oblasti k realizaci projektové výuky jsem se vydala na 

průzkum terénu. Pro výuku jsem nakonec zvolila jako vhodné lokality: Milíčovský les 

(SV, S a střed oblasti), Milíčovský rybník, rybník Kančík a rybník Homolka. Důvodem 

proč jsem se rozhodla pro tyto oblasti, je jejich zajímavost z hlediska zastoupení 

různých druhů organismů (chráněných, ohroţených aj.), jejich heterogenita a navíc jsou 

svým druhovým zastoupením typické pro přírodní památku MLR. Výhodou je také 

jejich vzdálenost od autobusové zastávky - jsou lépe přístupné. 

Dalším krokem bylo vyhledání základních škol v okolí Milíčovského lesa a 

rybníků. Ty jsem následně navštívila a oslovila jsem učitele přírodopisu, zda by měli o 

projekty zájem. Po zjištění, ţe by učitelé projekty rádi realizovali v praxi, jsem vytvořila 

dotazník, který mi odpověděl na otázky týkající se především RVP ZV a EV (viz 

kapitola 3.1.2 Analýza dotazníkového šetření).  

V praktické části diplomové práce tedy obracím svoji pozornost na dotazníkové 

šetření a výukové projekty, které jsem vytvořila. V dotazníkovém šetření uvádím 

metodiku; představuji hypotézy, které jsem si stanovila, jejich následné zhodnocení a 

analýzu dotazníkového šetření. Součástí projektů jsou materiály, které popisují jejich 

zaměření. Dále pak kaţdý projekt obsahuje: metodiku práce s projektem, manuál 

k projektové výuce, autorské řešení pracovního listu pro učitele a pracovní list pro ţáky.      

 

3.1  Dotazníkové šetření 

 

Dotazníky obdrţelo 5 základních škol (dále jen ZŠ) nacházejících se v nedalekém 

okolí oblasti Milíčovský les a rybníky. Na jejich vyplnění se podílelo 13 učitelů 

(respondentů), kteří vyučují přírodopis na druhém stupni ZŠ.  
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3.1.1  Metodika dotazníkového šetření 

 

Po průzkumu oblasti MLR jsem vyhledala základní školy v jejím dosahu. Následně 

jsem se obrátila na ředitele a učitele těchto škol, zda by je projekt environmetálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO), zaměřený na tuto oblast, zajímal, s tím, 

ţe jej mohou zařadit do svého ŠVP.  

Celkem jsem oslovila 5 ZŠ (ZŠ Chodov, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mikulova, ZŠ 

Kupeckého, ZŠ K Milíčovu) a 13 učitelů, kteří vyučují přírodopis. 

Jelikoţ mě učitelé přesvědčili o tom, ţe mají o projekty zabývající se problematikou 

EVVO zájem, rozhodla jsem se vytvořit dotazníky, které mi umoţní nahlédnout do 

organizace jejich výuky, a které mi v neposlední řadě poskytnou informace o zavádění 

EV do výuky na jejich základní škole.  

Po zhotovení dotazníků (ukázka nepopsaného dotazníku viz kapitola 8 Příloha) 

zaměřených na environmentální vzdělávání a výchovu na druhém stupni ZŠ a niţších 

stupních víceletých gymnázií, jsem je předala jednotlivým učitelům k jejich následnému 

vyplnění (ukázky těchto dotazníků viz Příloha).  

Dotazníky jsem vypracovala především z toho důvodu, abych získala hlubší 

informace o stavu EVVO na základních školách nacházejících se v oblasti MLR. Cílem 

bylo vytvoření si představy o názorech jednotlivých učitelů na projektové vyučování 

(zda mají k dispozici dostatek projektů zaměřených na oblast EVVO), jeho vyuţití při 

výuce a ověřit si zájem a nadšení pedagogů pro tvorbu a realizaci projektů v praxi. 

Jedním z hlavních důvodů tvorby dotazníkového šetření bylo ujištění se, zda učitelé mé 

projekty ověří v MLR a také potvrzení či vyvrácení mnou stanovených hypotéz.  

Dotazníky zahrnují 25 otázek. Devatenáct otázek je uzavřených, z nichţ většina 

je s moţností uvést jiné návrhy a 6 otevřených, ve kterých mají učitelé větší prostor pro 

vyjádření svého vlastního názoru.  

Otázky byly navrţeny takovým způsobem, abych zjistila informace o způsobech, 

metodách a organizaci výuky jednotlivých učitelů. Také byly vytvořeny tak, abych 

získala představu a povědomí o jejich dostatečné znalosti RVP a environmentální 

výchovy jako průřezového tématu, který by měli v rámci přírodopisu, ale také v rámci 
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všech ostatních předmětů, zavádět do svého vyučovacího procesu jako integrovaný 

celek. 

Jednotlivými otázkami jsem především zjišťovala osobní zkušenosti a názory 

učitelů na: RVP ZV (jeho výhody i nevýhody), realizaci EV (její postavení v RVP, 

v předmětech), alternativní metody výuky, tvorbu projektů (jednotlivými školami, 

učiteli, ţáky), kurzy a semináře učitelů k EVVO, zájmové krouţky pro ţáky, kvalitu 

učebnic z hlediska aktivizujících činností a tvorby projektů, klíčové kompetence ţáků, 

projekty zaměřené na oblast MLR a jejich vyuţití ve výuce. Výsledky dotazníkového 

šetření viz Analýza dotazníkového šetření.  

Otázky v dotazníku byly, aţ na výjimky níţe uvedené, srozumitelné a jasné. 

Jednu otázku jsem z analýzy dotazníkového šetření vyřadila (otázka č. 8) a ke dvěma 

otázkám podávám v poznámkách vysvětlení, které je objasňují (otázky č. 11 a 25). Tyto 

dvě otázky nepovaţuji za zcela objektivní. Z dotazníku jsem tyto dvě otázky nakonec 

nevyřadila, poněvadţ jim někteří učitelé porozuměli a následně je zodpověděli. Také 

z toho důvodu, protoţe z nich lze odvodit, kterým aktivitám se učitelé v rámci výuky 

věnují a které ve výuce nevyuţívají. Více informací o otázkách č. 8, č. 11 a č. 25 

podávám v diskusi. Uvádím zde důvody, proč nejsou tyto otázky příliš jasné a jakým 

způsobem na ně měli jednotlivý učitelé odpovídat. Hlavním důvodem, proč u těchto 

otázek učitelé nepochopili jejich význam a nebyly jim dostatečně zřejmé, je, ţe nebyly 

v dotaznících správně seřazeny. 
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3.1.2  Hypotézy dotazníkového šetření 

 

H1: Učitelé (z více neţ 50%) se řídí závaznými rámci vzdělávání, které vymezuje 

RVP ZV. Pedagogové si dokáţí podle tohoto rámcového dokumentu vytvořit 

ŠVP a následně svůj osobní plán výuky.  

H2: Více neţ 50 % základních škol nemá zaveden roční školní plán 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

H3. Více neţ 70% respondentů tvrdí, ţe na základní škole mají environmentální 

výchovu zavedenu jako integrovaný celek. Jako samostatný předmět není 

environmentální výchova na školách vyučována.  

H4: Na základních školách učitelé, při své výuce v rámci EV, vyuţívají z více neţ 

50% metody slovní (monologické a dialogické metody výuky), názorně 

demonstrační a praktické neţ alternativní (aktivity na začátku, v průběhu a na 

konci vyučovací hodiny; práce ve skupinách; práce v kruhu na zemi; výuka 

v exteriérech; didaktické hry; tvorba projektů; práce s problémovými úlohami 

aj.). 

H5: Více neţ 75% respondentů projekty při své výuce nevyuţívá nebo je pouţívá 

občasně. Zbylých 25%  je začleňuje do výuky pravidelně. Z toho vyplývá, ţe 

projektovou výuku učitelé spíše nevyuţívají a nezačleňují ji do svého 

aprobačního předmětu a jen zřídka ji při své výuce realizují. 

H6: Podle odpovědí jednotlivých respondentů se ţáci z více neţ 50% nezapojují do 

tvorby projektů. Nevytvářejí si projekty vlastní, čímţ se u nich nerozvíjejí 

důleţité klíčové kompetence, které jsou výsledkem celkového procesu 

vzdělávání. 

H7: Všichni oslovení respondenti  se shodují, ţe základní škola, na které vyučují, 

nespolupracuje při tvorbě projektů s jinými základními školami v blízkosti 

oblasti Milíčovský les a rybníky. 
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H8: Dvě základní školy v bezprostřední blízkosti Milíčovského lesa a rybníků (ZŠ 

Ke Kateřinkám, ZŠ K Milíčovu) jiţ realizovaly nějaký projekt zaměřený na tuto 

oblast. 

H9: Většina oslovených učitelů (více neţ 70%) by vyuţila výukové projekty 

zaměřené na oblast Milíčovského lesa a rybníků. 
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3.1.3  Analýza dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit především názory učitelů jednotlivých 

základních škol na projektové vyučování a analýzou se přesvědčit, zda byly otázky 

v dotaznících dostatečně srozumitelné a jasné. Některé z otázek se nakonec projevily 

jako nevyhovující, a proto bylo nezbytné je následně z analýzy odstranit nebo k nim 

podat vysvětlení.  

 

Zaměření dotazníkového šetření: Environmentální vzdělávání a výchova na druhém 

stupni ZŠ a niţších stupních víceletých gymnázií. 

 

Dotazníky byly určeny a rozdány učitelům přírodopisu na základních školách 

nacházejících se v okolí Milíčovského lesa a jemu přilehlých rybníků.  

 

Počet dotazovaných škol:  5 

Názvy jednotlivých ZŠ:  ZŠ Chodov 

     ZŠ Ke Kateřinkám 

     ZŠ Mikulova 

     ZŠ Kupeckého 

     ZŠ K Milíčovu 

 

Celkový počet respondentů (N): 13  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Není-li v poznámkách uvedeno jinak, vţdy na danou otázku odpověděli všichni 

respondenti.) 
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1. Myslíte si, ţe jste jako učitelé dostatečně připraveni na nové poţadavky, které 

jsou na vás kladeny RVP? 

 

Graf č. 1: Odpovědi respondentů na otázku č. 1 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky:  

Respondenti v 54% souhlasí s tím, ţe jsou připraveni na nové  

poţadavky, které na ně klade příchod RVP ZV (z toho 15% respondentů 

upozorňuje na nedostatek školení). Zbývajících 46 % se domnívá, ţe je potřeba 

získat více informací.  

 

2. Jste schopen/a dle svých současných znalostí a zkušeností podle RVP učit Váš 

předmět? 

 

 

Graf č. 2: Odpovědi respondentů na otázku č. 2 dotazníkového šetření. 
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Poznámky:  

Všichni respondenti uvedli, ţe podle RVP dokáţí učit svůj předmět. Jeden 

respondent se zmínil, ţe to ale nedělá „s nadšením“. 

3. Uveďte výhody RVP:  

Tabulka č. 7: Výhody Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

 
Výhody RVP uvedené učiteli jednotlivých základních škol 

Celkový 

počet 

odpovědí 

(v %) 
Výběr moţností ZŠ 

Chodov 

ZŠ Ke 

Kateřinkám 

ZŠ 

Mikulova 

ZŠ 

Kupeckého 

ZŠ K  

Milíčovu 

Sníţení 

encyklopedismu 

- - - - 3 23% 

Mezipředmětové 

vazby 

- 1 1 2 3 54% 

Propojení školy 

se ţivotem 

1 - 2 2 3 62% 

Více kreativního 

prostoru 

1 2 1 3 3 77% 

Proměna vztahu 

učitel - ţák 

- - 1 - - 8% 

Podpora 

dovedností 

1 1 2 - 3 54% 

Jiné:  „Více kreativního prostoru, ale ţáci nemají na to pracovat samostatně.“ 

„Většinu uváděných výhod jsem zapracovávala jiţ dříve.“ „Samostatné 

myšlení, aktivita ţáků.“ 

 

 

Poznámky:  

Jako hlavní 4 výhody RVP, seřazených podle celkového počtu odpovědí (tedy 

od vyššího počtu k niţšímu), uvádějí respondenti jako největší výhodu více 

kreativního prostoru, propojení školy se ţivotem, dále mezipředmětové vazby a 

podporu dovedností.  

K názoru, ţe výhodou RVP je sníţení encyklopedismu se přiklání pouze 3 

respondenti ze ZŠ K Milíčovu.  

Většina respondentů si nemyslí, ţe by mezi výhody RVP patřila změna vztahu 

učitel – ţák. Pouze jeden pedagog ze ZŠ Mikulova s tímto tvrzením nesouhlasí. 

Respondenti se nedokáţí shodnout na tom, zda RVP podněcuje u ţáků 

samostatné myšlení. Někteří se domnívají, ţe ano, ostatní si to nemyslí. 
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4. Jaké jsou podle Vás nevýhody RVP? 

Tabulka č. 8: Nevýhody Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

 

 

Poznámky: 11/N 

Mezi hlavní nevýhody RVP patří podle pedagogů změna koncepce myšlení. 

Dále respondenti uvádějí nedokonalou spolupráci mezi učiteli navzájem (36%). 

Z pouhých 27% zaškrtli krátkou pilotáţ a nedostatečnou informovanost. 

5. Máte na Vaší škole roční škol. plán environment. vzdělávání, výchovy a osvěty? 

  

 

Graf č. 3: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 dotazníkového šetření. 

33%

59%

8%

Ano

Ne 

Nevím

 Nevýhody RVP uvedené učiteli jednotlivých základních 

škol 
Celkový 

počet 

odpovědí 

(%) 
Výběr 

moţností 

ZŠ 

Chodov 

ZŠ Ke 

Kateřinkám 

ZŠ 

Mikulova 

ZŠ 

Kupeckého 

ZŠ K 

Milíčovu 

Krátká pilotáţ 1 - - - 2 27% 

Učitelé spolu 

nedokáţí 

spolupracovat 

1 2 - 1 - 36% 

Nedostatečná 

informovanost 

- 1 - 1 1 27% 

Změna 

myšlení 

- 2 1 2 - 45% 

Jiné: „Podle mne je RVP nesmysl, děti si samy neumějí vyhledávat, často 

mají problém porozumět přečtenému textu.“ „Rozvrh hodin, práce 

doma, přístup rodičů.“ 
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Poznámky: 12/N 

V převáţné většině nemají na základních školách v okolí MLR roční školní plán 

EVVO.  

6. Pokud ano, existuje na Vaší škole koordinátor (garant) tohoto plánu? 

 

Graf č. 4: Odpovědi respondentů na otázku č. 6 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky: 12/N 

Téměř z 60% nemají základní školy v oblasti MLR vyhotoven roční školní plán 

EVVO. Tyto školy téţ postrádají koordinátora tohoto plánu.  

Základní školy, kde je realizován roční školní plán EVVO, mají svého 

koordinátora, který se touto problematikou zabývá.  

7. Posuďte, zda je průřezové téma, environmentální výchova, v RVP dostatečně 

rozpracováno. 

 

Graf č. 5: Odpovědi respondentů na otázku č. 7 dotazníkového šetření. 
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Poznámky:  

Čtyřicet sedm procent pedagogů je přesvědčeno, ţe v RVP je environmentální 

výchově věnováno dostatek pozornosti. Celkově se tito respondenti shodují na 

tom, ţe je, tato oblast v něm, dobře zpracována. Zbytek soudí, ţe tomuto 

průřezovému tématu není v RVP poskytován dostatečný prostor. 

8. Prosím, uveďte příklady z Vašeho předmětu. (Návaznost na otázku č. 7).  

 

 Poznámky: Tato otázka byla z rozboru dotazníkového šetření vyčleněna. 

 

9. Je na Vaší škole zavedeno průřezové téma, environmentální výchova, jako 

samostatný předmět, či je obsaţeno v různých předmětech jako integrovaný 

celek? 

 

Graf č. 6: Odpovědi respondentů na otázku č. 9 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky:  

Ţádná základní škola nemá EV začleněnu do výuky jako samostatný předmět. 

Sedmdesát sedm procent uvedlo, ţe EV mají na škole, ve které učí, 

implementovánu do různých předmětů. Tři respondenti na otázku odpověděli, ţe 

se na jejich škole EV nevyučuje. 

 

 

77%

23%
EV zavedena jako

integrovaný celek

EV ve škole není

zavedena
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10. Začleňujete toto průřezové téma do Vámi vyučovaného předmětu 

(mezipředmětová vazba), nebo je pro Vás nové a teprve nalézáte metody, jak 

dětem tento způsob výuky zprostředkovat? Jaký je Váš způsob organizace 

výuky? 

Tabulka č. 9: Způsoby organizace výuky učitelů základních škol. 

 Způsoby organizace výuky učitelů jednotlivých základních 

škol 

Celkový 

počet 

odpovědí 

(%) 
Výběr 

moţností 

ZŠ 

Chodov 

ZŠ Ke 

Kateřinkám 

ZŠ 

Mikulova 

ZŠ 

Kupeckého 

ZŠ K 

Milíčovu 

Demonstrace 

přírodnin 

1 3 2 3 3 92% 

Moţnost 

práce na 

pozemku – 

zahradě 

1 2 - 3 - 46% 

Besedy - 3 1 1 3 62% 

Výlety 1 2 - - 3 46% 

Studium 

speciálních 

učebnic 

- - 1 1 - 17% 

Exkurze 1 4 1 2 3 85% 

Kurzy - 1 - - - 8% 

Výukové 

programy 

1 2 1 2 - 46% 

Jiné „Skupinové práce, powerpoint, práce s literaturou + kartotéky, výroba 

modelů.“ 

 

Poznámky:  

Nejvíce vyuţívají učitelé jednotlivých základních škol při své výuce přírodniny 

(92%). Mezi další formy organizace výuky, které pedagogové ve své výuce 

realizují, respondenti zařadili exkurze (85%) a besedy (62%). Se stejným počtem 

odpovědí (46%) se dále umístily: moţnost práce na pozemku, výlety a vyuţívání 

výukových programů. Nejméně do vyučování učitelé začleňují studium 

speciálních učebnic a různé kurzy pro ţáky. 

Z výše uvedeného plyne, ţe ţádná ze ZŠ nevyuţívá všechny navrţené způsoby 

organizace výuky. Záleţí především na individualitě kaţdého učitele, kterou 

z moţností ve své výuce upřednostní, a také na učivu, které se v konkrétní 

hodině probírá. 



 86 

11. Vyuţíváte ve svém aprobačním předmětu alternativní metody výuky v oblasti 

EVVO? 

 

Graf č. 7: Odpovědi respondentů na otázku č. 11 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky: 11/N 

Z odpovědí lze odvodit, ţe 55% učitelů při své výuce uplatňuje alternativní 

metody. U ostatních převaţuje frontální způsob výuky. Tato otázka byla 

otevřená, ale ţádný pedagog ji nerozvedl. Domnívám se, ţe pedagogové uţívají 

spíše různé klasické vyučovací metody (viz odpovědi na otázku č. 25), které 

bych nepovaţovala za příliš alternativní. 

12. Vyuţili byste projekty či náměty, které by přispěly k rozšíření EVVO pro Váš 

předmět? Pokud ano, zaškrtněte které: 

 

 

Graf č. 8: Odpovědi respondentů na otázku č. 12 dotazníkového šetření. 
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Poznámky:  

Učitelé by vyuţili v rámci svého předmětu projekty či náměty související 

s EVVO. Projekty čtvrtletní by upřednostnilo 39% pedagogů, pro projekty 

měsíční je 31% dotazovaných. Zbývající vyučující by zvolili projekty týdenní 

(15%) a roční (15%).  Zdá se, ţe pro učitele jsou tyto projekty méně atraktivní.  

13a) Máte moţnost uţívat a uţíváte projekty EVVO ve výuce? 

 

 

Graf č. 9: Odpovědi respondentů na otázku č. 13a) dotazníkového šetření. 

Poznámky:  

Většina respondentů (46%) se shodla, ţe projekty realizuje jen občas. Nevyuţívá 

je 31% respondentů a pouhých 23% je se svými třídami vyuţívá v rámci výuky.   

 

13b) Pokud ano, uţíváte projekty vlastní, projekty z ekocenter, popř. jiné? 

 

 

Graf č. 10: Odpovědi respondentů na otázku č. 13b) dotazníkového šetření. 
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Poznámky: Podotázka; 12/N 

Vlastní projekty nepouţívá 27% respondentů. Stejný počet pedagogů 

odpovědělo, ţe nevyuţívá ani projekty ekocenter. Dvacet tři procent 

dotazovaných zaškrtlo, ţe vlastní projekty realizuje a zbylých 23% uvedlo, ţe se 

opírá o projekty ekocenter.  

Přesto se 17 % učitelů domnívá, ţe je problém začlenit projekty do výuky 

z hlediska časového. 

 

14a) Podílejí se ţáci na tvorbě projektů? 

 

Graf č. 11: Odpovědi respondentů na otázku č. 14a) dotazníkového šetření. 

Poznámky:  

Z 54% respondenti uvádějí, ţe se jejich ţáci neúčastní tvorby projektů. Zbylé 

procento konstatuje, ţe ţáci projekty tvoří. 

 

14b) Pokud ano, uveďte příklad: 3/N 

ZŠ Ke Kateřinkám: projekt VODA, projekt LES, projekt NAŠE MĚSTO (s tím 

související výzdoba chodeb - spolupráce s VV). 

 

Poznámky:  

Ostatní respondenti otázku č. 14 více nerozvedli, neboť výše uvedli, ţe se ţáci 

na jejich škole, tvorby projektů neúčastní. ZŠ K Milíčovu (3 respondenti) sice 

v dotazníku zaškrtli, ţe ţáci projekty vytvářejí, ale nespecifikovali které. 

46%

54%

Ano

Ne
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15a) Organizuje Vaše škola nějaké kurzy pro učitele? 

 

 Graf č. 12: Odpovědi respondentů na otázku č. 15a) dotazníkového šetření. 

 

Poznámky: 12/N 

Čtyřicet dva procent pedagogů se v dotazníku zmínilo, ţe pro ně jejich škola 

kurzy pořádá. Stejné procento v této otázce zaškrtlo, ţe pro ně škola kurzy 

neuskutečňuje. Zbylé procento respondentů (16%) na tento dotaz odpovědělo 

ano i ne.  

 

15b) Pokud ano, uveďte které: 4/N 

 

ZŠ Mikulova - školení RVP.  

ZŠ K Milíčovu – účast individuální v rámci nabídky NIDV (pozn. autorky: 

Národní institut pro další vzdělávání). Na této škole pracují učitelé, kteří 

v dotazníku zaškrtli kolonku ano i ne.  

 

 

 

 

 

 

 

42%

42%

16%

Ano

Ne

Ano i ne
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16. Navštěvujete semináře k EVVO? 

 

 

 Graf č. 13: Odpovědi respondentů na otázku č. 16 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky:  

Téměř 70% učitelů navštěvuje semináře k EVVO. 

 

17. Spolupracujete s jinými školami při přípravě projektů nebo vzdělávacích akcí v 

oblasti EVVO? 

 

 

Graf č. 14: Odpovědi respondentů na otázku č. 17 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky:  

Všichni pedagogové se shodli, ţe spolu jednotlivé základní školy při 

zpracovávání projektů či různých vzdělávacích akcí, nekooperují. 

69%

31%

Ano

Ne

0%

100%

Ano

Ne
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18a) Realizuje Vaše škola zájmové krouţky pro ţáky v oblasti EVVO? 

 

 

Graf č. 15: Odpovědi respondentů na otázku č. 18a) dotazníkového šetření. 

 

Poznámky:  

Šedesát devět procent základních škol nezřizuje pro své ţáky ţádné zájmové 

krouţky. 

Pouze na ZŠ Chodov a na ZŠ K Milíčovu mohou ţáci docházet do zájmových 

krouţků.  

 

18b) Pokud ano, které: 4/N 

 

ZŠ Chodov - biologický krouţek.  

ZŠ K Milíčovu - spolupráce s přírodovědnými organizacemi, práce s dravci, 

TONDA-obal (pozn. autorky: společnost EKO-KOM, a.s. zabývající se tříděním 

a recyklací), zdravotní výchova - záchranný zdravotnický systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

Ano

Ne
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19. Shledáváte v učebnicích dostatek informací a námětů na aktivizující činnosti ve 

výuce a dostatek inspirace k tvorbě projektů? 

 

Graf č. 16: Odpovědi respondentů na otázku č. 19 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky: 12/N 

Padesát osm procent učitelů se vyjádřilo, ţe v učebnicích nalézá dostatek 

informací a podnětů pro tvorbu projektů a jiných aktivizujících činností. 

 

20. Z jakých zdrojů čerpáte informace pro EVVO? 

 

 

Graf č. 17: Odpovědi respondentů na otázku č. 20 dotazníkového šetření. 
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Poznámky: 

Jedním z nejvyuţívanějších zdrojů informací jsou pro pedagogy internet (z 38%) 

a dále pak odborná literatura (z 35%). Dvacet sedm procent dotazovaných čerpá 

informace z ekocenter. 

Jiné: 1/N 

ZŠ Ke Kateřinkám - od ostatních pedagogů.  

21a) Zorganizovala Vaše škola nějaký projekt zaměřený na oblast Milíčovského lesa 

a rybníků? 

 

 

Graf č. 18: Odpovědi respondentů na otázku č. 21a) dotazníkového šetření. 

Poznámky:  

Většina učitelů (54%) uvádí, ţe jejich základní škola, na které vyučují, jiţ 

uskutečnila nějaký projekt týkající se oblasti MLR. Vysoké procento je dáno 

tím, ţe nejvíce dotazovaných učitelů pochází ze ZŠ Ke Kateřinkám (4) a ZŠ 

K Milíčovu (3), které jiţ nějaký projekt zrealizovaly. Na ostatních ZŠ, kde 

projekty nevyuţívají, učí méně pedagogů. 

21b) Pokud ano, uveďte jeho zaměření: 5/N 

ZŠ Ke Kateřinkám: Milíčovský rybník, Poznávání dřevin, Ochrana přírody, 

Ţivočišná společenstva, Les, Voda.  

ZŠ K Milíčovu - Poznávání chráněných rostlin, Ochrana přírody.  

ZŠ Chodov, ZŠ Mikulova a ZŠ Kupeckého ţádný projekt na území MLR 

nezrealizovala.  

54%

46%
Ano

Ne
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22. Jsou ţáci průběţně seznamováni s přírodou, ţivotním prostředím v okolí školy a 

regionem, kde se škola nachází? 

 

 Graf č. 19: Odpovědi respondentů na otázku č. 22 dotazníkového šetření. 

Poznámky:  

Ţáci jsou podle učitelů průběţně seznamováni s přírodou a ţivotním prostředím 

v okolí své školy (vycházky, exkurze). 

 

23. Mají moţnost Vaši ţáci své znalosti uplatnit v praktickém poznávání přírody? 

 

Graf č. 20: Odpovědi respondentů na otázku č. 23 dotazníkového šetření. 

Poznámky:  

Všichni respondenti se domnívají, ţe ţáci mohou uplatnit své znalosti v praxi. 

Někteří (2/N), ač s tímto tvrzením souhlasí, dodali, ţe tyto své znalosti mají děti 

moţnost uplatnit v praxi především s rodiči, a ţe problém také spočívá v tom, ţe 

ţáci nemají zájem. 

100%

0%

Ano

Ne

100%

0%

Ano

Ne
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24. Vyuţili byste nové aktivizující ekologické hry při výuce nebo v EVVO? 

 

Graf č. 21: Odpovědi respondentů na otázku č. 24 dotazníkového šetření. 

 

Poznámky:  

 Sedmdesát sedm procent učitelů tvrdí, ţe by vyuţilo aktivizující ekologické hry 

při své výuce v rámci EVVO. Jeden učitel podotkl, ţe by vyuţil tyto aktivizující 

hry za předpokladu, ţe by byly určeny více dětem a jejich realizace by zabírala 

kratší časový úsek. 

 

25. Vyuţíváte některé motivační postupy při EVVO? 

 

Graf č. 22: Odpovědi respondentů na otázku č. 25 dotazníkového šetření. 

 

 

 

77%

23%

Ano

Ne

46%

54%

Ano

Ne



 96 

Poznámky:  

Padesát čtyři procent pedagogů neuţívá při své výuce (s prvky EVVO) 

motivační postupy. Zbylé procento učitelů uvedlo, ţe je při vyučování uplatňuje.  

Pět dotazovaných zmínilo dialogické metody výuky (brainstorming – řadíme jej 

k alternativním metodám výuky), názorné a demonstrační metody výuky 

(vycházky do přírody, práce s fotomateriálem) a metody vytváření praktických 

dovedností (herbář, mikroskopování, tvorba myšlenkových map). Ti 

respondenti, kteří na otázku, zda uţívají alternativní metody výuky, odpověděli, 

ţe ano, v této otázce uvedli příklady. Jedná se, ale spíše o klasické metody 

výuky. Ti, kteří odpověděli, ţe alternativy nevyuţívají nebo pouze jen zřídka, 

zde zaškrtli kolonku, ţe motivační postupy ve své výuce neaplikují. Jeden 

pedagog uvedl, ţe alternativní metody vyuţívá, ale motivačními postupy se 

nezabývá.  

Tuto otázku nepovaţuji za objektivní, protoţe na ni respondenti nedokázali 

odpovědět. Mým cílem bylo touto otázkou zjistit, zda učitelé uţívají nějaké 

speciální alternativy při své výuce (odlišná organizace výuky, jiné formy a 

metody výuky, rozvrţení jednotlivých etap vyučovací hodiny), ale to se mi 

bohuţel nepodařilo. Především jsem chtěla vypátrat, zda je třída nějak specificky 

uspořádána (ţáci sedí v kruhu na koberci apod.), zda se v úvodu výuky učitelé 

věnují aktivizujícím hrám, poté s ţáky opakují probrané učivo, následně 

probírají novou látku a řeší problémové úlohy apod.  

Respondenti v tomto případě odpovídali spíše na otázku č. 11, ale příklady 

jednotlivých alternativních metod neuvedli. 

Pokud ano, uveďte příklady: 5/N 

ZŠ Ke Kateřinkám - mikroskopování, přírodniny, vycházky, herbář.  

ZŠ Mikulova – při motivaci ţáků ke spolupráci v rámci vyučovací hodiny. 

ZŠ K Milíčovu - myšlenková mapa, práce s fotomateriálem, brainstorming.  
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Poznámky mimo rámec dotazníku:  

„Jinak je projektové vyučování i celý ŠVP násilný v našem školství. Vede k menší 

vzdělanosti dětí, nebaví je to (je toho příliš). Není finanční zázemí. Ve škole nemohou 

ani dostat dostatečné mnoţství materiálů (papír), kopírovat apod. Chybí spolupráce 

s rodiči. Encyklopedické znalosti jsou nedostatečné a pro takový typ vzdělání nutné“ 

(učitelé ZŠ). 

 

3.1.4  Zhodnocení hypotéz dotazníkového šetření 

H1: se potvrdila. Většina respondentů (54%) v dotaznících uvedla, ţe se dokáţe drţet 

pokynů RVP, jako podkladu pro tvorbu ŠVP. (Pozn. autorky: dle ŠVP si učitelé 

vytvářejí své osobní plány výuky). Ostatní respondenti apelují na nedostatečnou 

informovanost a absenci školení. 

Kaţdý z respondentů uvedl, ţe se domnívá, ţe jeho zkušenosti a znalosti mu 

umoţňují podle této koncepce učit. 

H2: se potvrdila. Více neţ 50% základních škol nemá vypracován roční školní plán 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V dotaznících tento fakt 

uvedlo 59% respondentů.  

H3. se potvrdila. Většina respondentů (77%) potvrdila, ţe mají EV integrovánu do 

různých předmětů. EV není jako samostatný předmět na školách vyučována.  

H4: se potvrdila na základě odpovědí jednotlivých respondentů (54% respondentů 

uvedlo, ţe uţívá převáţně běţné metody výuky).  

H5:  se potvrdila. Pouhých 23% respondentů uvedlo, ţe projekty pravidelně vyuţívá. 

Ostatní napsali, ţe je nerealizují vůbec (31%) a nebo pouze občas (46%).   

H6: se potvrdila. Ţáci se nepodílejí na tvorbě projektů. Tuto hypotézu podpořilo 54% 

pedagogů. Příčinou je časové hledisko.  

H7: se  potvrdila. Jednotlivé školy spolu v rámci realizace projektů nekooperují 

(100%).  

H8: se potvrdila. ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ K Milíčovu jiţ projekty zaměřené na 

území Milíčovského lesa a rybníků vyuţila a následně je zrealizovala. Základní 
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školy, více vzdálené od přírodní památky Milíčovský les a rybníky, takto 

zaměřené projekty dosud nevyuţily. 

H9: se potvrdila. Tato hypotéza předpokládající zájem učitelů o výukové projekty, 

specializující se na oblast Milíčovský les a rybníky, se potvrdila ze 77%. Podle 

otázky č. 12 (viz kapitola 3.1.3 Analýza dotazníkového šetření) by pedagogové 

ocenili spíše projekty čtvrtletní.  

 

3.2  Projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty zaměřené na oblast Milíčovského lesa a 

rybníků 

 Dotazníkové šetření mi potvrdilo, ţe učitelé základních škol v blízkosti MLR 

mají o projekty zájem. Tudíţ jsem přistoupila k jejich tvorbě. Nejprve jsem vytvořila 

pracovní listy pro učitele a autorské řešení pracovních listů pro učitele. Dále jsem se 

zaměřila na metodiku a manuál k projektové výuce. Nakonec jsem všechny projekty 

stručně charakterizovala a sepsala kapitolu Zařazení projektů v RVP ZV. V této kapitole 

nalezneme informace o tom, co je pro všechny projekty dohromady společné.  

 Před realizací projektové výuky je dobré, aby si učitel pročetl metodiku práce 

s projektem. Tam nalezne veškeré informace o tom, jak má výuka v terénu probíhat a 

jakými aktivitami se ţáci budou zabývat. Učitel bez prostudování tohoto materiálu ztratí 

přehled o jednotlivých etapách terénní výuky, čímţ můţe celá exkurze pozbývat 

smyslu. Z metodických poznámek vyčte oblast, na kterou je daný projekt zaměřen, 

motiv tvorby projektu, pro jakou věkovou skupinu je projekt určen, vhodné roční 

období realizace projektu, časový rozsah, pomůcky, organizační formu výuky, formu 

výuky, cíle projektu, aktivity, doporučení pro práci a zařazení projektu v RVP ZV 

(klíčové kompetence; vzdělávací obsahy; očekávané výstupy, kterých ţák dosáhne 

vyplněním pracovního listu a průřezová témata). Celkově učitel získá přehled o 

organizaci exkurze, struktuře pracovních listů a jejich jednotlivých úlohách. Také je 

nutné, aby se učitel seznámil s manuálem k projektové výuce. Tam se dozví, co je 

nezbytné učinit před vlastním začátkem terénní výuky, v jejím průběhu a na jejím konci. 
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Například je potřebné ţákům ještě před vlastním zahájením projektové výuky zadat 

domácí úkol, aby si zopakovali předešlé znalosti. Také je uţitečné do programu zařadit 

motivační hodinu, při které se ţáci blíţe seznámí s oblastí MLR a s cíli projektu, coţ by 

jim mělo usnadnit vyplňování pracovního listu. V manuálu k projektové výuce také 

zjistí, jak bude probíhat vycházka po okolí základní školy (mapování různých druhů 

organismů) a exkurze do oblasti MLR. V těchto fázích projektu ţáci jiţ pouţívají 

pracovní list a určovací klíče. Učitelé mají k dispozici autorské řešení pracovního listu 

pro učitele, ve kterém naleznou odpovědi na jednotlivé otázky (stručné a přehledné) a 

také náměty na aktivity v přírodě, které mají ţáci plnit. Jejich součástí je také odkaz na 

odbornou literaturu, ze které jsem čerpala informace. Tyto aktivity jsou důleţité pro 

motivaci ţáků, jsou zaměřeny na dané téma pracovního listu a samozřejmě jsou jeho 

součástí. Rovněţ jsou realizovány v terénu vţdy před tím, neţ začnou ţáci vyplňovat 

určitou část pracovního listu. Ţáci se jich účastní většinou ve skupinách. Poslední 

etapou je zhodnocení projektu. Více informací o této problematice viz dále. Bodování 

jednotlivých úloh ponechávám na učitelích, neboť ti sami nejlépe znají své ţáky, dokáţí 

je nejlépe ohodnotit a vědí, kterou látku jiţ se ţáky probírali. Doporučuji učitelům 

vycházet z Bloomovy taxonomie kognitivních cílů a podle stupně jednotlivých kategorií 

ţáky bodovat, aby nedocházelo k demotivaci ţáků. Kategorie vyšší by měli hodnotit 

vyšším počtem bodů neţ kategorie niţší. Z výše uvedených důvodů vyplývá, ţe mé 

bodové hodnocení by bylo příliš subjektivní a pouze orientační, proto je ţádoucí 

ponechat toto bodování učitelům, protoţe jen oni nejlépe znají úroveň znalostí svých 

ţáků.  

V této části diplomové práce naleznete vypracované projekty: Tajemství stromů, 

Záhady vodního světa a Chraňme naši přírodu!  

 

3.2.1  Projekty a jejich zaměření 

  

Všechny projekty jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání a výchovu na 

druhém stupni základních škol. Mohou být také k dispozici víceletým gymnáziím, ale 

jsou určeny spíše jejich niţším ročníkům. Jejich realizace je závislá na návštěvě 



 100 

Milíčovského lesa a jemu přilehlých rybníků. Projekty je moţno začlenit do ŠVP 

jednotlivých základních škol.  

Projekty (Tajemství stromů; Záhady vodního světa; Chraňme naši přírodu) jsou 

především zaměřeny na ekosystém lesa a jednotlivých rybníků nacházejících se na 

území Milíčovský les a rybníky. Dokládají závislost jednoho organismu na druhém. 

Snaţí se vystihnout skutečnost a opírají se o fakta nastíněná Plány péče o oblast 

Milíčovského lesa a rybníků. Ţáky se snaţí, co nejvíce přiblíţit přírodě. Je zde brán 

zřetel především na estetické vnímání přírody očima dětí. 

Samozřejmě je zapotřebí, aby byli ţáci průběţně seznamováni s okolní přírodou 

po celý školní rok. Je tedy nutné je vést k zájmu o ni i jinými aktivitami, jako například 

jsou: pěstování rostlin na školním pozemku, vycházky do přírody, exkurze, návštěvy 

zoologické zahrady, návštěvy dendrologické a botanické zahrady, organizace škol 

v přírodě, docházka do různých zájmových krouţků aj.  

Pro ţáky jsou projekty motivující uţ z toho důvodu, ţe výuka probíhá v přírodě, 

kde své vědomosti uţijí v praxi a nestráví celé dopoledne ve třídě. Vycházku totiţ 

nepovaţují za běţnou výuku, ale spíš jako zábavu a hru. Před realizací projektů je 

samozřejmě nutná nejen příprava ţáků, ale také příprava učitelů.  

 

3.2.2  Materiály k projektové výuce 

 

U materiálů pro terénní výuku (metodika práce s projektem; manuál 

k pracovnímu listu; autorské řešení pracovního listu pro učitele) jsem se snaţila o jejich 

srozumitelnost a přehlednost. Některé body těchto materiálů jsou strukturované, aby se 

v nich učitelé lépe orientovali.      

Tvorba metodických poznámek pro učitele 

Metodické poznámky pro učitele zahrnují charakteristiku projektu a zařazení 

projektů v RVP ZV. Charakteristika projektu vymezuje oblast, na kterou je projekt 

zaměřen (ekosystém lesa nebo ekosystém rybníků); zabývá se motivem ochrany této 

lokality; určuje věkovou skupinu, pro kterou je projekt vytvořen; stanovuje vhodné 

roční období, časový rozsah projektu, pomůcky, formu učení a cíle projektu; vytyčuje 
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aktivity a jednotlivé etapy projektové výuky (praktické hledisko). Dále stručně popisuje 

význam projektu a přibliţuje tématiku a úlohy jednotlivých pracovních listů. Učitelé tak 

mají přehled o úkolech, které se vyskytují v pracovních listech. Charakteristiku kaţdé 

projektové výuky nalezneme přímo v jednotlivých projektech.  

Zařazení projektů v RVP ZV 

V části zabývající se zařazením projektů v RVP ZV se opírám nejen o klíčové 

kompetence, které je moţné získat realizací projektové výuky, ale také o vzdělávací 

oblasti a průřezová témata, které se objevují v projektech. Snaţila jsem se tuto část pro 

přehlednost pojmout strukturovaně a v bodech.  

a)  Klíčové kompetence v RVP ZV 

Klíčové kompetence prezentují vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a 

hodnoty kaţdého člena společnosti. Jsou pro kaţdého jedince nezbytné pro jeho 

osobnostní rozvoj a jeho uplatnění v ţivotě. Klíčové kompetence vycházejí z obecně 

přijímaných hodnot a představ společnosti o tom, které kompetence přispívají k 

vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a podílení se na občanských funkcích 

společnosti. Klíčové kompetence jsou mezi sebou různě propojené a lze je získat pouze 

jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Je tedy velmi důleţité volit takové 

metody, formy výuky a aktivity, které přispějí k jejich utváření a rozvíjení (podle RVP 

ZV, 2007).  

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV jsou taktéţ zohledněny předpoklady 

k vyuţívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. 

Podrobněji o vzdělávacím obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů a jejich 

očekávaných výstupech, je pojednáno v metodických poznámkách jednotlivých 

projektů.  

U kaţdého projektu jsou v metodických poznámkách pro učitele strukturovaně a 

v pouze v bodech sepsány pouze ty klíčové kompetence, kterých má ţák dosáhnout při 

jeho realizaci! 
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Klíčové kompetence, které by měl kaţdý ţák získat v průběhu realizace 

projektové výuky (klíčové kompetence všech výukových projektů), jsou uvedeny níţe:  

 Kompetence k učení  

 vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení  

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém ţivotě  

 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, 

společenské a kulturní jevy  

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti  

 kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

 Kompetence k řešení problémů 

 vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech, promyslí a naplánuje způsob řešení 

problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k 

objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 

nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení 

problémů logické a empirické postupy  

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 

aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, 

sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů  
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 kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 

uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí  

 Kompetence komunikativní 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

 rozumí různým typům textů, obrazových materiálů a jiných informačních 

a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 

vyuţívá k aktivnímu zapojení se do společenského dění  

 vyuţívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem  

 vyuţívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi  

 Komunikace sociální a personální 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni poţádá  

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí   

 Kompetence občanské 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 

respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí 
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 Kompetence pracovní  

 pouţívá bezpečně a účinně materiály, dodrţuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky  

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany ţivotního prostředí i 

ochrany kulturních a společenských hodnot  

 vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje  

b)  Vzdělávací oblasti v RVP ZV 

 V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je vzdělávací 

obsah rozčleněn do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti tvoří buď 

jeden vzdělávací obor, nebo více oborů, které mají podobný obsah. Kaţdá vzdělávací 

oblast zahrnuje charakteristiku vzdělávací oblasti (zdůrazňuje postavení a význam 

vzdělávací oblasti, charakterizuje vzdělávací obsah vzdělávacích oborů určité  

vzdělávací oblasti) a cílové zaměření vzdělávací oblasti (stanovuje, jakých cílů by měl 

ţák dosáhnout prostřednictvím vzdělávacího obsahu, aby dosáhl klíčových 

kompetencí); (podle RVP ZV, 2007). 

Kaţdý vzdělávací obor má svůj vzdělávací obsah, který je v RVP ZV 

prezentován učivem a očekávanými výstupy. Prostřednictvím učiva dochází 

k dosahování očekávaných výstupů. Učivo je nezbytnou součástí vzdělávacího obsahu a 

je rozděleno do tématických okruhů (činností). Naproti tomu očekávané výstupy jsou 

významné svou orientací na praktický ţivot. Ţáci jejich naplňováním mohou vyuţívat 

své znalosti a dovednosti v praktických situacích v běţném ţivotě. K tomu jim 

samozřejmě napomáhají činnosti, které jsou prakticky zaměřené (podle RVP ZV, 2007). 

V této projektové výuce se zaměřuji na tyto vzdělávací oblasti: „Člověk a 

příroda“, „Umění a kultura“ a „Jazyk a jazyková komunikace“.   

Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ zahrnuje tyto vzdělávací obory: fyzika, 

chemie a přírodopis. Vzdělávací oblast se zaměřuje na problematiku zkoumání přírody, 

zkoumá její zákonitosti, pomáhá ţákům lépe se orientovat v běţném ţivotě a umoţňuje 
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jim uvědomit si důleţitost aplikace přírodovědných poznatků v praxi. Poznávání přírody 

zde probíhá na základě pochopení přírody jako systému, jehoţ jednotlivé části jsou 

spolu propojeny, navzájem na sebe působí a ovlivňují se. Cílem je také porozumět a 

uvědomit si důleţitost udrţování přírodní rovnováhy a ochrany přírody, která je 

soustavně narušována lidskými činnostmi. Vede ţáky k poznávání změn probíhajících 

v přírodě, zkoumání jejich příčin a uvědomění si následků ničení ekosystémů. 

Zdůrazňuje pouţívání specifických metod výuky (pozorování, experimentování, měření, 

ověřování, analyzování aj.). Význam této oblasti spočívá rovněţ v tom, ţe upozorňuje 

na vztah mezi člověkem a přírodou (uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový 

ţivot člověka) a podporuje vytváření otevřeného myšlení a kritického a logického 

uvaţování (podle RVP ZV, 2007).  

Všechny výše zmíněné projekty se zaměřují pouze na vzdělávací oblast „Člověk 

a příroda“. Především na jeden z jejích oborů, a tím je přírodopis. V tomto oboru se 

projekty orientují na vzdělávací okruh: obecná biologie a genetika, biologie rostlin, 

biologie ţivočichů, základy ekologie a praktické poznávání přírody. 

Vzdělávací oblast „Umění a kultura“ obsahuje obor hudební výchova a výtvarná 

výchova. Vzdělávací oblast se specializuje na socializaci jedince. Jde zde tedy 

především o to, aby se osoba začlenila se do společnosti. Uměleckými prostředky zde 

docházíme ke konkrétnímu poznání a dorozumívání (estetické osvojování – tvořivost, 

vnímavost aj.). Získáváme informace o vnějším a vnitřním světě a o jeho vzájemné 

provázanosti (podle RVP ZV, 2007).  

Výukové projekty zaměřené na oblast Milíčovského lesa a rybníků se zaměřují 

jen na obor výtvarná výchova. Vzdělávacím obor výtvarná výchova vyuţívá vizuálně 

obrazné znakové systémy. Podporuje tvořivý přístup k práci (vnímání, cítění, 

představivost, fantazii, intuici aj.), vyuţívání osobních pocitů a proţitků a významně se 

podílí na procesu komunikace (podle RVP ZV, 2007). 

Oblast „Umění a kultura“ a její obor výtvarná výchova se v projektech odráţí 

v úkolech, které ţáky vedou k vytváření biologických kreseb, jejichţ prostřednictvím si 

osvojují schopnosti nonverbálního vyjadřování (vnímání tvaru, barvy, povrchu aj.).   
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 Vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“ je velmi důleţitou součástí 

vzdělávacího procesu, stává se zdrojem veškerých informací a je hlavním předmětem 

poznávání. Také patří k všeobecné zralosti absolventa základního vzdělávání. Oblast 

„Jazyk a jazyková komunikace“ vymezuje tři vzdělávací obory: český jazyk a literatura, 

cizí jazyk a další cizí jazyk. Ţák je schopen na základě této vzdělávací oblasti pochopit 

různá jazyková sdělení, porozumět jim a vhodně se vyjadřovat (podle RVP ZV, 2007).  

 V projektech, které jsem vytvořila, je ponechán prostor pouze oboru český jazyk 

a literatura. Ten se člení na jednotlivé okruhy: komunikační a slohová výchova, 

jazyková výchova a literární výchova, které se ve výuce navzájem prolínají. 

V projektech se zaměřuji pouze na okruh komunikační a slohová výchova. Tento okruh 

ţákům umoţňuje chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně hovořit, 

analyzovat a posoudit obsah textu (podle RVP ZV, 2007).  

Obecně se dá říci, ţe projekty ţáky vedou k efektivní mezilidské komunikaci, 

protoţe se od nich očekává interpretace různých poznatků týkajících se ekosystému 

lesa, ekosystému rybníků a ochrany přírody oblasti Milíčovský les a rybníky.   

c)  Průřezová témata 

Průřezová témata jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Řeší aktuální 

problémy současného světa a napomáhají rozvíjet osobnost ţáka v oblasti jeho postojů a 

hodnot. RVP ZV vymezuje celkem šest průřezových témat: Osobnostní a sociální 

výchovu, Výchovu demokratického občana, Výchovu k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchovu, Environmentální výchovu a Mediální výchovu (podle 

RVP ZV, 2007). 

Průřezová témata se vymezují: Charakteristikou průřezového tématu (význam a 

zařazení tématu v základním vzdělávání), vztahem k vzdělávacím oblastem a přínosem 

k osobnostnímu rozvoji ţáka. Obsah průřezových témat je včleněn do tématických 

okruhů, v nichţ nalezneme nabídku témat (činností). Tématické okruhy PT jsou 

rozpracovány v jednotlivých vzdělávacích oblastech, které jsou navzájem propojeny. 

Tématické okruhy tak umoţňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. 

Tím dochází ke komplexnímu vzdělávání ţáků a rozvíjení klíčových kompetencí (podle 

RVP ZV, 2007). 
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V této diplomové práci se zaměřuji především na tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchovu a Environmentální výchovu. Tato průřezová témata  

totiţ  úzce souvisejí s mými projekty. 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a jeho souvislost s projekty 

Osobnostní a sociální výchova se vyznačuje orientací na subjekt a objekt. 

Charakteristické je pro toto průřezové téma jeho praktické vyuţití v běţném ţivotě a 

zaměření na ţákovu osobnost, přičemţ zohledňuje jeho individuální potřeby. 

Předmětem výuky se nestává samotné učivo, ale ţák, ţákovská skupina nebo situace 

kaţdodenního ţivota. Průřezové téma zdůrazňuje potřebu vřelého vztahu nejen ţáka 

k sobě samému, ale i k lidem v jeho okolí a ke světu (podle RVP ZV, 2007).  

V projektech se naplňují cíle tohoto průřezového tématu. Orientují se na ţáka a 

podporují jeho spolupráci s ostatními spoluţáky. Je zde kladen důraz především na 

ochotu pomoci druhému, neví-li si s danou úlohou rady. V opačném případě je ţádoucí 

dokázat poţádat o pomoc druhé v případě svého vlastního nezdaru.  

Tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 

Tématické okruhy se dělí na tři části: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a mravní 

rozvoj. V projektech se vyskytují pouze některá témata (aktivity) mající souvislost 

s osobnostním a sociálním rozvojem viz níţe. Témata berou ohled na potřeby ţáků a 

jsou prakticky zaměřena (pozorování, rozlišování, prezentace, diskuse aj.). Je důleţité 

ţáky upozornit na moţný neúspěch při vypracovávání některých úloh a zároveň jim 

sdělit, ţe v takovém případě mají moţnost poţádat učitele či spoluţáky o radu. 

 Osobnostní  rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; 

dovednosti pro učení a studium). 

 Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - pruţnosti 

nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti 

"dotahovat" nápady do reality; tvořivost v mezilidských vztazích). 
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 Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí (vzájemné poznávání se ve skupině/třídě). 

 Mezilidské vztahy (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální 

skupiny).  

 Komunikace (cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 

dovednosti pro sdělování verbální i neverbální; komunikace v různých 

situacích). 

 Kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; 

rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci - jasná a respektující 

komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce 

skupiny; rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické 

zvládání různých situací); (RVP ZV, 2007). 

Průřezové téma Environmentální výchova a jeho souvislost s projekty 

Průřezové téma EV umoţňuje jedinci souhrnně pochopit sloţitost vztahů 

člověka a ţivotního prostředí. Dochází k tomu prostřednictvím přímého poznávání 

aktuálních ekologických problémů a časových a prostorových hledisek. Průřezové téma 

se snaţí upozornit na nezbytnost přechodu společnosti k udrţitelnému rozvoji. 

Zdůrazňuje také převzetí odpovědnosti kaţdého jednotlivce nejen za své chování, ale i 

za jednání celé společnosti (podle RVP ZV, 2007). 

EV je ze všech průřezových témat nejvíce propojena s projekty. Ţáci se 

v průběhu projektové výuky seznámí s různými variantami řešení environmentálních 

problémů a jsou vedeni k aktivní ochraně ţivotního prostředí. Celkově průřezové téma 

Environmentální výchova pozitivně působí na hodnotovou orientaci ţáků.  

Tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova 

EV je taktéţ rozčleněna do tématických okruhů. Těmi jsou: Ekosystémy, 

Základní podmínky ţivota, Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí a Vztah 

člověka k prostředí (více viz kapitola 2.6.1 RVP ZV). Všechny tyto okruhy se 

specializují na problematiku vztahů člověka a ţivotního prostředí, na základní 

podmínky ţivota a na odpovědnost současné generace za ţivot v budoucnosti (podle 

RVP ZV, 2007). 
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EV v projektech a její propojení se vzdělávacími oblastmi 

Na realizaci tohoto průřezového tématu se podílí téměř všechny vzdělávací 

oblasti. Kaţdá z těchto oblastí má přesto svůj specifický význam. Vědomosti a 

dovednosti nabyté jejich prostřednictvím Environmentální výchově umoţňují utvářet 

sjednocený pohled na danou problematiku (podle RVP ZV, 2007).  

Na realizaci Environmentální výchovy se podílejí tyto vzdělávací oblasti: 

„Člověk a jeho svět“, „Člověk a příroda“, „Člověk a společnost“, „Informační a 

komunikační technologie“, „Umění a kultura“ a „Člověk a svět práce“. Projekty jsou, 

ale zaměřeny pouze na vzdělávací oblasti: „Člověk a příroda“, „Umění a kultura“ a 

„Jazyk a jazyková komunikace“, která není v Environmentální výchově zmíněna.  

Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ se soustředí na objektivní platnost 

přírodních zákonitostí, souvislosti méně sloţitých ekosystémů aţ po biosféru, existenci 

člověka v přírodě a úlohu ekosystémů v souvislosti s přítomností lidské společnosti. 

Důleţité jsou zde základy systémového přístupu, který zdůrazňuje vazby mezi systémy, 

jejich uspořádání a vztahy k okolí. Vzdělávací oblast „Umění a kultura“ se zaměřuje na 

vztahy člověka a prostředí, na kulturní a umělecké hodnoty a estetické kvality prostředí.  

Tvorba manuálů k pracovním listům 

Manuály učitelům určí, jak mají postupovat při realizaci projektů. Je v nich 

rozepsána kaţdá aktivita, které se budou s ţáky věnovat, včetně práce s pracovními 

listy. Také je zde upozorňováno na úlohy s niţší úspěšností řešení, aby je učitel mohl 

popřípadě z pracovních listů vyřadit či si je poupravit. Všichni učitelé mají projekty a 

ostatní materiály k dispozici v elektronické podobě, tudíţ není těţké je odstranit. 

Tvorba pracovních listů 

Pracovní listy jsem vytvořila nejen na základě výše zmíněného průzkumu terénu, 

ale také díky informacím z odborné literatury, především Plánu péče na období 2010 – 

2019. Celkem jsem vytvořila 3 projekty, tedy 3 pracovní listy (Tajemství stromů – 

botanika; Záhady vodního světa – ekosystém rybníka; Chraňme naši přírodu – 

ekologie). Všechny pracovní listy jsou obdobně strukturované. Výjimku pouze tvoří 

pracovní list: Tajemství stromů, jehoţ součástí je určovací klíč a karty s názvy stromů, 

které u jiných pracovních listů nenalezneme. Naproti tomu pracovní listy: Záhady 
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vodního světa a Chraňme naši přírodu, jsou rozděleny do dílčích částí. Kaţdý učitel si 

tak můţe vybrat pouze určitou část pracovního listu, která mu přijde v dané době 

potřebná a aktuální. Pokud například se ţáky neprobíral vodní ptactvo, můţe tuto část 

z pracovního listu vyjmout.     

Snaţila jsem se vytvořit přehledné a srozumitelné pracovní listy pro ţáky 2. 

stupně základních škol, tedy takové, aby v nich byly úkoly přiměřené jejich věku. Jejich 

součástí jsou rovněţ různé aktivity a práce s různými přírodninami, které mají ţáky 

motivovat. Většina úkolů je navrţena tak, aby ţáci pracovali ve skupinách. Vytvořila 

jsem úlohy s různým stupněm obtíţnosti, ty těţší podporují rozvoj vyšších kognitivních 

cílů.   

Také jsem se opírala o RVP ZV a zaměřila jsem se zejména na vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda, Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace a na 

průřezové téma Environmentální výchova. Pracovní listy také podporují rozvoj 

klíčových kompetencí, viz výše.  

Tvorba autorského řešení pracovních listů 

Autorské řešení pracovních listů poskytne učitelům odpovědi na jednotlivé 

úlohy. Řešení pracovních listů jsem se snaţila sepsat srozumitelně a přehledně vţdy pod 

danou otázku. Téţ jsem do odpovědi uvedla, ze kterých zdrojů literatury jsem čerpala. 

 

3.2.3  Projekty a jejich autorské řešení 

 

 Všechny níţe zmíněné projekty obsahují: Metodiku práce s projektem 

(charakteristiku projektu, zařazení projektu v RVP ZV), Manuál k pracovnímu listu  a 

Autorské řešení pracovního listu pro učitele. Nevyplněné pracovní listy pro ţáky 

naleznete v příloze. 
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3.2.3.1  Projekt: Tajemství stromů 

Obsah výukového projektu: Tajemství stromů 

 Metodika práce s projektem 

 Charakteristika projektu 

 Zařazení projektu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

 Manuál k projektové výuce 

 Autorské řešení pracovního listu pro učitele 

 

Metodika práce s projektem: Tajemství stromů 

Charakteristika projektu 

Téma výukového projektu: Listnaté a jehličnaté dřeviny 

Oblast:    Milíčovský les 

Motiv: ochrana přírody, nedostatečná znalost oblasti Milíčovský 

les a rybníky 

Věková skupina:  ţáci druhého stupně základních škol (6. – 9. ročník) 

Vhodné roční období:  jaro (březen, duben, květen), 

  léto (červen) 

Časový rozsah:  4 - 5 vyučovacích hodin 

Pomůcky do terénu: pracovní list, určovací klíč, pevné desky (podloţka na 

psaní), noviny + igelitová taška (vhodné pro uchování 

nasbíraných listů dřevin), psací potřeby (propiska, tuţka), 

papír A4, voskovky 

Pomůcky do školy: vylisované listy dřevin, čerstvé listy dřevin, desky, fólie, 

papíry A4, lepidlo, vodové barvy 
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Vyučovací metoda: projektové vyučování, problémové vyučování (kritické 

řešení problémových situací) 

Forma učení: samostatná práce, práce ve skupině, tvorba biologických 

kreseb, ústní prezentace, práce s určovacím klíčem 

Cíle projektu: Vyuţití teoretických poznatků v praxi, vzbuzení zájmu 

ţáků o okolní přírodu (uvědomění si významu stromů pro 

ţivot na naší planetě a zároveň vnímání důleţitosti 

ochrany přírody), vzájemná kooperace a soudrţnost ţáků 

ve třídě. 

Aktivity:   

 Pozorování přírody v okolí školy a v oblasti Milíčovského 

lesa a rybníků (dále jen MLR) + pozorování změn a dění 

v této lokalitě. 

 Poznávání různých druhů dřevin podle jejich určovacích 

znaků (celkového vzhledu stromu, kůry, listů, plodů aj.). 

 Aktivní vyhledávání informací o dřevinách v oblasti MLR  

(vyuţívání určovacích klíčů k poznávání a rozlišování 

jednotlivých dřevin) - rozvoj poznávacích schopností.  

 Porovnání nových informací se znalostmi předešlými. 

Doporučení: Před zahájením projektu je vhodné ţákům zadat úkol (s 

dostatečným předstihem), aby si zopakovali znalosti o 

dřevinách. 

Nemá-li škola moţnost vytisknout potřebné mnoţství 

pracovních listů, mohou je ţáci vyplňovat ve skupinách. 

Pokud ţáci dosud nepracovali s určovacím klíčem, je 

nezbytné jim postup při určování vysvětlit.  

Nedisponuje-li ZŠ větším počtem určovacích klíčů, je 

nutné, aby ţáci pracovali ve skupinách, a aby si je mezi 

sebou postupně předávali. Také je moţné pouţít 

zjednodušený určovací klíč, který je k dispozici 
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v autorském řešení pracovního listu. Pracovní list lze 

rozdělit do více vyučovacích bloků s menším časovým 

rozmezím. Úlohy v pracovních listech je třeba u 

jednotlivých ţáků průběţně kontrolovat. 

Etapy projektové výuky:  

 Před vlastním zahájením projektového vyučování: 

seznámení ţáků s cíli projektu; poučení o průběhu 

výukového bloku, bezpečnosti a chování na území MLR; 

rozdání pracovních listů; příprava na vycházku v okolí 

školy – MOTIVACE (interiér školy). 

 Procházka v blízkém okolí základní školy (práce 

s pracovními listy), popř. vytvoření pracovních skupin. 

 Exkurze do oblasti Milíčovského lesa a rybníků (práce 

s pracovními listy), popř. vytvoření pracovních skupin. 

 Kontrola pracovních listů, reflexe, zamyšlení se nad 

významem projektu (interiér školy). 

 

Projekt je zaměřen na environmentální vzdělávání a výchovu na druhém stupni 

základních škol. Je moţné jej realizovat i na niţších stupních víceletých gymnázií. Jeho 

součástí jsou metodické pokyny pro učitele, manuál k pracovnímu listu a autorské 

řešení pracovního listu. Pracovní listy jsou vhodné pro terénní projektovou výuku a jsou 

zaměřeny na oblast přírodní památky Milíčovský les a rybníky. 

Projekt se zabývá listnatými a jehličnatými dřevinami v jarním období, jejich 

habitem a charakteristickými znaky (vnitřní stavba stromu, výška stromu, barva a 

povrch borky stromu, specifický vzhled listů – morfologie listů, druh plodu stromu aj.). 

Některé stromy sice ještě nejsou olistěné, ale můţeme je rozpoznat podle jiných 

určovacích znaků, například podle celkového vzhledu, výšky stromu, borky aj.  

Pracovní list (dále jen PL) ţáky vede k samostatnosti a podněcuje je k různým 

aktivitám v přírodě. Vede je k tomu, aby si všímali důleţitých znaků na přírodninách a 

naučí je poznávat běţně se vyskytující dřeviny v okolí školy. Úkoly v PL se tedy 

zaměřují na rozlišování různých druhů stromů, na jejich charakteristické rysy, na kresby 
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specifických listů (biologické nákresy). Pracovní list se také věnuje problematice vzniku 

přírodní památky a zabývá se legislativně právními předpoklady vyhlášení památných 

stromů. Ţákům musí být také k dispozici určovací klíče, které jim pomohou při 

vypracovávání jednotlivých úkolů v PL. Samozřejmě je nutné vzít v úvahu, ţe ţáci 

mohou mít jen minimální zkušenosti s určovacím klíčem. V takovém případě jim musí 

učitel poradit, jak zachovat logický a biologicky správný postup určování.  

(Většina úloh vede ţáky k pouţívání určovacího klíče, tím jim pomáhá naučit se s ním 

pracovat.) 

 

Zařazení projektu Tajemství stromů v RVP ZV 

Klíčové kompetence 

 Tento projekt přispívá k získání těchto klíčových kompetencí: kompetenci k učení, 

kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a 

personální, kompetenci občanskou a kompetenci pracovní. Více o klíčových 

kompetencích v kapitole 3.2.2 Materiály k projektové výuce. 

Vzdělávací oblasti 

V jednotlivých vzdělávacích oblastech je rozvrţen vzdělávací obsah základního 

vzdělávání. Rozlišujeme devět vzdělávacích oblastí. Tento projekt je zaměřen na oblast: 

„Člověk a příroda“, „Umění a kultura“ a „Jazyk a jazyková komunikace“. Kaţdá 

vzdělávací oblast je tvořena jedním nebo více vzdělávacími obory. Těmi jsou v tomto 

případě: Přírodopis („Člověk a příroda“), Výtvarná výchova („Umění a kultura“) a 

Český jazyk („Jazyk a jazyková komunikace!). Jednotlivé vzdělávací obory obsahují 

různé vzdělávací okruhy (viz tabulka č. 10).   
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Tabulka č. 10: Projekt Tajemství stromů: vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a 

vzdělávací okruhy (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh 

Člověk a příroda 

 

Přírodopis 

 

Obecná biologie a genetika 

Biologie rostlin 

Základy ekologie 

Praktické poznávání 

přírody 

Umění a kultura Výtvarná výchova - 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk 

Komunikační a slohová 

výchova 
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Vzdělávací obsahy  

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení 

činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí 

předpoklady k účinnému vyuţívání získaných schopností a dovedností na úrovni 

klíčových kompetencí (podle RVP ZV, 2007).  

 

Tabulka č. 11: Projekt Tajemství stromů: vzdělávací obsah vzdělávací oboru 

„Přírodopis“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Přírodopis 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

Obecná biologie a genetika 
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 

niţších taxonomických jednotek 

Biologie rostlin 

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 

uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů 

v rostlině jako celku 

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 

jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

odvodí na základě pozorování přírody závislost a 

přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

Základy ekologie 

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 

ţivotní prostředí a příklady narušení rovnováhy 

ekosystému 

Praktické poznávání přírody 

aplikuje praktické metody poznávání přírody 

dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 

při poznávání ţivé a neţivé přírody 
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Tabulka č. 12: Projekt Tajemství stromů: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

„Výtvarná výchova“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Výtvarná výchova 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

- 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků 

vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 

je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 

pro získání osobitých výsledků  

- 

uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

- 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 

osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s 

účinky jiţ existujících i běţně uţívaných vizuálně 

obrazných vyjádření 
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Tabulka č. 13: Projekt Tajemství stromů: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru „Český 

jazyk“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Český jazyk 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

Komunikační a slohová 

výchova 

dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci  

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 

vhodně uţívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči  

zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu 

vyuţívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová 

slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného 

textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese 

referát  

 

 

Průřezová témata 

V projektu Tajemství stromů se opírám o průřezová témata: „Osobnostní a 

sociální výchova“ a „Environmentální výchova“. V „Osobnostní a sociální výchově“ 

zohledňuji tyto tématické okruhy: Osobnostní rozvoj (činnosti: rozvoj schopností 

poznávání; kreativita) a Sociální rozvoj (činnosti: poznávání lidí; mezilidské vztahy; 

komunikace; kooperace a kompetice). Z průřezového tématu „Environmentální 

výchova“ jsem do projektu zahrnula tyto jeho tematické okruhy: Ekosystémy; Základní 

podmínky ţivota a Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí (podle RVP ZV, 

2007). 
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Manuál k projektové výuce: Tajemství stromů 

 Týden před realizací projektu je nezbytné ţákům zadat domácí úkol (zopakování 

znalostí o dřevinách). Učitelé by se měli seznámit s terénem a oblastí Milíčovského lesa 

a rybníků.  

a) Motivace ţáků (interiér školy) 

Před vlastním zahájením exkurze do terénu je vhodné zařadit do programu 

motivační hodinu. Ta ţáky seznámí s tématikou projektu, s cíli (je dobré je napsat na 

tabuli), připomene jim základní terminologii a přiblíţí jim typy úloh, které budou 

v následujících hodinách vypracovávat. Poučit ţáky o bezpečnosti a chování v lese je 

také nutností. Ţákům musí být vysvětleno, jaké potřeby si mají do přírody vzít, a jaký 

význam bude mít jejich samostatná či společná práce. 

Tato část projektu slouţí k tomu, aby si ţáci uvědomili, které druhy dřevin se 

v oblasti nacházejí a motivovalo je to k dalším činnostem v rámci projektu. Ţáky by 

měla tato motivační část výuky podnítit k hlubšímu poznávání přírody a vést k 

uvědomění si důleţitosti ochrany přírody. Nakonec učitel ţákům rozdá pracovní listy. 

(Pracovní list je pouţíván po celou dobu trvání exkurze!) Pedagog si musí práci časově 

rozvrhnout. 

 Cíle projektu: 

 

 Připomenout si vše, co jsme se naučili o dřevinách. 

 Poznat oblast PP Milíčovského lesa a rybníků. 

 Naučit se od sebe rozeznávat jednotlivé druhy stromů.  

 Zjistit, které druhy organismů stromům škodí a které jsou pro strom naopak 

prospěšné. 

 Dokázat vlastními slovy vyjádřit, proč je nutná ochrana lesa a ţivota v něm.  

 Uvědomit si uţitečnost lesa a jeho ojedinělý význam v přírodě. 

b) Vycházka v okolí školy  

 

 mapování výskytu různých druhů dřevin  

 práce s pracovním listem 
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Ţáci jiţ vypracovávají některé úkoly zadané v pracovním listu. Vţdy se řídí 

pokyny učitele. Jednotlivé body pracovního listu ţáci vyplňují postupně, 

nevynechávají je a nepřeskakují!  

V této fázi projektu se ţáci učí rozpoznávat jednotlivé druhy stromů, se 

kterými se běţně dostávají do kontaktu, ale ve většině případů je nedokáţí 

správně pojmenovat, zařadit je nebo určit. 

 

c) Exkurze do oblasti Milíčovského lesa a jemu přilehlých rybníků 

 

 práce s pracovním listem 

 

Ţáci pracují s pracovním listem, seznamují se s dřevinami nacházejícími se 

v této oblasti. Také pojmenovávají jednotlivé dřeviny, zařazují je do čeledí, 

kreslí jejich listy a plody a definují jejich charakteristické znaky. 

 

d) Zhodnocení projektu (interiér školy) 

 

Kontrola pracovních listů (správně vyplněné pracovní listy si mohou ţáci 

vyvěsit na nástěnku). Reflexe. 

Zhodnocení projektu (Proč je třeba chránit stromy? V čem jsou uţitečné?). 

Zadání domácího úkolu (na konci pracovního listu).  

Upozornění pro učitele! 

Po realizaci projektové výuky dosáhly niţší procentuální úspěšnosti v tomto 

pracovním listu tyto otázky: 50 – 60% měly otázky č. 8, č. 10, č. 12, č. 18 a č. 19. 

Také otázka č. 22 se nejeví jako příliš lehká. Ţáci ji přesto dokáţí úspěšně vyřešit 

s pomocí určovacího klíče. Otázka č. 15 se také jeví být obtíţná, ale vzájemnou 

spoluprací a pouţíváním určovacího klíče dojdou ke správné odpovědi. Tyto úlohy 

ţákům činily problémy, převáţně z toho důvodu, ţe látku dosud neprobírali.  
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Toto uvádím pouze z toho důvodu, aby mohl učitel některé těţší otázky 

z pracovního listu odstranit. Vycházím především z moţnosti, ţe se ţáky danou 

látku dosud neprobíral. Velice pozitivní se zdá být realizovat projektovou výuku 

s ţáky různých ročníků a rozličných věkových kategorií.    

Pracovní listy postačí vytisknout černobíle, neboť všechny obrázky jsou i přesto 

průkazné a rozpoznatelné. 

Určovací klíč k tomuto pracovnímu listu naleznete na jeho konci.  
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Autorské řešení pracovního listu pro učitele 

Projekt EVVO zaměřený na oblast Milíčovského lesa a rybníků 
 

 

 

Název projektu:   Tajemství stromů 

 

Téma výukového projektu: Listnaté a jehličnaté dřeviny       
 

 

 

 

 

 
 

Strom (převzato z: blankafay.cz, 2009). 
   
 
 

 
K tomu, abychom porazili jeden krásný strom, potřebujeme 
sotva půl hodiny.  
K tomu, aby strom vyrostl tak, abychom ho mohli obdivovat,  
musí růst celá staletí (Eugen Roth). 
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Název ZŠ:         Třída: 

       

Připomeňte si: 
 

Les nám slouží jako místo k rekreaci, jako zásobárna vody a čistička 

vzduchu.  

Les je ekosystém bohatý na společenství různých druhů rostlin 

(bylin), stromů, mechů, lišejníků, zvířat, ptáků, hmyzu, půdních 

mikroorganismů atd. Je zásobárnou vody, tudíž zabezpečuje koloběh vody 

v přírodě. Odhaduje se, že měsíčně může zadržet až 200 litrů na m2.  

Stromy zde mají obzvláště nezastupitelné místo, pohlcují oxid uhličitý a 

vydávají kyslík (1 ha jehličnatého lesa za 1 rok až 30 tun kyslíku, listnatý les 

o polovinu více). Např. listová plocha mohutného stromu pohltí během léta 

přibližně 12 kg oxidu siřičitého. Stoletý buk s 9 000 listy spotřebuje za 1 

hodinu 15 až 16 kg oxidu uhličitého (tolik, kolik za 1 hodinu vydýchá téměř 

16 lidí). Uvolní 1,7 kg kyslíku (množství, které spotřebují asi 3 lidé za celý 

den).  

Stromy zmírňují horka, snižují teplotu, např. hektar vzrostlého lesa 

odpaří za jediný den nejvýše 30 000 litrů vody a zpříjemňuje tak ovzduší. 

Pohlcují prach, fungují jako zelené vysavače, za rok může hektar lesa 

pohltit desítky tun prachu (jedle nejméně 32 tun, borovice až 36 tun, dub 

průměrně 56 tun, buk více než 63 tun). Ničí bakterie a odpuzují hmyz 

(některé druhy) díky látkám, tvořícím určitý ochranný obal (např. dub, jedle, 

borovice, lípa, klen, topol, jabloň a další). Hmyz od sebe odpuzuje ořech, 

střemcha, borůvka, topol. 

Každý strom má svůj ojedinělý význam v přírodě už tím, že poskytuje 

svými děrami, skrýšemi a dutinami domov mnoha organismům a živočichům. 

Například duby, jilmy, lípy a ovocné dřeviny jsou úkrytem mnoha vzácných 

druhů. Naproti tomu stromy poškozují hlavně dřevokazné houby a larvy 

hmyzu. V posledních letech je největším škůdcem klíněnka, jejíž larvy ničí 

listy jírovců. Také mšice poškozují strom, ale jsou zdrojem potravy pro 

zpěvné ptáky. Lišejníky a jednobuněčné řasy stromy neničí. Houby a strom 

si vzájemně pomáhají získávat vodu a živiny.  

Stromy jsou krásné nejen svým tvarem, barvou, ale také estetickou 

funkcí. Také bojují proti skleníkovému efektu a globálnímu oteplování. Každý 

z nás je potřebuje, už proto, že je chce vidět, cítit je, dotýkat se jich. Lidé 

jsou odjakživa pevně spjati s přírodou. Měli by k ní být ohleduplní a snažit 

se s ní žít v souladu (podle Holubová, 2009); (podle Mitchell, 2004). 



 124 

Slunce začíná probouzet stromy ze zimního spánku. Námrazy na větvích, 

jinovatka, sněhový pokryv na trávnících a zmrzlé kapky vody jsou tytam. 

Nyní je přesně vhodná doba vyrazit do přírody a pozorovat její proměny. 

První pupeny, zelené listy a jarní květena různých tónů barev nám hlásí 

příchod jara. Přírodní památka Milíčovský les a rybníky je vhodnou lokalitou, 

kde můžeme tuto přírodu v plném rozpuku pozorovat. V tomto pracovním 

listu se budeme věnovat dřevinám. S jeho pomocí zjistíme, zda od sebe 

dokážete rozlišit různé druhy stromů podle kůry, listů, plodů a jiných 

charakteristických znaků.  

 

1. Ve dvojicích napište vše, co jste se dosud dozvěděli o dřevinách 

(jejich hlavní charakteristické znaky).  

 

Dřeviny řadíme mezi cévnaté rostliny, které mají dřevnatý nadzemní stonek 

pokrytý borkou. Takto se dřeviny adaptovaly k tomu, aby přeţily nepříznivé období 

v zimě. Rozeznáváme různé typy dřevin: stromy, keře, polokeře, keříky a popínavé 

dřeviny. Jestliţe dřevina vytváří kmen nahoře rozvětvený v korunu, říkáme jí strom. 

Pokud se dřevina větví od země a její  stonky jsou dřevnaté, nazývá se keř. Polokeře 

se větví stejně jako keře, ale v horní části jsou větve bylinné a na zimu odumírají. 

Keříkem označujeme malý keř. Obor, který se zabývá dřevinami, se nazývá 

dendrologie. Opakem dřevin jsou byliny. (Poté co tuto otázku ţáci správně zodpoví, 

porovnají si svoji odpověď s ostatními dvojicemi.); (podle Reichholf, 1999).  

 

2. Rozhlédni se po přírodě v okolí tvé školy a Milíčovského lesa. Změnil 

bys na ní něco? Do níže naznačených řádků napiš vše, co tě napadne 

(blízkost dálnice D1 apod.). Do rámečku pod textem se pokus 

nakreslit to, co v prostorách své školy postrádáš (okrasný park apod.). 

 
Pro oblast přírodní památky Milíčovský les a rybníky a pro přilehlé, 

lidmi obývané, území není nikterak příznivá blízkost dálnice D1(hluk, výfukové 

plyny, prach aj.). Velké mnoţství elektrických sloupů (elektrické sítě) a 

billboardů narušuje celkový krajinný ráz. Negativa: nedostatek okrasných parků, 

velké zelené plochy bez výskytu stromků, ve slunných dnech pohyb velkého 

mnoţství obyvatel po oblasti Milíčovského lesa a rybníků (rekreační účely, 

sportovní aktivity) aj.  
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    Poznámka: nakreslí ţáci! 

Při pozorování stromů si všímej tvorů, kterým poskytují přístřeší! 

3. Zkus se zamyslet, které druhy stromů nalezneš v blízkém okolí tvé 

školy a v oblasti Milíčovského lesa a rybníků.  

Borovice lesní, borovice černá, modřín opadavý, smrk ztepilý, jedle obecná  

  (jehličnany); trnovník akát, buk lesní, bříza bělokorá, bříza pýřitá, douglaska  

tisolistá, dub zimní a dub letní, dub červený, habr obecný, jilm drsný a jilm vaz, 

jilm habrolistý, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, javor babyka, 

lípa srdčitá a lípa velkolistá, olše lepkavá, ořešák královský, topol osika, topol 

kanadský (nepůvodní), třešeň ptačí, vrba bílá, vrba křehká (listnáče); (podle 

Petřík, 2009). 

 

4. Kde nejraději trávíš své volno? Kolikrát navštívíš les v okolí školy? 

      

Vyplní ţáci! 

 

1x ročně   1x za půl roku         1x měsíčně    1x týdně  

 

Jiná možnost: __________________________ 

 

ŠKOLA 

Milíčovský les 
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5. Milíčovský les a rybníky jsou přírodní památkou zahrnující lesní 

komplex s přilehlými rybníky. Napiš, co si představuješ pod pojmem 

přírodní památka a kdo ji vyhlašuje. Víš nějaké zajímavosti o této 

oblasti? 
 

 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický 

útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohroţených druhů ve fragmentech 

ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a 

to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, můţe orgán 

ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bliţší 

ochranné podmínky (§ 36). 

Zajímavosti: výskyt tesaříka obrovského, památný dub na hrázi 

Homolky, výskyt kuňky obecné a uţovky obojkové aj. (převzato z: 

www.ochranaprirody.cz). 

 

6. Soutěž. Nasbírej co nejvíce listů dřevin a pokus se je určit.   

Do níže navržených tabulek napiš názvy stromů, které jsi poznal. 

Nasbírané listy nevyhazuj, ale uschovej si je pro vylisování do 

herbáře!  

 

 
Vyplní ţáci  Vyplní ţáci  Vyplní ţáci 

     

     

     
 

 

 - odpověď viz otázka č. 3 
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7.  K jednotlivým druhům olistění přiřaďte správný strom. Poté určete 

názvy stromů, které jsou na obrázku.  
 

a)                                    b)                                     c)                                       d) 

                                        
 

1.                                           2.                                            3.                                  4. 

  
 

 

a) 2 – buk lesní    c) 4 – olše lepkavá 

b) 3 – bříza bělokorá    d) 1 – dub letní 

 

8. K jednotlivým siluetám dřevin připiš název daného stromu (pouze 

rodové jméno). 

  

 Typický vzhled (habitus) dřevin: 

 
a) jedle   c) modřín   e) lípa 

 b) smrk   d) dub 
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9. Popiš jednotlivá vegetační patra lesního společenstva.  

 
 

0 patro mechů a lišejníků (do 5 cm) 

2 patro bylinné (do 1 m) 

3 patro křovinné – podrost (1 aţ 3 m) 

4 patro stromové (přes 3 m) 

 

10. Popiš strukturu vrstev stromu. K naznačeným šipkám přiřaď název 

vrstvy stromu. 
 

 
 

 

borka 

vnitřní kůra (lýko) 

rostoucí vrstva  

(kambium)  

druhotné dřevo 

jádro dřeva 
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Pod kůrou se nachází rostoucí tkáň dělících se buněk. Odborný jazyk 

označuje plášť z ţivých, dělících se buněk jako kambium. To vytváří směrem 

dovnitř buňky dřeva (xylém) a směrem ven lýko (floém). Dostanou-li se buňky 

vytvořené kambiem na povrch, odumírají a stanou se borkou, která se nachází 

nad ţivou kůrou stromu. Buňky dřeva přecházející směrem dovnitř se časem 

také stávají mrtvým dřevem a zpevní se. Dřevní část tímto procesem neustále 

tloustne, a proto musí korová část neustále rozpraskávat a odlučovat se ve 

zřetelných šupinách. U buku šupiny stěţí nalezneme. U dubů se vytvářejí tyto 

vrstvy velmi tlusté. Stromy s tlustou kůrou jsou dobře chráněny proti 

povětrnostním vlivům. Stromy s tenkou borkou nesnesou silné přímé ozáření 

svých kmenů sluncem (podle Reichholf, 1999). 

 

11. Jakým způsobem určíme stáří stromu? Jak říkáme přírůstku dřeva 

během jednoho časového období? Zkus se rozhlédnout po okolí, 

zda nespatříš nějaký příčný řez kmenem stromu a odhadni jeho 

stáří. Obrázek ti pomůže odpovědět na tuto 

otázku.  
 

Přibliţné stáří stromu určíme podle letokruhů. 

 Počet letokruhů na příčném řezu odpovídá stáří 

 stromu. V našich podmínkách mají letokruhy všechny 

 dřeviny.  

 

 

Letokruh – říkáme tak přírůstku dřeva v průběhu 

jednoho vegetačního období říkáme. Tento nárůst  dřeva je tvořen kambiem. 

Jeden letokruh odpovídá jednomu vegetačnímu období (jeden letokruh během 

jednoho roku). Letokruh je zpravidla rozdělen na dvě části: jarní dřevo (obvykle 

světlejší a měkčí část s póry, které mají větší průměr neţ u letního dřeva) a letní 

dřevo (tmavší a tvrdší část letokruhu); (podle Bender, Gamlinová, 2004). Spodní 

obrázek je převzat z: Lucas, 2004. 
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12. Zamysli se, a zkuste s kamarády přijít na to, co se dá vyrobit 

z větviček stromů, ze kterých se stává odpad při zpracovávání dřeva. 

Jsou k něčemu užitečné? Co ti říká pojem „štěpka“. 

  Z odstraněných větví jsou nařezány drobné kousky, tzv. štěpky, kterými 

jsou zasypány kořeny stromů (keřů aj.), které tak slouţí jako přírodní hnojivo. 

Ve vegetačním období brání štěpka vysychání půdy.  

V období vegetačního klidu se provádějí prořezávky a jiná údrţba zeleně. 

V důsledku toho se pak hromadí velké mnoţství větví a odřezků, které se na 

štěpku promění ve štěpkovači, drtiči bioodpadu (převzato z: 

www.mulitvinov.cz). 

13. Nalézají se na území Milíčovského lesa a rybníků nějaké památné 

stromy?  
 

ANO                                 NE                                     NEVÍM  

 

Pokud ano, kde je nalezneme a o které druhy se jedná? 

Dub, na hrázi rybníka Homolka (podle Petřík, 2009). 

Jak je památný strom značen? 

Památné stromy jsou značeny malým státním znakem ČR. 
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14. Pokus se do řádků pod textem definovat, co je to památný strom? 

Čím je tento strom charakteristický? Které orgány rozhodují o tom, 

že bude strom prohlášen za památný? 

Podle § 46, odst. 1, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je 

moţno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit 

rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Ty je zakázáno 

poškozovat, ničit je a rušit v jejich přirozeném vývoji (§ 46, odst. 2). Pro 

zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy, vymezí pro ně orgán 

ochrany přírody, ochranné pásmo a je moţné, aby stanovil podmínky ochrany a 

určil činnosti, které je moţno v ochranném pásmu konat (s předchozím 

souhlasem orgánu ochrany přírody). Pokud tak neučiní, platí, ţe má kaţdý 

památný strom určeno ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 

desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad zemí. Ze zákona vyplývá, ţe 

v tomto pásmu není dovolena ţádná pro památný strom škodlivá činnost (§ 46, 

odst. 3).  

Za památné stromy je moţno prohlásit dřeviny vynikající svým 

vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné 

introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné. Podnět 

k tomu, aby ten který strom byl prohlášen za památný strom, můţe podat 

orgánu ochrany přírody kaţdý občan.  

Památné stromy jsou oprávněny vyhlašovat podle § 76, odst. 2, písm. d, 

odst3, odst. 4 zákona č 114/92 Sb. pověřené obecní úřady, městské úřady 

statutárních měst (zák. ČNR č.367/1990 Sb.), Magistrát hl. m. Prahy, 

správy národních parků, správy chráněných krajinných oblastí v rámci své 

územní působnosti (ve svých územních obvodech). Na územích národních 

přírodních rezervací a národních přírodních památek, i kdyţ tyto případy se asi 

téměř nebudou vyskytovat, by tato kompetence patřila Ministerstvu ţivotního 

prostředí ČR, na územích přírodních rezervací a přírodních památek (mimo 

území chráněných krajinných oblastí a národních parků) patří tato kompetence 

okresním úřadům.  
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Evidence:  

památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu (§ 42 odst. 1 a 2).  

Na označení památných stromů se uţívá malého státního znaku České republiky. 

(převzato z: www.pamatnestromy.cz) 

15. K jednotlivým listům a plodům přiřaď název stromu, ke kterému patří. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) lípa    c) dub   e) buk 

b) javor klen   d) olše   f) jilm 

 

 

16. Dokresli pojmovou mapu. Spoj šipkami jednotlivé typy plodů tak, aby 

byly logicky uspořádány.     
 

Plody: pukavé plody, nepukavé plody, poltivé plody, struk, šešule, 

nažka, malvice, měchýřek, tvrdka, peckovice, oříšek, dvojnažka, lusk, 

bobule, tobolka, obilka (podle Dostál, 2003).      

  

 
 

 

 
 

 

 

     

    

  

       

 

Plod 

Dužnaté plody Suché plody 

měchýřek 

lusk 

šešule 

nažka 

oříšek 

obilka 

struk  

tvrdka  

dvojnažka 

peckovice 

malvice 

bobule 

pukavé nepukavé poltivé 
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17. Jednou ze zajímavostí této oblasti je výskyt brouka, který je 

zákonem chráněný, ač se jeho larvy vyvíjejí v živém dřevě dubu. Jeho 

larvy se také mohou objevovat v jiných druzích stromů, ve stromech 

starších (i více než 100 let) a ve stromech rostoucích na slunečných 

stanovištích. Název tohoto brouka naleznete v tajence. 
 

 

       1. M E T A M O R F Ó Z A  

        2. J E H N Ě D Y     

     3. F O T O S Y N T É Z A    

      4. B O T A N I K A      

        5. B Ř Í Z A       

6. S T R O M O Ř A D Í          

      7. B O R K A         

 

 

1. Termín používající se k pojmenovávání životních stádií hmyzu 

s nepřímým vývojem (vývoj přes stádium larvy lišící se od dospělce). 

Brouk v tajence také prochází nepřímým vývojem. 

2. Hroznovité, převislé květenství dubů (množné číslo). 

3.  Biochemický proces, který využívá světelné energie k syntéze 

organických látek z jednoduchých anorganických látek (oxidu 

uhličitého a vody).  

4. Věda, zabývající se studiem rostlin. 

5. Statný strom s převislými větvemi, které jsou poseté pryskyřičnými 

bradavičkami. Charakteristickým znakem je bílá kůra. Plodem jsou 

nažky v jehnědách. 

6. Jak se nazývá skupina stromů vysazená ve dvou řadách vedle sebe? 

7. Odborný název pro kůru stromů (podle Rosypal et al., 1987). 

 

 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) je 

chráněný mezinárodními úmluvami a jeho 

požerky a výletové otvory byly nalezeny na 

dubu na hrázi Homolky. Početnost a výskyt na 

lokalitě jsou omezené (Farkač, 2007). 
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+ podotázka 

 

První otázka k tajence se zmiňuje o nepřímém vývoji hmyzu, pokus se 

jej charakterizovat a napiš, v čem se liší od přímého vývoje. Vysvětli 

rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou.  
 

Přímý vývoj – zárodečný vývoj je delší a jedinec se rodí morfologicky a 

anatomicky jiţ velmi podobný dospělci.  

Nepřímý vývoj – vývoj zárodku je krátký. Ontogeneze probíhá přes stádium 

larvy (lymfa), která se více či méně liší od dospělce. V dospělou formu přechází 

metamorfózou (proměnou). U nepřímého vývoje rozlišujeme ještě proměnu 

dokonalou a nedokonalou. 

Dokonalá proměna – organismus prochází čtyřmi stadii: embryo, larva, kukla, 

dospělec (imágo). Dokonalou proměnu podstupují např. mravenec, motýli, 

brouci aj. 

Nedokonalá proměna – nezahrnuje stádium kukly. Jedinec svléká kutikulu, čímţ 

postupně roste. Dospělec má vyvinuta křídla a pohlavní orgány. Příkladem 

organismů s nedokonalou proměnou jsou kobylky, sarančata, mšice, šváb, váţky 

aj. (podle Rosypal et al., 1987). 
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18. Pokus se do níže naznačených okének nakreslit list daného stromu. Po 

splnění tohoto úkolu na řádky napiš, čím je každý list specifický. 

Spatříš-li některý z těchto stromů, nasbírej si jejich listy a porovnej 

je mezi sebou. 

     
 

  

Javor mléč – Acer platanoides L. Čeleď: Javorovité – Aceraceae. Strom vysoký 

aţ 30 m. Kůra na starých kmenech je rozpraskaná podélnými trhlinami. Pupeny jsou 

tupé, červenohnědé. Listy jsou pětilaločné a v oblasti laloků dlouze a ostře špičaté. Listy 

mají řapík, který roní po utrţení mléčnou šťávu. Obě strany listu jsou stejné barvy. 

Plod: tupé dvounaţky. Jejich křídla jsou postavená v širším úhlu (často i vodorovně 

odstávají).   

Javor klen – Acer pseudoplatanus L. Čeleď: Javorovité – Aceraceae. Strom je 

také vysoký aţ 35 m. Kůra je v mládí hladká, u starších stromů se šupinovitě odlupuje. 

Pupeny jsou zelené. Listy mají 5 – 7 laloků, na obvodu jsou hrubě pilovité, na svrchní 

straně jsou tmavozelené, na rubu téměř šedé. Plodem jsou okřídlené dvounaţky s křídly 

svírajícími spolu téměř pravý úhel. Jsou lysé nebo řídce chlupaté.  

 

 

javor mléč javor klen javor babyka 
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Javor babyka – Acer campestre L. Čeleď: Javorovité – Aceraceae. Keř nebo 

strom vysoký aţ 25 m. Má křivý kmen s hluboce rozpraskanou borkou. Pupeny jsou 

plstnaté. Listy jsou dlouze řapíkaté, 3 – 5laločné. Mají zaokrouhlené laloky. Plod: 

křídlaté dvounaţky, které spolu svírají přímý úhel (podle Hrabák, Poruba, 2005). 

 

19. Spojovačka. Tento úkol je podobný předešlému. Zde ale postačí, když 

šipkami spojíte název stromu a přiřadíte k němu správný list a 

charakteristiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy jsou řapíkaté, na 

podzim červeně 

zbarvené, laločnaté.  

Ţaludy, které vyrůstají 

po 1 aţ 2 na krátkých 

stopkách, jsou zhruba 

z 1/4 ponořené do 

mělké číšky, která je 

červenohnědá. 

 

Dlouze řapíkaté listy (aţ 2 

cm), na jaře na obou 

stranách (zejména na 

ţilnatině spodní strany) 

hvězdovitě chlupaté, 

později lysé.  Čepel je na 

bázi klínovitě zúţená (není 

srdčitá). Ţaludy jsou 

nestopkaté, přisedlé na 

větévce. 

Listy jsou proměnlivého 

tvaru, na bázi vţdy srdčité 

a krátce řapíkaté. Ţaludy 

jsou na 1–3 cm dlouhých 

stopkách.   

Ţalud je 2 cm velký a sedí 

v mělké číšce. 

 

 

 

dub letní dub červený dub zimní 
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20. Vylosujte si ve trojicích z obálky pojem = název stromu, pokuste se 

jej v lese najít a napsat o něm vše, co o něm víte a podle čeho jste ho 

poznali. Poté své zjištění prezentujte před ostatními. (Nenajdete-li 

tento strom, vyhledejte o něm informace v určovacím klíči). 
 

Smrk ztepilý – Picea abies Karst. Čeleď: Borovicovité – Pinaceae. Strom 

sahající do výšky aţ 50 m. Vytváří hustou zašpičatělou kuţelovitou korunu. 

Kmen má červenohnědou šupinkovitou kůru, ve stáří se mění v šupinovitě 

odlupčivou hnědou borku. Pupeny jsou kuţelovité. Jehlice jsou čtyřhranné. Po 

opylení se květy otáčejí dolů a vytvářejí se z nich válcovité šišky.   

Borovice lesní – Pinus silvestris L. Čeleď: Borovicovité – Pinaceae. Strom má 

aţ 40 m. Kůra šupinovitě opadává a v dolní části kmene je silnější, podélně 

rozbrázděná. Jehlice na větvích vyrůstají po dvou. Opadávají po dvou aţ třech 

letech. 

Modřín opadavý – Larix decidua Mill. Čeleď: Borovicovité – Pinaceae. Strom 

vysoký aţ 50 m. Jeho dřevo má červenohnědé jádro. Větve jsou hustě poseté 

krátkými větvičkami (brachyblasty). Kůra je popraskaná, zelenohnědá i 

červenavá. Jehlice jsou na větvích ve šroubovici, na brachyblastech ve 

svazečcích a na podzim opadávají. Šišky jsou vzpřímené a vejčité.   

Borovice černá – Pinus nigra Arnold. Čeleď: Borovicovité – Pinaceae. Borovice 

je aţ 45 m vysoká. Kůra je šedočerná, tlustá a rozbrázděná. Jehlice vyrůstají po 

dvou a jsou aţ 17 cm dlouhé. Šišky vodorovně odstávají.  

Jilm drsný – Ulmus montana Stokes. Čeleď: Jilmovité – Ulmaceae. Kmen 

tohoto stromu se rozvětvuje aţ v horní třetině a v porovnání s ostatními jilmy má 

tenkou borku. Listy má nesouměrné, v horní třetině jsou nejširší a drsné.  

Topol osika – Populus tremula L. Čeleď: Vrbovité – Salicaceae. Středně vysoký 

strom, v horní třetině s rozvětveným kmenem. Roční větvičky jsou chlupaté, 

pupeny kuţelovité a slabě lepkavé. Listové čepele jsou okrouhlé nebo 

kosočtverečné.  

Jasan ztepilý – Fraximus excelsior L. Čeleď: Olivovité – Oleaceae. Strom je 

vysoký aţ 30 m. Nemá lenticely a pupeny má výrazně černé. Listové čepele jsou 

čtyř- aţ sedmijařmé (podle Šomšák et al., 1993). 
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Kartičky s názvy stromů (kartičky je třeba vystřihnout a vloţit do obálky). 

smrk ztepilý borovice lesní 

modřín opadaný borovice černá 

jilm drsný topol osika 

jasan ztepilý  
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21. Frotáž kůry stromu. 

Zkus si na papír A4 ofrotovat kůru z libovolného druhu stromu a nauč 

se tak jeden z dalších výtvarných postupů! 

Potřebujete k tomu pouze bílý papír, lepicí pásku, nůžky a voskovky. 
 

Postup: Nejprve přilož papír na kmen tebou vybraného stromu (papír 

si ke stromu můžeš přilepit lepicí páskou), a poté po něm přejížděj 

suchými voskovkami. Všímej si zvláštností kůry, její vůně, jejího 

zvrásnění, barvy, povrchu (zda je hrubá, hladká, lepivá, loupací, 

popraskaná) aj. Obtisk si nakonec přilož k pracovnímu listu a napiš 

k němu vše, co víš o tomto druhu stromu a co jsi vypozoroval. Touto 

technikou si můžeš ofrotovat i listy stromů. 
 

 Kůru libovolného stromu si frotují sami ţáci. 

 

22. Tabulka – listnaté dřeviny – SHRNUTÍ.  

 

Do navržené tabulky doplň chybějící údaje. K dispozici ti bude 

určovací klíč dřevin.  

Pozorně se rozhlédni po okolní krajině a pozoruj, které stromy se 

v této oblasti vyskytují. U těch dřevin, které spatříš v Milíčovském 

lese, podtrhni jejich název. 

 

Jednotlivé druhy dřevin jsou rozděleny podle % výskytu 

v Milíčovském lese a v oblasti rybníků.  
 

Název stromu. Čeleď.  

Popis tvaru stromu + charakteristické rysy (barva 

kůry, tvar listů, druh plodu aj.)  

Nákres listu stromu + 

plodu 

dub zimní – Quercus petraea (Mattusch.).  

Čeleď: Bukovité – Fagaceae. Strom se štíhlým, dlouhým a 

rovným kmenem, který je v horní třetině rozvětvený. Kůra 

je hluboce rozbrázděná, šedá nebo načernalá. Řapíkaté listy 

(1 aţ 2 cm), čepel je na bázi klínovitě zúţená.  

Plod: ţalud, který je nestopkatý, těsně přisedlý na větévce. 

Dub zimní a dub letní v MLR z 62,75%. 
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dub letní – Quercus robur L. ex Simk.  

Čeleď: Bukovité – Fagaceae. Strom s velkou nepravidelnou 

korunou. Kmen je kryt tmavošedou, hluboce rozpraskanou 

borkou. Listy jsou na bázi srdčité, s krátkým řapíkem. 

Ţaludy jsou na 1–3 cm dlouhých stopkách.   

Plod: ţalud. Je 2 cm velký a sedí v mělké číšce.  

 
lípa srdčitá – Tilia cordata Mill.  

Čeleď: Lipovité – Tiliaceae. Lípa srdčitá je strom 

s hladkým, černošedým kmenem. Listy má srdčité, 

nesouměrné, na okraji dvakrát pilovité, na rubu v paţdí 

ţilnatiny rezavě chlupaté. 

Plod: oříšek. 

Lípa srdčitá, lípa velkolistá v MLR z 10,81%. 

 

lípa velkolistá – Tilia platyphylla Scop.  

Čeleď: Lipovité – Tiliaceae. Statný a mohutný strom 

s košatou korunou, lícní strana listů je tmavě zbarvená a 

řídce bíle chlupatá, rub listu je zbarven světleji a zřetelně 

bíle chlupatý. Listy jsou větší neţ u lípy srdčité. Na okrajích 

jsou ostře zoubkaté. Ţilnatina třetího řádu je zřetelná a 

rovnoběţná.  

Plod: oříšek. 

 

bříza bělokorá – Betula pendula Ehrh. 

Čeleď: Břízovité – Betulaceae. 

Statný strom s převislými větvemi posetými pryskyřičnými 

bradavičkami. Kůra je bílá. 

Plod: drobné naţky ve válcovitých jehnědách. 

Bříza bělokorá, bříza pýřitá v MLR z 8,74%. 

 

 

olše lepkavá – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Čeleď: Břízovité – Betulaceae. 

Strom, který je vysoký aţ 27 m. Má hladkou kůru. Na bázi 

kmenů je čtvercově rozpraskaná. Listy jsou tupě vykrojené 

(na hrotu) a s pupeny lepkavé. Samčí jehnědy jsou červené. 

Samičí dřevnatí v šištice. Kůra je černohnědá aţ 

červenohnědá.  

Plod: ploché naţky nacházející se v zdřevnatělých šišticích. 

Výskyt v MLR z 2,90%. 

 
 
 

 

habr obecný – Carpinus betulus L.  

Čeleď: Habrovité – Carpinaceae. 

Statný strom s mohutnou někdy nepravidelnou korunou. 

Kmen je často křivý. Kůra je šedá, šedohnědá a hladká. 

Větve má leskle hnědé. Mladé listové čepele jsou zřasené, 

ostře pilovité na okrajích.  

Plod: plochý oříšek sedící v trojcípém listenci. 

Výskyt v MLR z 1,43%. 
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buk lesní – Fagus silvatica L.  

Čeleď: Bukovité – Fagaceae. 

Buk má vysoko nasazenou korunu. Vysoký strom 

s dlouhým a hladkým šedým kmenem.    

Listy jsou střídavé, vejčité, řapíkaté, téměř celokrajné, 

zašpičatělé, lysé, jen při kraji brvité. 

Plod: trojboká, červenohnědá naţka (bukvice sedící 

v ostnité číšce), na okraji křídlatá. 

Výskyt v MLR z 0,20%. 

 
 

 

jilm vaz – Ulmus effusa Willd. 

Čeleď: Jilmovité – Ulmaceae. 

Strom s tenkou, šedohnědou, šupinatou borkou. Mladá větve 

jsou chlupaté. Listy jsou nesouměrné.  

Plod: naţka (dokola křídlatá se semenným pouzdrem 

uprostřed).  

Jilm drsný, jilm vaz a jilm habrolistý v MLR z 0,13%. 

 

 

dub červený – Quercus rubra L. 

Čeleď: Bukovité – Fagaceae. 

Vysoký strom (kmen o průměru aţ 1 m). Kůra je v mládí 

šedozelená a hladká, později šedá, vrásčitá. Listy jsou 

řapíkaté, na podzim červeně zbarvené, laločnaté. Samčí 

květy jsou uspořádány v dlouhých ţlutozelených jehnědách, 

samičí malé a nenápadné. 

Plod: ţaludy, které vyrůstají po 1 aţ 2 na krátkých stopkách, 

zhruba z 1/4 ponořené do mělké číšky, červenohnědé. 

Výskyt v MLR z 0,09%. 

 

 

 

(podle Hrabák, Poruba, 2005), (podle Šomšák et al., 1993). 
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23. Zamysli se, a napiš, proč jsou stromy pro život nezbytně důležité. 

Komu stromy poskytují přístřeší a s kým žijí v symbióze? 
 

Stromy čistí vzduch (pohlcují oxid uhličitý a vydávají kyslík), zmírňují 

horka a sniţují teplotu. Bojují proti skleníkovému efektu a globálnímu 

oteplování.  

Poskytují ptákům, veverkám, hmyzu a jiným druhům organismů potravu 

a také přístřeší (příkladem jsou duby, jilmy, lípy a ovocné dřeviny).  

 Houby a strom si vzájemně pomáhají získávat vodu a ţiviny. 

Symbiotická spojení hub s kořeny rostlin nazýváme mykorhiza. Symbióza – 

vztah dvojice druhů, ze kterého oba mají prospěch. S touto symbiózou se běţně 

setkáme u většiny druhů vyšších rostlin. Ve spojení s kořeny stromů jako jsou 

např. borovice, buky a duby najdeme stopkovýtrusé houby. Vlákna podhoubí 

obalují kořeny a produkují růstové látky, které podporují přijímací schopnost 

kořenů. Výměnou dostávají houby ţiviny ve formě kořenových výměšků (podle 

Lucas, 2004). 

 

24, Jak bychom se měli chovat v přírodě? Vymyslete nejméně pět zákonů, 

které by měl člověk v krajině dodržovat.  
 

Nikdy by neměl: lámat větve ze stromů a vyrývat do jejich kůry nápisy; 

šplhat po stromech, protoţe by je mohl poškodit; rozdělávat v lesích ohně; 

vyhazovat v lesích odpadky; chodit mimo vyznačené stezky a tábořit na tomto 

území. Kaţdý člověk by měl zanechat vše v takovém stavu, ve kterém ho našel 

(podle Mitchell, 2004). 
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Práce ve škole 
 

 

25. Obtisk listu stromu. 
 

Pomůcky: vodové barvy, tužka. 

 

Vezmi si libovolný druh listu nějaké dřeviny, jeho rubovou stranu potři 

vodovými barvy a pokus se list obtisknout do níže znázorněného rámečku.  

 

Úkol: Popiš jednotlivé části listu (vrchol listu, žilnatina, okraj listu, řapík, 

báze listu, čepel, báze čepele), urči, zda je list jednoduchý nebo složený. 

Jaký tvar čepele má tento list? 

 
 

         

  kraj listu   báze čepele 

                    

         báze listu 

 

 
 

                                vrchol listu 

                 

   ţilnatina        řapík          

 

 

 

List jednoduchý: list s jednou čepelí. 

List sloţený: listy, které mají více čepelí. 

 

 

 

List si obtisknou ţáci! 
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Domácí úkol 

 
26. Domácí úkol: 

  

1. Nasbírané listy osuš (například suchým hadříkem, ale opatrně, 

abys je neponičil). 

2. Každý list zvlášť narovnej na novinový papír, a poté jej opět 

novinovým papírem přikryj.  

3. Nakonec takto obalený list zatěžkej knihami (knihy musí být 

pod i nad takto upravenými listy). Pozor, abychom knihy 

neponičili! 

4.  Za dva týdny listy z novin vyjmi a vlož si je do jedné knihy 

(opět musí být mezi listy a knihou noviny). Takto vylisované 

listy si odnes do školy. 

 

 

Práce ve škole (za cca 2 týdny) 
 

27. Tvorba herbáře.  

 

Pomůcky: listy jednotlivých druhů stromů, desky, fólie, papíry o 

velikosti A4 a lepidlo. 

Vytvoř si svůj vlastní herbář z listů, které jsi nasbíral v Milíčovském 

lese a v okolí rybníků.  

 

Postup: 

Rubovou část listů potři lepidlem. Tuto natřenou část listu přilep, 

zhruba doprostřed, na papír A4. Poté co lepidlo zaschne, vlož tento 

papír do fólie v připravených deskách.   
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3.2.3.2  Projekt: Záhady vodního světa 

 

Obsah výukového projektu: Záhady vodního světa 

 Metodika práce s projektem 

 Charakteristika projektu 

 Zařazení projektu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

 Manuál k projektové výuce 

 Autorské řešení pracovního listu pro učitele 

 

Metodika práce s projektem: Záhady vodního světa 

Charakteristika projektu 

Téma výukového projektu: Ekosystém rybníka 

Oblast: Milíčovský rybník, rybník Homolka, rybník Kančík, 

rybník Vrah 

Motiv: ochrana ţivotního prostředí ekosystému rybníků, 

nedostatečná znalost ţáků o organismech vyskytujících se 

na území jednotlivých rybníků 

Věková skupina: ţáci druhého stupně základních škol (6. – 9. ročník) 

Vhodné oční období:  jaro (březen, duben, květen), léto (červen) 

Časový rozsah:  4– 5 vyučovacích hodin 

Pomůcky do terénu: pracovní list, pevné desky (podloţka na psaní), psací 

potřeby (propiska, tuţka), určovací klíč rostlin a dřevin 

Pomůcky do školy: pracovní list, tuţka, pastelky 

Vyučovací metoda: projektové vyučování, problémové vyučování (kritické 

řešení problémových situací), záţitková pedagogika 
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Forma učení: samostatná práce, ústní prezentace před spoluţáky, tvorba 

biologických kreseb, práce s určovacími klíči 

Cíle projektu: Vyuţití teoretických poznatků v praxi, seznámení se 

s ţivými organismy na tomto území, pozorování různých 

organismů v oblasti rybníků, pochopení významu 

ekosystému rybníků (uvědomění si důleţitosti ochrany 

tohoto ekosystému jako celku v souvislosti s jeho 

narušováním lidskými činnostmi), vzájemná kooperace 

mezi ţáky. 

Aktivity:   

 Zopakování si předešlých znalostí o ekosystému rybníka 

(dohledání informací o výskytu pro něj typických 

organismů). 

 Pozorování přírody ekosystému rybníka (dřevin, rostlin a 

ţivočichů v jeho bezprostředním okolí), sledování dění a 

změn na tomto území. 

 aktivní vyhledávání organismů na území Milíčovského 

lesa a rybníků. 

 Seznámení se s dřevinami, rostlinami, obratlovci na tomto 

území a s jejich charakteristickými znaky (práce 

s určovacími klíči); rozlišování jednotlivých rostlin a 

dřevin; porovnávání různých skupin ţivočichů mezi sebou 

navzájem; určování různých druhů v rámci dané skupiny 

organismů (výška, vzhled, barva, výskyt apod.) - rozvoj 

poznávacích schopností.  

 Porovnávání nových zkušeností s předešlými znalostmi. 

Doporučení: Před vlastní realizací projektu v terénu je nezbytné ţákům 

zadat domácí úkol, aby si zopakovali informace (dříve 

probrané učivo) o ekosystému rybníka (zhruba týden před 

návštěvou oblasti rybníků).  
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Projekt je moţné uskutečnit na území všech rybníků, 

nacházejících se v oblasti Milíčovského lesa, nebo lze 

navštívit pouze některé z nich. 

Pracovní list (dále jen PL) obsahuje více částí, a tudíţ je 

moţné jej vyplňovat v etapách. Projekt tedy nemusí nutně 

trvat předepsaných pět hodin, ale můţe být rozdělen do 

menších vyučovacích bloků. Ostatní části PL je moţné 

vyplnit při další návštěvě oblasti rybníků či ve škole. 

Učitel si také můţe vybrat pouze část listu, kterou s ţáky 

vypracuje v terénu, není nutné se věnovat všem jeho 

částem PL.  

Nemá-li škola dostatečné prostředky k nakopírování 

většího mnoţství pracovních listů, mohou je ţáci 

vyplňovat ve skupinách. Pokud ţáci dosud 

nepouţívali určovací klíč, je třeba je naučit s ním 

pracovat. Není nutné disponovat velkým počtem 

určovacích klíčů, ţáci mají moţnost si je mezi sebou 

půjčovat. 

Úlohy v pracovních listech je třeba u jednotlivých ţáků 

průběţně kontrolovat. 

Etapy projektové výuky:  

 V úvodu projektového vyučování je ţákům nezbytné 

sdělit cíle tohoto projektu, seznámit je s průběhem 

výukového bloku a poučit je o bezpečnosti a chování na 

území Milíčovského lesa a jemu přilehlých rybníků. 

V neposlední řadě je třeba ţákům předat pracovní listy. 

Důleţitou součástí této etapy výuky je také příprava na 

vycházku do terénu (vytvoření pracovních skupin) – 

MOTIVACE (interiér školy). 



 148 

 Exkurze do oblasti rybníků (Milíčovský rybník, rybník 

Kančík, rybník Homolka, rybník Vrah) a s tím spojená 

práce s pracovními listy.   

 Kontrola pracovních listů, reflexe - zpětná vazba pro 

učitele, zamyšlení se nad významem projektu (interiér 

školy). 

Více informací o jednotlivých etapách projektu viz 

Manuál k pracovnímu listu. 

 

Projekt je úzce spjat s environmentálním vzděláváním a výchovou na druhém 

stupni základních škol. Mohou jej vyuţít i niţší stupně víceletých gymnázií. Jeho 

součástí jsou metodické pokyny pro učitele, manuál k pracovnímu listu a autorské 

řešení pracovního listu, které je rozděleno do několika částí.  

Projekt předpokládá realizaci v terénu oblasti rybníků, nacházejících se na území 

přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Učitelé si sami zvolí, který rybník je 

vhodný pro tuto projektovou výuku. Nejvíce bohatými lokalitami na různé druhy 

organismů jsou rybník Kančík a Homolka. Samozřejmě Milíčovský rybník a rybník 

Vrah jsou také zajímavým místem k pozorování různých druhů rostlin a ţivočichů. 

Projekt ţáky seznámí s vlastnostmi a společenstvy rybničního ekosystému s 

ohledem na okolní ekosystémy. Zaměřuje se na znečištění, ochranu a trvalou 

udrţitelnost krajiny oblasti rybníků.  

PL ţáky vede k poznávání dřevin, rostlin a obratlovců, kteří se nacházejí v okolí 

nebo na území rybníků. Ţáci se seznámí s dřevinami typickými pro tuto oblast (dokáţí 

popsat jejich vzhled, barvu a povrch jejich kůry, tvar a barvu listů aj.) a načrtnout jejich 

list a plod. Naučí se od sebe rozeznávat různé druhy bahenních a vodních rostlin. Také 

si zopakují charakteristické znaky vodních ptáků, obojţivelníků, plazů a ryb. Dokáţí 

jednotlivé druhy určit, popsat jejich typický vzhled, vysvětlit jejich přizpůsobení se 

okolnímu prostředí a určit místo jejich výskytu. 

 PL u ţáků podporuje samostatnost. Vybízí je také k různým aktivitám v přírodě, 

které by je měli přesvědčit o výjimečnosti této lokality, kterou je potřeba zachovat pro 
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budoucí generace. Prostřednictvím listu je ţák pobízen, aby si všímal charakteristických 

znaků různých organismů, a tak se učí poznávat běţně se vyskytující druhy organismů 

ekosystému rybníků. Ţákům musí být k dispozici určovací klíče, se kterými se naučí 

pracovat, a které jim pomohou při určování různých druhů rostlin a dřevin.  

Zařazení projektu Záhady vodního světa v RVP ZV 

Projekt Záhady vodního světa naplňuje ty klíčové kompetence, vzdělávací 

oblasti a průřezová témata předepsaná v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání, které zmiňuji níţe.  

Klíčové kompetence 

Cílem projektu je získat tyto klíčové kompetence: kompetenci k učení, 

kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a 

personální, kompetenci občanské a kompetenci pracovní. Více o klíčových 

kompetencích viz kapitola 3.2.2 Materiály k projektové výuce.  

Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblasti jsou sestaveny ze vzdělávacího obsahu základního 

vzdělávání. Rozeznáváme celkem devět vzdělávacích oblastí. Tento projekt se orientuje 

především na tyto „Člověk a příroda“, „Umění a kultura“ a „Jazyk a jazyková 

komunikace“. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více vzdělávacími 

obory. V tomto projektu se opírám tyto vzdělávací obory: Přírodopis („Člověk a 

příroda“), Výtvarná výchova („Umění a kultura“) a Český jazyk („Jazyk a jazyková 

komunikace“). Tyto obory se člení na vzdělávací okruhy, které můţete vyčíst z tabulky 

pod textem. 
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Tabulka č. 14: Projekt Záhady vodního světa: vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a 

vzdělávací okruhy (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací kruh 

Člověk a příroda 

 

Přírodopis 

 

Obecná biologie a genetika 

Biologie rostlin 

Biologie ţivočichů 

Základy ekologie 

Praktické poznávání 

přírody 

Umění a kultura Výtvarná výchova - 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk 

Komunikační a slohová 

výchova 

 

Vzdělávací obsahy  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru zahrnuje učivo a očekávané výstupy. 

Učivo je rozčleněno do tematických okruhů (činností) a je nástrojem k získání 

očekávaných výstupů. Ty jsou činnostně orientovány, propojují se a vytvářejí dispozice, 

které umoţňují vyuţívat získané schopnosti a dovednosti z hlediska naplňování 

klíčových kompetencí. Úkolem škol je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru rozdělit do 

jednotlivých vyučovacích předmětů (podle RVP ZV, 2007).  

Z tabulek pod textem vyčteme, na které vzdělávací okruhy se projekt zaměřuje a 

kterých očekávaných výstupů má ţák dosáhnout. 
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Tabulka č. 15: Projekt Záhady vodního světa: vzdělávací obsah vzdělávací oboru 

„Přírodopis“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Přírodopis 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

Obecná biologie a 

genetika 

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 

(orgánových soustav) rostlin i ţivočichů 

Biologie rostlin 

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 

jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

odvodí na základě pozorování přírody závislost a 

přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

Biologie ţivočichů 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 

ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, určuje 

vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin  

odvodí na základě pozorování základní projevy chování 

ţivočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 

ţivota a přizpůsobení danému prostředí  

zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve styku se ţivočichy 

Základy ekologie 

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi 

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 

ţivotní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 

Praktické poznávání 

přírody 

aplikuje praktické metody poznávání přírody  

dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 

poznávání ţivé a neţivé přírody 
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Tabulka č. 16: Projekt Záhady vodního světa: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

„Výtvarná výchova“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Výtvarná výchova 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

- 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 

vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků  

- 

uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 

zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

- 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky jiţ 

existujících i běţně uţívaných vizuálně obrazných vyjádření 

 

Tabulka č. 17: Projekt Záhady vodního světa: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

„Český jazyk“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Český jazyk 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

Komunikační a 

slohová výchova 

dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci  

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně 

uţívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků 

zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu  

vyuţívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně 

připraví a s oporou o text přednese referát 

 



 153 

Průřezová témata 

V projektu Záhady vodního světa jsem se zaměřila na tato průřezová témata: 

„Osobnostní a sociální výchova“ a „Environmentální výchova“. V „Osobnostní a 

sociální výchově“ se orientuji na tyto tématické okruhy: Osobnostní rozvoj (téma: 

rozvoj schopností poznávání; kreativita) a Sociální rozvoj (téma: poznávání lidí; 

mezilidské vztahy; komunikace; kooperace a kompetice). V projektu také zohledňuji 

průřezové téma „Environmentální výchova“ a tyto jeho tématické okruhy: Ekosystémy; 

Základní podmínky ţivota; Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí a Vztah 

člověka k prostředí. 

 

 

Manuál k pracovnímu listu – Skryté krásy vodního světa 
 

Týden před realizací projektu:  

 Zadat ţákům domácí úkol (připomenutí si 

předchozích znalostí týkající se ekosystému 

rybníka). 

 Pedagogický sbor navštíví oblast ekosystému 

rybníků a zmapují lokalitu, aby zjistili, které 

druhy rostlin a ţivočichů se v ní nacházejí, a 

v jakých místech se zhruba vyskytují (viz 

autorské řešení pracovního listu) 

1. Motivace ţáků (interiér školy) 

Před realizací projektu do oblasti Milíčovského lesa a jemu přilehlých 

rybníků je důleţité, aby učitelé ţákům sdělili náplň, význam a cíle projektu. Měli 

by také do projektové výuky začlenit přípravnou hodinu, kde si s ţáky 

připomenou a zopakují veškeré informace týkající se ekosystému rybníků (je 

důleţité se zmínit o jeho typických organismech a jejich charakteristických 

znacích). Nezbytností je, aby pedagog ţákům představil typy úloh, se kterými se 

v pracovním listě seznámí a budou s nimi následovně pracovat. Nakonec před 

vlastní vycházkou učitelé nesmějí opomenout poučit ţáky o bezpečnosti a 
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chování na území přírodní památky. Nutné je také ţáky informovat, které 

pomůcky a oděv si mají vzít s sebou. 

Učitel se sám rozhodne, zda se s ţáky bude věnovat celému pracovnímu 

listu nebo pouze určité jeho části, jak a kde bude projektová výuka probíhat a 

kolik hodin se na území přírodní památky budou zdrţovat.  

Motivační fáze projektu je nezbytná, poněvadţ ţáky informuje o 

veškerých činnostech projektového dne. Ţáci by samozřejmě měli znát cíle 

projektu, které je nejen motivují, ale měli by probudit jejich zájem o okolní 

přírodu (uvědomění si zajímavosti a rozmanitosti různých druhů organismů 

v této lokalitě) a podpořit jejich aktivitu a kreativitu při vyplňování jednotlivých 

úkolů. Na základě motivační sloţky by tedy ţáci měli chtít dosáhnout 

stanovených cílů. Zpětná vazba je pro ţáky radost z úspěšného zvládnutí 

vytyčených cílů a správného vyplnění pracovního listu.  

Tato část projektu slouţí především k tomu, aby se ţáci dozvěděli, jakým 

tématem se budou v následujících hodinách zabývat a uvědomili si význam 

Milíčovského lesa a rybníků a jejich druhové rozmanitosti. Tato aktivita by je 

měla motivovat k získávání většího mnoţství informací o tomto území. Úkoly na 

konci PL jsou směřovány k ochraně ţivotního prostředí, která by je měla vést 

k zamyšlení se nad touto problematikou a uvědomění si, ţe za narušování 

přírodní rovnováhy vţdy stál a i nyní stojí člověk.  

Nakonec učitel ţákům rozdá pracovní listy. (Pracovní list je pouţíván po celou 

dobu trvání exkurze!)  

 Cíle projektu: 

 

 Vyhledáte si veškeré informace, týkající se ekosystému rybníka a zjistíte, které 

organismy jsou typické svým výskytem pro tuto oblast . 

 Budete pozorovat veškeré dění v tomto ekosystému (rozmanitost různých druhů 

organismů aj.). 



 155 

 Seznámíte se s dřevinami, rostlinami a obratlovci nacházejícími se na tomto 

území. 

 Dokáţete určit a rozlišit od sebe jednotlivé druhy stromů, rostlin, vodních ptáků, 

obojţivelníků, plazů a ryb podle jejich charakteristických znaků.  

 Uvědomíte si důleţitost ochrany ţivotního prostředí, především rybničního 

ekosystému, z hlediska jeho ničení lidskými aktivitami. Dokáţete vyjmenovat, 

kterými činnostmi lidé mohou pomoci k udrţení rovnováhy v přírodě. 

 Vytvoříte si vlastní informační tabuli. 

 

2. Exkurze do oblasti Milíčovského lesa a jemu přilehlých rybníků 

 

a. práce s pracovním listem 

Ţáci se seznamují s dřevinami, rostlinami, vodním ptactvem, 

obojţivelníky, plazi a rybami v oblasti ekosystému rybníka. Dokáţí je určit, 

rozeznat od sebe, vyjmenovat jejich charakteristické znaky a určit místo jejich 

výskytu. Zhotovují biologické nákresy. Vytvářejí informační tabule. Prezentují 

své výsledky před ostatními. 

 

3. Zhodnocení projektu (interiér školy) 

 

Učitel společně s ţáky kontroluje jednotlivé body pracovního listu. 

Vzorně a pilně vypracované pracovní listy mohou ţáci vystavit ve třídě či na 

chodbě.  

Zhodnocení projektu (Co tě na projektové výuce zaujalo? Se kterými 

organismy ses seznámil? Dozvěděl ses o nich nějaké zajímavé informace? Proč 

je nezbytné chránit ekosystémy? Kterými činnostmi člověk narušuje krajinný ráz 

okolní přírody? Můţete se podílet na udrţování rovnováhy v přírodě? Jak? 

Apod.) Konečnou fází projektové výuky – reflexe ţáků.  

 

Upozornění pro učitele! 

V pracovním listu se vyskytují také úlohy s niţším procentem úspěšnosti jejich 

řešení. V úvodní části pracovního listu se jedná například o otázku č. 1. V části o 
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vodním ptactvu se vyskytují některé úlohy s 50 – 55% správností odpovědí (otázka 

č. 4, č. 5, č. 7). Také v jiných částech pracovního listu se objevily takové úlohy: 

obojţivelníci (otázka č. 8), plazi (otázka č. 4), ryby (otázky č. 3 a č. 8). Toto jsou 

pouze výsledky jiţ proběhlé realizace terénní výuky. Otázky se zdály být těţké, 

poněvadţ většina ţáků tuto látku ve škole neprobírala. Ponechám na kaţdém učiteli, 

ať posoudí, které otázky mají ţáci vyplňovat a které ne, protoţe on sám nejlépe ví, 

co jiţ znají a jaké jsou jejich moţnosti.  

Toto uvádím pouze z toho důvodu, aby mohl učitel některé těţší otázky 

z pracovního listu odstranit. Vycházím především z moţnosti, ţe se ţáky danou 

látku dosud neprobíral. Velice pozitivní se zdá být realizovat projektovou výuku 

se ţáky různých ročníků a rozličných věkových kategorií.    

Pracovní listy postačí vytisknout černobíle, neboť všechny obrázky jsou i přesto 

průkazné a rozpoznatelné.  
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Autorské řešení pracovního listu pro učitele 

 

Projekt EVVO zaměřený na oblast Milíčovského lesa a rybníků 

 

 

  

Název projektu:   Záhady vodního světa 
 

Téma výukového projektu: Ekosystém rybníka 
 
 

 
 

Rybník Homolka (Bobíková, 2009). 
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Každou krajinu lze rozdělit na mnoho různých oblastí, které mají své 

typické rostliny a živočichy. V tomto pracovním listě se zaměříme na 

ekosystém rybníků nacházejících se v oblasti Milíčovského lesa, kde 

se můžeme setkat s velkým množstvím různých druhů organismů. 

Budeme se zabývat charakteristickými znaky rostlin, dřevin, vodních 

ptáků, obojživelníků, plazů a ryb. Uvědomíme si, jak je nezbytné 

chránit takto rozmanitý ekosystém a které lidské činnosti jej 

narušují. 

 

1. Na mapě pod textem vyznač (barevně) rybníky, které se nacházejí 

v oblasti Milíčovského lesa. Pomohou ti tečky na obrázku. Nakonec 

každý rybník správně pojmenuj. V mapce si rybníky očísluj a 

a níže na řádky napiš jejich názvy.    

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názvy rybníků: (zleva doprava) 

1. Milíčovský rybník 

2. Kančík 

3. Homolka 

4. Vrah 
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2. Zamysli se, a napiš, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem? 

 
RYBNÍK -  je uměle vytvořená vodní nádrţ, která je i s pozemkem, na kterém 

stojí tvořena hrází a přítokovou a odtokovou částí. Je určena především k chovu 

ryb. Má přírodní dno a technické vybavení nutné k regulaci vodní hladiny. 

Skupina rybníků tvoří rybniční soustavy. 

 

JEZERO - je vodní nádrţ, která se nedá vypustit jednoduchým způsobem (na 

rozdíl od rybníků). Je napájena povrchovou, sráţkovou (popř. podzemní vodou). 

Některým jezerům se říká „vnitrozemská moře“, protoţe obsahují slanou vodu 

(např. Kaspické moře, Mrtvé moře); (převzato z: www.wikipedia.org, 2009). 

 
3. Pozorně sleduj rybniční ekosystém a jemu přilehlé okolí a pokus se co 

nejdůvěrněji znázornit vše, co spatříš (dřeviny, vodní rostliny, 

suchozemské rostliny, vodní živočichy, suchozemské živočichy, 

obojživelníky aj.).  
     Vyplní ţáci! 

 

 
Nakreslí a navrhnou ţáci! 

 

 

Rybniční dno 
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4. Doplň do tabulky názvy stromů a rostlin, které se nacházejí v oblasti 

rybníka. K dispozici ti bude určovací klíč. 

 

Název stromu 
vrba popelavá 

vrba nachová 

topol kanadský 

 
Rostliny: ostřice ostrá, orobinec úzkolistý, rákos obecný, skřípina lesní, 

chrastice rákosovitá, zblochan vodní, rdest kadeřavý, rdest hřebenitý, stolístek 

klasnatý, růţkatec ponořený, kosatec ţlutý, karbinec evropský, šišák 

vroubkovaný, lilek potměchuť, halucha vodní, šťovík přímořský, hvězdnice 

belgická, bělotrn kulatohlavý, dvouzubec černoplodý (Petřík, 2009). 

 

5. Pokus se najít podél rybníka stromy charakteristické pro tuto oblast 

(postačí dva druhy). U každého stromu napiš jeho název, popiš jeho 

celkový vzhled, tvar a barvu listu a urči jeho plod.  

 
 Vrba popelavá: Salix cinerea L. Čeleď: Vrbovité – Salicaceae.  

Keř s kulovitou korunou. Listy má na rubu plstnaté, dlouze řapíkaté, 

s dvěma vytrvalými palisty. Ţilnatina na rubu listové čepele výrazně vyniká. 

Hojný druh na zamokřených půdách a na okrajích luhů. (Krejča, 2004) 

Vrba nachová: Salix purpurea. Čeleď: Vrbovité – Salicaceae. 

Jedná se o keřovitou vrbu, která má tvar řídce větveného, metlovitého 

keře. Dosahuje výšky aţ 5-ti metrů. Listy vrby jsou kopinaté, 4 - 9 cm dlouhé. 

Na rubu jsou modrozelené (nejširší nad polovinou). Tato vrba má ohebné pruty, 

které jsou hledány na košíkářské výrobky. (Hrabák, 2005) 

Topol kanadský: Populus canadensis Moench. Čeleď: Vrbovité – Salicaceae.  

 Rychle rostoucí strom s rozmanitým větvením. Kůra je nejčastěji olivově 

ţlutá, na starších stromech červenošedá. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté. 

Čepele listů jsou většinou vejčité, na okraji zubaté a špičaté.  

Květenství jsou jehnědy (samčí jsou dlouhé aţ 20cm); (Krejča, 2004). 
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6. Přiřaď k jednotlivým rostlinám jejich názvy. Podtrhni názvy těch 

rostlin, které v této lokalitě spatříš. 

 

  
 
orobinec úzkolistý  rákos obecný   zblochan vodní 

 

 
 

bělotrn kulatohlavý  lilek potměchuť 
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7. Na území Milíčovského lesa a rybníků se také nachází rostlina se 

žlutým květem. Pokus se jí najít a charakterizuj ji. 

 
  Kosatec ţlutý: Gates lutea. Čeleď: Liliovité – Liliaceae. Kosatec je 

vysoká bylina, která kvete v květnu aţ červnu. Má ţluté květy a roste v mokrých 

luţních lesích, v rákosinách a na vlhkých loukách. Má mohutný oddenek, 

kterým je zakotvena v půdě. Květ je dosti specifický. Vnější plátky květu jsou 

totiţ vyhrnuty ven a mají na sobě pásek chloupků, kdeţto vnitřní plátky jsou 

stočené dovnitř. Plodem je tobolka (Hrabák, 2005). 

8. Ke každé vodní rostlině přiřaď správnou charakteristiku (správné 

dvojice spoj šipkami). Setkáš-li se s některou z rostlin u rybníka, 

podtrhni ji. 
 
 

rdest kadeřavý  stolístek klasnatý  růžkatec ponořený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(Větvička, Krejčová, 2009) 

 

 

Tato vodní rostlina nemá pravé 

kořeny. Nemůže žít mimo vodní 

prostředí. Svými vrcholy dosahují 

hladiny jen zřídka. Listy se vidličnatě 

větví. Na lodyhách (i 2 m dlouhé) 

jsou listy v přeslenech. 

Ponořená nebo na hladině 

plovoucí rostlina, dobře 

zakořeněná v bahně. Listy má 

nápadně zvlněné, zprohýbané. 

Mají dostatek vzdušného pletiva, 

které zásobuje vzduchem 

ponořené části rostliny. 

Vodní rostlina s plazivými oddenky. 

Listy bývají uspořádány v pětičetných 

nebo čtyřčetných přeslenech. Na 

každé polovině listu je až 20 úkrojků.  

Lodyhy jsou načervenalé. Květy 

vyrůstají v klasech. 
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9. Vzpomeň si, co ses učil o bylinných stoncích. Jaký je rozdíl mezi 

lodyhou, stvolem a stéblem? 

 
 Bylinné stonky – duţnaté stonky, které nedřevnatí.  

 
 lodyha: stonek olistěný, má zřetelně utvářené články  

stvol: stonek s poslouţeným terminálním článkem, vypadá tedy jako 

neolistěný 

stéblo: stonek dutý s plnými kolénky, ze kterých vyrůstá list s pochvou 

obalující a zpevňující následující článek (Dostál, 2003). 

 

10. Pokus se najít jednu z výše uvedených rostlin a napiš čím je 

charakteristická (typ olistění, specifický tvar lodyh aj.) .  

 
Vyplní ţáci! Charakteristiky jednotlivých rostlin jsou uvedeny výše!  

 

Název rostliny: ________________ 

Výskyt rostliny: ________________ 

 

Obratlovci 
 

1. Kteří živočichové jsou typičtí pro ekosystém rybníka a vyskytují se 

na území Milíčovského lesa a rybníků? Zamysli se, a své nápady napiš 

do níže znázorněné tabulky. Jednotlivé druhy zvířat zařaď do 

předepsaných skupin. 

 

vodní ptáci volavká bílá, potápka malá, potápka roháč, chřástal vodní, 

slípka zelenonohá, ledňáček říční, labuť velká, polák velký, 

polák chocholačka, lyska černá, kachna divoká 
obojživelníci kuňka obecná, rosnička obecná, ropucha obecná, ropucha 

zelená, skokan zelený, skokan štíhlý, skokan ostronosý, 

skokan skřehotavý, čolek obecný, chráněný čolek velký  

Plazi ještěrka obecná, slepýš křehký, uţovka obojková 

ryby kapr obecný, karas obecný, lín obecný, cejn velký (Petřík, 

2009). 
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2. Čím se vyznačují obratlovci? Napiš 5 hlavních charakteristických 

znaků.  

 

1. vnitřní kostěná nebo chrupavčitá kostra 

2. páteř tvořená obratli 

3. na hlavě přítomnost lebky (soubor kostí chránící mozek), která je centrem 

nejdůleţitějších smyslových orgánů 

4. trubicovitá nervová soustava 

5. uzavřená cévní soustava 

6. bilaterálně (dvoustranně) souměrné tělo (Pech, et al., 2003). 

 

Vodní ptáci 

 
1. Jakým způsobem jsou vodní ptáci přizpůsobeni životu ve vodě? Napiš 

pět hlavních společných znaků. Poté si svoji odpověď porovnej 

s ostatními. 

 
 Charakteristické znaky - vodní ptáci: 

Mají duté a lehké kosti, malou hmotnost; dovedou plavat; zadní 

končetiny mají posunuty dozadu; prsty končetin jsou spojeny plovací blánou; 

mají husté peří (vrstva pachového a obrysového peří) a kostrční ţlázu, kterou si 

ošetřují peří (olejovitým výměškem) a to se pak stává nesmáčivé; před zimou 

jsou chráněni podkoţní vrstvou tuku; potravu shánějí ve vodě; hnízda si staví na 

souši (Čabradová, et al., 2005). 

 

2. Vzpomeň si, co ses učil o plovavých a potápivých druzích vodních 

ptáků. Jaký je mezi nimi rozdíl? 

 

 Plovavé druhy: aerodynamický tvar těla, menší hmotnost těla, chodí po souši,  
létají. (čírka, lţičák, kachna, labuť velká, husa velká). 

 Potápivé druhy: větší hmotnost, plovací blány na nohou větší, hůře chodí po 

souši, těţce létají. (polák velký, potápka roháč); (Čabradová, et al., 2005). 
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Ke každému z uvedených ptáků napiš, zda jde o ptáka plovavého nebo 

potápivého. 

  

 kachna divoká: plovavý druh   

potápka roháč: potápivý druh  

 polák velký:  potápivý druh 

labuť velká:  plovavý druh 

 

3. Vypište charakteristické znaky čeledi vrubozobých? Jakým způsobem 

hledají potravu? 

 
Vrubozobí ptáci hledají potravu nejen na hladině, ale také se pro ni 

potápějí. Potravu shánějí tím způsobem, ţe natáhnou krk do vody a pomocí 

lţícovitého zobáku s vroubky procezují vodu s bahnem. Tak sbírají části rostlin, 

vodní ţivočichy a také plankton (Čabradová, et al., 2005). 

 

 Uveď dva vodní vrubozobé ptáky: 

 labuť velká, kachna divoká 

 

4. V každém okénku jsou napsány společné znaky určité skupiny ptáků. 

Tvým úkolem je doplnit k definicím odpovídající řád. 

 

Řád: vrubozobí, srostloprstí, brodiví, krátkokřídlí, potápky 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

     srostloprstí     vrubozobí   

Ptáci velikosti vrabce 

nebo sojky. Mají dosti 

dlouhý zobák a srostlé 

dva prostřední prsty na 

noze. Jsou duhově 

barevní. 

Ptáci, kteří mají dlouhý krk, 

dosti velkou hlavu, oči 

namířeny do stran, plochý a 

krátký zobák, krátký ocas, 

krátké a poměrně vzadu 

postavené končetiny. 
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   krátkokřídlí      

 

 

 

potápky 
  

 

 

   

 
 

 

 

 

  

 

  brodiví         
 

(Černý, Drchal, 1990) 
 

 

 

 

 

5. Do každého sloupečku (sloupečky označují řád) napiš název ptáka, 

který do něj patří. Spatříš-li nějakého vodního ptáka, podtrhni jeho 

název v tabulce.   

 

 

lyska černá, labuť velká, kachna divoká, slípka zelenonohá, polák 

chocholačka, potápka malá, ledňáček říční, potápka roháč, polák 

velký, chřástal vodní, volavka bílá 

 

 

 

 

Většinou dosti velcí, 

dlouhonozí a dlouhokrcí 

ptáci. Mají poměrně 

krátká, zaoblená křídla a 

kratší ocas.  

 

Menší vodní ptáci, kteří 

mají hluboký ponor. Mají 

široké tělo, protažený krk, 

špičatý zobák, chybí jim 

ocas.   

Velcí ptáci, kteří mají dlouhý 

krk i nohy (kolem prstů mají 

blanité lemy). Zobák mají 

dlouhý a špičatý. Bývají na 

březích vodních toků. Neplavou. 
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(Černý, Drchal, 1990) 

 

6. Poznáš tyto druhy ptáků, kteří se vyskytují na území rybníků? Pokus 

se k nim přiřadit jejich názvy. 

 
Ptactvo rybníků: potápka malá, labuť velká, polák velký, lyska černá, 

chřástal vodní, slípka zelenonohá, ledňáček říční, potápka roháč. 

 

 
 

 

 

 

 

 

lyska černá,  potápka roháč, slípka zelenonohá,  chřástal vodní, 

 
 
 
 
 
 
 
 

polák velký,  labuť velká,     potápka malá,       ledňáček říční 

vrubozobí krátkokřídlí brodiví potápky srostloprstí 

labuť velká lyska černá volavka bílá potápka malá ledňáček říční 

 

kachna 

divoká 

 

slípka 

zelenonohá 
- 

potápka 

roháč 
- 

 

polák 

chocholačka 

 

chřástal vodní - - - 

 
polák velký 

 

- - - - 
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7. Pro mnohé ptáky, kteří se brodí měkkým bahnem, jsou typická různá 

přizpůsobení. Ta jsou důležitá například proto, aby se nebořili do 

bahna. Jakým způsobem mají vodní ptáci přizpůsobené končetiny? 

Zkus odhadnout, komu patří daná končetina.  

  

 Různá přizpůsobení se vodnímu prostředí: 

 přizpůsobení na končetinách – prodlouţené prsty, různé koţní záhyby mezi 

prsty, plovací blány 

   

      
   kachna divoká   potápka roháč 

 

 
     (Bender, Gamlinová, 2004) 

 

8. Pokus se určit druh ptáka z níže uvedených charakteristik. 

 

 

Tento pták je velký téměř jako čáp. Je čistě bílý. Krk má zahnutý do 

tvaru písmene S.  V letu mává pomalu křídly. Hnízdí na stromech u 

rybníků. 

volavka bílá 

 

Vodní pták menší než kachna divoká. Má krátký, téměř na vodě 

položený ocas. Samec je ve svatebním šatě černobílý s chocholkou na 

hlavě. Zobák má modrošedý. Potápí se za potravou. Běžně hnízdí na 

rybnících.  

 polák chocholačka (Černý, Drchal, 1990). 
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9. Popiš vzhled kachny divoké a napiš její hlavní charakteristické znaky.  

 

 
Vzhled: v období rozmnoţování je peří samečka se samičkou 

nezaměnitelné (samice je hnědě skvrnitá). Samci se ve svatebním šatě od samic 

odlišují především výrazným zbarvením (hlava a krk – tmavě a zeleně lesklé; 

zobák – zelenoţlutý; hruď – hnědá; zadní okraj křídel – modrobílý lemovaný pás 

(kovový). Zobák samce je ţlutý, zobák samice je hnědý aţ hnědočerný. 

V prostém šatě je samec podobný samici.  

Charakteristické znaky: kachna je plovavý druh. Je jednou z největších 

kachen u nás. Dobře létá. Projevuje se u ní pohlavní dvojtvárnost (ve svatebním 

šatě má samec jiné zbarvení neţ v prostém). Jedná se o všeţravý druh (Černý, 

Drchal, 1990). 

 

Obratlovci 
 
1. Čím se obojživelníci odlišují od ostatních obratlovců? Napište jejich 

hlavní charakteristické znaky.  

 
Obojţivelníci vedou dvojí způsob ţivota. Dospělí a dorůstající jedinci 

upřednostňují souš, ale na druhé straně jsou rozmnoţováním a vývojem ţivotně 

závislí na vodním prostředí. Larvální stádia obojţivelníků ţijí ve vodě (existují i 

výjimky). Kyslík dýchají ţábrami a povrchem těla. U obojţivelníků dochází 

k metamorfóze – proces, kdy se z larev stávají dospělí jedinci, kteří dýchají 

kyslík a ţijí na souši.  

Stručné shrnutí: v dospělosti mají čtyři pětiprsté končetiny s prsty a 

pohyblivým zápěstím – přeměna ploutví ryb; mají proměnlivou tělesnou teplotu 

(závislost na okolní teplotě); tělo mají pokryté kůţí s velkým mnoţstvím 

slizových a jedových ţláz; svlékají pokoţku; mají kloaku (vývod trávicí, 

vylučovací a pohlavní soustavy); vajíčka mají bez pevné skořápky a 

zárodečných obalů; vývoj bývá nepřímý (stádium vodní larvy); vývin larvy je 
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završen metamorfózou; larvy mají ţábry + koţní dýchání, dospělci plíce + koţní 

dýchání;  ţiví se dravě (Moravec, 1999). 

 Cévní soustava – (1 komora, 2 síně):  levá síň – krev okysličená, 

       pravá síň - krev odkysličená, 

       komora – krev smíšená. 

 Vznik velkého a malého krevního oběhu. 

 

2. Co je to Jacobsonův orgán? 

 
Je to párový orgán, který se nachází uvnitř nosní dutiny, která je vystlána 

vrstvou smyslových čichových buněk. Tato dutina je umístěna mezi vnější a 

vnitřní nozdrou. Po jejích stranách se mohou oddělovat různé komůrky a v právě 

v tomto prostoru nalezneme zmíněný orgán. Jeho funkce: slouţí k „očichání“ 

kořisti v čelistech (Moravec, 1999). 

 

3. Napiš do bublin pod textem hlavní společné znaky žab. 
 

Ţáby mají krátké a bezocasé tělo. Zadní nohy mají delší, svalnatější a 

jsou přizpůsobeny ke skákání a plavání.  

Další charakteristické znaky: sníţení počtu obratlů, zpevnění stavby 

lopatkové a pánevní části, prodlouţení a srůst některých kostí na končetinách, 

vnější oplození, vejcorodost (zřídka ţivorodost), vývoj nepřímý (občas přímý), 

přítomnost rezonančních měchýřků – pouze někteří samci (Moravec, 1999). 

4.  Kteří obojživelníci se nacházejí v oblasti rybníků? Správné odpovědi 

podtrhni. 

 
 skokan hnědý kuňka žlutobřichá  ropucha obecná  

   rosnička obecná    čolek velký   

ropucha zelená   skokan ostronosý  čolek horský 

  ropucha obrovská    skokan štíhlý 

  skokan zelený  mlok skvrnitý  (Petřík, 2009) 
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5. Poznáš obojživelníky na obrázku? Napiš jejich rodové i druhové jméno. 
 

 
 skokan skřehotavý    skokan hnědý 

  
  

Poznámka:  

Skokan skřehotavý – patří do skupiny „vodních“ nebo „zelených skokanů“. 

Tento druh je těsněji na vodu. Oči má posunuty směrem k hlavě (na vrch hlavy), 

je zeleně zbarvena a chybí mu tmavá spánková skvrna za okem. 

Charakteristickým znakem je také hlasité skřehotání (nadýmají se jim při tom 

párové rezonanční měchýřky). 

 
Skokan hnědý – nejrozšířenější evropská ţába. Skokanovi vyhovují vlhké 

zastíněné lesní biotopy. Na vodním prostředí je závislý především v době 

rozmnoţování (samcům se zbarvuje oblast hrdla a hrudi, samicím se kůţe 

pokrývá drsnými bradavičkami); (Moravec, 1999). 

 

 
6. Čím se vyznačují ocasatí obojživelníci? 

 
Tato skupina má dobře vyvinutý dlouhý ocas. Ocasatí mají dva páry 

kráčivých (stejně dlouhých) končetin. Vodní formy je mohou mít zakrnělé. 

Charakterizují se tím, ţe mají válcovité tělo a ţebra. Oplození je převáţně 

vnitřní. Typické znaky: vejcorodost (občas ţivorodost), vývoj je většinou 

nepřímý, larvy jsou dravé a mají na patře jednoduché larvální zuby, larvy 

dýchají vnějšími ţábrami (do metamorfózy);  (Čabradová, et al., 2005). 
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7. Do každé bubliny doplň název obojživelníka, pro kterého je daná 

charakteristika typická.  

 
 

Všichni zástupci tohoto rodu mění v průběhu roku svůj vzhled a způsob 

ţivota. V nich samečkům narůstá na hřbetě a ocase koţní lem. Objevuje se i 

plovací lem na zadních končetinách. Charakteristické je pro tohoto ţivočicha 

pestré zbarvení. 

čolek obecný 

Tento ţivočich tráví většinu ţivota ve vodě. Oči má posunuty více na 

vrch hlavy. Je zbarven do zelena, nemá tmavou spánkovou skvrnu za okem. 

V době rozmnoţování vydává tento druh hlasité a skřehotavé  zvuky. 

(Rezonanční měchýřky po stranách hlavy.) 

skokan skřehotavý 

Tento druh má svrchní část těla zbarvenou do hněda aţ šedozelená, na 

břišní straně má menší oranţové skvrny a hladší kůţi neţ jemu příbuzný druh. 

Pod hrdlem má přítomny párové ozvučné měchýřky. 

kuňka obecná (Moravec, 1999) 

 

8. V předešlém úkolu ses seznámil se živočichem, který mění svůj vzhled. 

Jak se tomuto jevu říká? Objasni jeho význam? 

  
Dimorfismus = sezónní dvojtvárnost – dočasné sezónní rozdíly ve 

zbarvení a tvaru těla. Příkladem jsou čolci (Moravec, 1999). 

 

9. Z jakého důvodu žáby mění své zbarvení?  

  
- bezpečnostní opatření („pozor jsem jedovatá“), maskování (splynutí s okolím 

prostředím), lákání samiček k rozmnoţování (svatební šat) 

Ţáby, které se vyskytují na území rybníků a mění svou barvu: 

Rosnička zelená, skokan ostronosý (Moravec, 1999). 
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Zajímavost: 

Naše dva druhy kuněk (rod Bombina) mají dokonce třífázovou obranu. 

Nejdříve mají hnědavé zbarvení hřbetu, poté zvednou nohy nad tělo a ukáţou 

nepříteli jejich výstraţně zbarvenou spodní stranu a nakonec mají pro predátora 

přichystanou dávku koţního jedu. 

Samečci skokana ostronosého mají po většinu roku hnědavé zbarvení 

(maskování mezi spadanými listy). Po opuštění zimních úkrytů však samečkové 

zmodrají (na přibliţně dva týdny) a začnou lákat samičky do tůní (místo, kde se 

rozmnoţují); (Moravec, 1999). 

 

Plazi 
 

1. Ekosystém rybníka je také zajímavý výskytem některých plazů. 

Vzpomeň si, co ses o této skupině organismů učil a napiš její 

charakteristické znaky. 

 
Plazi jsou studenokrevní obratlovci, kteří nemají stálou tělesnou teplotu 

(jejich teplota se mění v závislosti na teplotě okolního prostředí). To, ţe nemají 

schopnost generovat teplo, jim umoţňuje vystačit si s menším mnoţstvím 

potravy.  

Tělo mají pokryté tuhými šupinami nebo štítky a jsou v převáţné většině 

vejcorodí a masoţravý. Plazi nemají tvrdé patro, a proto musejí při polykání 

zadrţovat dech. Můţeme se u nich také setkat s Jacobsonovým orgánem, který 

jim umoţňuje analyzovat okolní prostředí (vyplazování jazyka). Takto jsou 

schopni najít potravu nebo svého nepřítele. Plazi dýchají plícemi, nedýchají 

pokoţkou. 

K plazům řadíme: krokodýli, haterie, šupinatí (hadi, ještěři..), ţelvy. 

 

 

2. Na obrázku je druh plaza, který se vyskytuje v oblasti Milíčovského 

lesa a rybníků. Napiš jeho název a stručně jej charakterizuj. Podle 

kterých specifických znaků jej poznáme? 
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Uţovka obojková (Natrix natrix) – je náš 

nejběţnější had, který výborně plave a potápí 

se. Ţere především obojţivelníky, občas ryby 

a výjimečně drobné savce a plazy. 

Jeho specifickým znakem je, ţe má mírně 

odlišenou hlavu podle pohlaví. Samice ji mají širší, zploštělejší a zřetelnější krk. 

Samci ji mají protáhlejší a méně odlišitelnou od krku. Barvu má obvykle tmavě 

zelenou nebo hnědou, se ţlutými nebo oranţovými, černě a bíle lemovanými 

půlměsíčitými skvrnami za hlavou. Někteří jedinci za hlavou půlměsíčky nemají. 

Existují i uţovky šedé nebo černé, břicho mají všechny uţovky světlejší 

(Moravec, 1999). 

3. Spoj šipkou charakteristiku s jí náležejícím druhem organismu. 

 

Slepýš křehký (Anguis fragilis) - hojný beznohý ještěr. Je zbarven 

hnědě, s jedním, dvěma, nebo i třemi tmavými pruhy. Samice mají břicho 

modročerné, samci břidlicově šedé se ţlutavou kresbou. Starší samci bývají 

světlejší neţ samice, obvykle jim na hřbetě a na bocích chybí podélné tmavé 

pruhy a někdy jsou jemně modře skvrnití. Můţeme ho spatřit nejčastěji za 

soumraku nebo po dešti, kdy hledá ţíţaly a slimáky. Při ohroţení můţe případně 

odlamovat ocas (Moravec, 1999). 

 

4. Napiš název živočicha, který obývá sušší slunná stanoviště a 

nejrůznější druhy biotopů, například i okraje sídlišť, zahrady, parky 

atd. 

Je to velmi hojný a rozšířený druh, který dosahuje délky až 25 cm. 

Má delší ocas než tělo. Samičky jsou hnědé. Samci mají zelený pruh 

na boku těla. Obě pohlaví na těle mají různě velké skvrny. Někdy 

můžeme pozorovat i jedince s jednobarevným hnědým až 

načervenalým hřbetem. Kůže se občas odlupuje a nahrazuje ji nová. 

 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis); (Moravec, 1999). 
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Ryby 
 

1. V rybnících se také vyskytují různé druhy ryb (znázorněny pod 

textem). Doplň ke každému obrázku o jaký druh ryby se jedná a 

stručně ji popiš.  

 

 
 

Kapr obecný: má poměrně krátké, vysoké a 

široké tělo. Mezi jeho charakteristické znaky 

patří čtyři masité vousky (u úst), dlouhá 

hřbetní ploutev, velké cykloidní šupiny. Postranní čáru má patrnou po celé délce 

trupu. Zbarvení: tmavý hřbet má hnědozelený či šedozelený. Boky má světlejší, 

špinavě olivové se zlatavým leskem. Břicho je u kapra ţlutobílé. Nepárové 

ploutve jsou u tohoto druhu šedomodré, párové červenavé (někdy je takto 

zbarvena ploutev řitní a ocasní).  

 

 

 

Karas obecný: nemá v porovnání s kaprem vousky u úst. Hřbetní 

ploutev je nahoře zaoblená. Zbarvení: karas má hnědočerný hřbet, zlatavé nebo 

šedozelené boky a ţlutavé aţ bílé břicho.  

 

Lín obecný: je zavalitá kaprovitá ryba 

s drobnými šupinami. Má vysoké, na průřezu 

oválné tělo. Všechny jeho ploutve mají 

zaoblené okraje. V koutcích úst má lín po 

jednom krátkém vousku. Je charakteristický tím, ţe má malé, kruhovité oči. 

Zbarvení: lín má olivově zelené tělo. Jeho hřbet je tmavý a šedozelený. Boky 

jsou olivově zelené nebo ţlutozelené a zlatavě se lesknou. Ploutve mají 

břidlicově šedou aţ červenofialovou barvu. Břicho je bílé nebo ţluté.  
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Cejn velký: je ryba s nápadně vysokým a 

z boků zploštělým tělem. Ústa jsou výrazně 

spodní a vysunovatelná. Zbarvení: hřbet má 

olověně hnědý aţ téměř černý, často se 

zelenavým nádechem. Boky jsou stříbřitě šedé a břicho je bělavé. Mladší 

exempláře jsou stříbřitě lesklé. Starší jedinci bývají tmavší a často mají boky 

zlatavé. Všechny ploutve jsou šedomodré (nepárové ploutve jsou světlejší, 

párové tmavší); (Čihař, 2003). 

Poznámka: rozdíl mezi ktenoidními a cykloidními šupinami (Čihař, 2003): 

 

2. Rybu na obrázku již dobře poznáš. Tvým úkolem je, abys 

k naznačeným čárám doplnil názvy jednotlivých částí těla ryby. 
      
 
Kapr obecný    hřbetní ploutev 

                 postranní čára  

 
  

hmatové vousy  prsní ploutev   řitní ploutev 

      

 

skřele    břišní ploutve  ocasní ploutev 
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3. Některé ryby se vyznačují přítomností výstupku za hřbetní ploutví, 

jako má například pstruh. Jak se tomuto hrbolku říká? Napište, u 

kterých jiných druhů ryb se tento hrbolek vyskytuje. 

Tento druh se v rybnících v oblasti Milíčovského lesa nenachází! 
  

tuková ploutvička 

 
 

Tuková ploutvička je koţní útvar, který nemá ploutevní paprsky na rozdíl 

od ostatních ploutví ryb. Nachází se na hřbetě mezi hřbetní a ocasní ploutví.  

Mají ji například ryby lososovité, síhovité, lipanovité a sumečkovité (převzato z: 

www.rybarizatec.cz, 2009). 

 

4. Zamysli se a napiš, které ploutve mají ryby párové, a které nepárové. 
 

 Párové ploutve: prsní, břišní 

 Nepárové ploutve: hřbetní, ocasní, řitní, (tuková ploutvička); (Čihař, 2003). 

 

5. Připomeň si, co to jsou skřele a napiš, jaký význam mají pro těla ryb. 

  

 Skřele jsou plochý, párový orgán ryb, který se nachází mezi hlavou a 

tělem. Uzavírají ţaberní dutinu (po obou stranách hlavy), ve které jsou uloţeny 

ţábry (ty jsou umístěny na kostěných ţaberních obloucích). Skřelová víčka mají 

na okraji pruţnou koţní skřelovou blánu, která ţaberní dutinu při nádechu 

uzavře, aby mohla okysličená voda vnikat do těla pouze ústy. Pro ryby jsou také 

důleţité, protoţe chrání celé ţaberní ústrojí před jeho vnějším poškozením 

(převzato z: www.rybarizatec.cz, 2009). 
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6. Ryby jsou specifické tím, že mají plynový měchýř. Vysvětli, o jaký 

orgán se jedná, a popiš jeho funkci. 

 

Plynový měchýř je hydrostatický orgán. Jedná se o podlouhlý váček 

naplněný plynem. Nachází se v těle většiny ryb. Díky tomuto orgánu se mohou 

ryby vznášet v různých hloubkách. Mění-li například ryba hloubku, mění se také 

mnoţství plynu v měchýři. Tak je umoţněno, ţe její určitá hmotnost odpovídá 

dané hloubce. To vysvětluje, ţe ryba neklesá, kdyţ přestane plavat (Pech, et al., 

2003). 

 

7. Na rybách si také můžeš všimnout postranní čáry. Víš, k čemu tento 

orgán slouží? 

Postranní čára (proudový orgán) je smyslový orgán ryb a některých 

vodních obojţivelníků. Je tvořena dvěma trubičkami naplněnými vodou, které se 

nacházejí těsně pod kůţí podélně po obou stranách těla. Pohyb okolní vody 

způsobí pohyb vody v těchto trubičkách  

Tento orgán tedy slouţí k vnímání proudění vody a rozdílů vodního 

tlaku. Jedinci umoţňuje určit vlastní polohu, polohu kořisti i překáţky. Rybám i 

vodním obojţivelníkům pomáhá při orientaci (Pech, et al., 2003). 

 

8. Jakým způsobem určíš stáří ryb? 

  (Lucas, 2004) 
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9. Podle jakých indikátorů poznáš kvalitu vodní nádrže? 

 
Stav vodních nádrţí je moţno indikovat podle průhlednosti vody, provázené 

významným výskytem submersní makrovegetace a hrubého zooplanktonu (Faina 

et Přikryl, 1996). Je tedy důleţité, aby byla vodní nádrţ bohatá na různé druhy 

organismů. 

 

Pár zajímavých informací! 

Chov ryb je v Milíčovském rybníce naddimenzovaný. V letních 

měsících se ryby shlukují u břehu rybníka, kde je návštěvníci hojně 

krmí. Rybí osádka je poté neúnosná a způsobuje úbytek vegetace, jak 

ponořené pod vodní hladinou, tak plovoucí. Přemnožení kapři způsobují 

pokles diverzity potravní nabídky i pro ptactvo v návazném potravním 

řetězci. Tím, že kapři čeří bahno, také negativně ovlivňují 

průhlednost vody a klesá její kvalita. 

Chov ryb by měl být redukován tak, aby se nenarušoval přirozený 

režim krajiny. 

 

Shrnutí 

Velké množství lidských činností výrazně ovlivňuje a poškozuje 

ekosystém rybníka. Zamysli se a pokus se definovat, které lidské 

aktivity narušují tuto funkční soustavu živých a neživých složek 

životního prostředí? Jakým jednáním lidé mohou přispět k udržení 

rovnováhy v přírodě? Své tvrzení prezentuj před ostatními.  

 

Aktivity narušující ekosystém rybníka:  

Automobilová a jiná doprava v dosahu Milíčovského lesa a rybníků - výfukové 

plyny (skleníkový efekt, kyselé deště, globální oteplování), průmyslová činnost 

(uvolňování oxidu uhličitého), vybudování asfaltových cest, obloţení břehů 

rybníků betonovými bloky, vybagrování dna rybníků (moţné pouze mimo 

hnízdní sezónu a vývoj populací obojţivelníků, vylévání různých chemikálií do 

vody, vyhazování různých odpadků v této lokalitě (odkladiště odpadu), rybolov 

aj. (Petřík, 2009). 
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Lidské aktivity pomáhající životnímu prostředí:  

Minimální zásahy do krajiny, omezení návštěvnosti těchto lokalit (výsadba 

křovin – uhnízdění různých druhů ptactva), zákaz rybolovu (maximálně zamezit 

výskytu dravých ryb), upřednostňování vývoje ponořené vegetace, zamezení 

sešlapů vegetace aj. (Petřík, 2009). 

Práce ve škole 

 

Najdi v okolí rybníka informační tabuli a podívej se, které rostliny a 

kteří živočichové jsou na ní vyobrazeni. Přečti si také popisky 

k jednotlivým druhům organismů, kteří se v této lokalitě nacházejí. 

Na základě svých současných znalostí a zkušeností si do níže 

předkresleného rámečku navrhni svoji vlastní informační tabuli 

(kresby + popisky).  

 
Navrhnou a nakreslí ţáci! 

 

 
Informační tabule na území Milíčovského lesa a rybníků obsahují chyby 

v popiscích a text jiţ je značně zastaralý. Některé jsou také značně poničené a 

posprejované (Petřík, 2009). 
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3.2.3.3  Projekt: Chraňme naši přírodu! 

 

Obsah výukového projektu: Chraňme naši přírodu! 

 Metodika práce s projektem 

 Charakteristika projektu 

 Zařazení projektu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

 Manuál k projektové výuce 

 Autorské řešení pracovního listu 

Metodika práce s projektem: Chraňme naši přírodu! 

Charakteristika projektu 

Téma výukového projektu: Prostředí k ţivotu 

Oblast:    Milíčovský les a rybníky 

Motiv: ochrana ţivotního prostředí, ochrana přírodní památky 

Milíčovský les a rybníky, sníţení biodiverzity a narušení 

přírodní rovnováhy přírodní památky vlivem velkého 

mnoţství přicházejících návštěvníků do této oblasti, 

znečišťování ţivotního prostředí dané lokality, 

nedodrţování zákonů a pravidel chování v přírodě  

Věková skupina:  ţáci druhého stupně základních škol (6. – 9. ročník) 

Vhodné roční období:  jaro (březen, duben, květen), 

  léto (červen) 

Časový rozsah:  4 vyučovací hodiny 

Pomůcky do terénu: pracovní list, pevné desky (podloţka na psaní), psací 

potřeby (propiska, tuţka) 

Pomůcky do školy: desetilitrová/dvacetilitrová sklenice + zátka, pečetní 

vosk/parafín, malé kameny, oblázky, písek, akvarijní 
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rostliny/splývavé rostliny, voda, malá akvarijní rybka, 

vodní plţi; knihy/časopisy o ekologii, obrázky/výstřiţky 

z novin o ekologii, potřeby na malování; papíry o velikosti 

A2, potřeby na malování (pastelky apod.); 

odborná/specializovaná literatura (encyklopedie); 2 větší 

sklenice s uzávěrem, zápalky 

Vyučovací metoda: projektové vyučování, problémové vyučování (kritické 

řešení problémových situací), aktivizující metody výuky 

Forma učení: poznávání skutečnosti zaloţené na faktech, samostatná 

práce, práce ve skupině, ústní prezentace, tvorba 

biologických kreseb (návrh informační tabule) 

Cíle projektu: Estetické vnímání okolní přírody očima dětí; aplikace 

teoretických poznatků v praxi – porovnávání současných 

znalostí s předešlými; znalost ekologické terminologie – 

vysvětlení pojmů: ekosystém, ozonová vrstva, skleníkový 

efekt, kyselé deště, smog, biosféra, biotop, společenstva, 

symbióza, predace aj.; pochopení důleţitosti a nutnosti 

ochrany ţivotního prostředí; znalost negativních vlivů 

působících na různá společenstva lesa a ekosystém 

rybníků; uvědomění si významu přírody pro různé 

organismy a pro lidskou populaci; dodrţování pravidel 

šetrného chování k přírodě; aktivní účast na ochraně 

ţivotního prostředí; kooperace ţáků (schopnost poradit a 

poskytnout pomoc slabším ţákům); posílení soudrţnosti 

třídy.  

Aktivity:   

 Pozorování prostředí přírodní památky Milíčovský les a 

rybníky (dále jen MLR), sledování a mapování 

negativních vlivů narušujících přírodní rovnováhu tohoto 

území. 
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 Práce s pracovním listem: znalost faktorů, které negativně 

působí na oblast Milíčovského lesa a rybníků; hledání 

alternativ ochrany ţivotního prostředí dané oblasti; 

seznámení se s původními, nepůvodními a nevhodnými 

dřevinami oblasti MLR; studium ohroţených a 

chráněných organismů nacházejících se na tomto území; 

návrh informační tabule (současné informační tabule 

obsahují chyby v popiscích a jsou zastaralé); tvorba 

vlastního ekosystému; pokus (demonstrace znečištěného 

ovzduší). 

Doporučení: Před vlastní realizací projektové výuky je důleţité ţákům 

zadat domácí úkol (cca týden před jejím zahájením), aby si 

připomněli ekologickou terminologii. Tento projekt 

nemusí být nutně uskutečněn na území MLR. Je moţné jej 

vyuţít v interiéru školy. 

Pracovní list je vytvořen takovým způsobem, aby jej mohl 

pedagog rozdělit do menších časových úseků dle svých 

moţností a potřeb. Můţe například vyuţít pouze obecnou 

část v úvodu zabývající se negativními vlivy působícími 

na oblast MLR a jejich odstraněním z tohoto území. Také 

lze zvlášť pouţít část zaměřenou na ochranu krajinného 

ekosystému lesa/rybníků či obecnou ekologii v závěru 

(doplňkové aktivity). Úkoly v pracovních listech je u ţáků 

nezbytné průběţně kontrolovat. Opět se zde nabízí 

moţnost vyplňovat pracovní listy v menších skupinkách 

(např. po třech). 

Ţákům mohou být k dispozici určovací klíče (dřevin, 

rostlin, ptactva, obojţivelníků, ryb aj.), ale není nezbytně 

nutné je v tomto projektu pouţívat.  
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U otevřených otázek v PL je nutné, aby proběhla diskuse a 

učitel ţákům řekl správné odpovědi (viz Autorské řešení 

pracovního listu) – aktivizace ţáků. 

Etapy projektové výuky:  

 Před vlastní realizací projektové výuky: 

přiblíţit ţákům cíle projektu; seznámit ţáky s průběhem 

výukového bloku, bezpečností a chováním na území 

přírodní památky; příprava na vycházku do oblasti 

MLR/příprava na projektové vyučování ve třídě – 

MOTIVACE (interiér školy). 

 Exkurze do oblasti MLR; práce s pracovními listy – 

průběţná jejich kontrola (diskuse nad danou 

problematikou). 

 Zhodnocení projektové výuky; reflexe (zpětná vazba pro 

učitele), (interiér školy). 

Projekt se specializuje na environmentální vzdělávání a výchovu na druhém 

stupni ZŠ. Mohou jej samozřejmě vyuţít i učitelé na niţších stupních víceletých 

gymnázií. Jeho součástí jsou nejen pracovní listy, ale také metodické pokyny pro 

učitele, manuál k pracovnímu listu a autorské řešení pracovního listu. Projekt je dobré 

realizovat přímo na území přírodní památky Milíčovský les a rybníky. 

Většina české pedagogické veřejnosti v dnešní době předává svým ţákům 

vědomosti spíše popisným způsobem, a ten nikdy nemůţe dokonale vystihnout 

skutečnost. Takovýto způsob výuky ţáky spíše demotivuje a často je ani nezaujme, 

proto jsem se snaţila projekt pojmout tak, aby ţák pochopil podstatu a smysl fenoménu 

ochrany přírody.  

Mezi cíle přírodovědných předmětů patří: rozvíjení osobních schopností; 

vnímání prostředí a společenských vztahů; pociťování radosti při hrách, soutěţích, 

zájmových činnostech i odpočinku; proţívání umění; vědomí, ţe kaţdá lidská činnost 

vyţaduje vědění; pouţívání vědecké metody aj. (Lorbeer, Nelsonová, 1996). 
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Projekt je charakteristický svým zaměřením na ochranu ţivotního prostředí 

oblasti přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Opírá se o ekologickou terminologii, 

s jejíţ pomocí vysvětluje jevy typické pro oblast MLR. Zabývá se ničivými důsledky 

lidské činnosti na ekologickou rovnováhu naší planety a upozorňuje na nutnost přijetí 

určitých opatření, které zamezí dalšímu poškozování přírodní památky Milíčovský les a 

rybníky. Ţáci tedy v pracovních listech popisují činitele, kteří se negativně podílejí na 

porušování přírody oblasti MLR a navrhují řešení této problematické situace. 

V neposlední řadě se ţáci seznamují s organismy tohoto území, které jsou na pokraji 

vyhubení (ohroţenými druhy ţivočichů a rostlin) anebo s druhy, které jsou chráněné.  

Tento projekt se snaţí ţákům poskytnout určité postoje a návyky. Toho chce 

dosáhnout jejich uţším kontaktem s přírodou, který jim umoţní jí lépe porozumět. Také 

k tomu vyuţívá různé metody, formy práce a emocionální působení. Je nezbytně nutné 

v ţácích vzbudit lásku k přírodě a pocit odpovědnosti za stav ţivotního prostředí. 

Pracovní list (dále jen PL) ţáky vede k řešení různých úkolů týkajících se 

ochrany ţivotního prostředí. Jeho prostřednictvím se ţáci dostávají do kontaktu 

s různými problémovými situacemi a jsou záměrně pobízeni k tomu, aby si všímali 

negativních vlivů působících na krajinný ekosystém této oblasti. Také jsou ve velké 

míře vedeni k samostatnosti. Důraz je v tomto pracovním listu především kladen na 

estetické vnímání okolní přírody (emoční hledisko). Smyslem je také pochopení a 

uvědomění si důleţitosti aktivního podílení se na ochraně tohoto prostředí.  

 

Zařazení projektu v RVP ZV 

 

Klíčové kompetence 

 Projekt, Chraňme naši přírodu, rozvíjí tyto klíčové kompetence: kompetenci 

k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální 

a personální, kompetenci občanskou a kompetenci pracovní (podle RVP ZV, 2007). 

Více o Klíčových kompetencích viz kapitola 3.2.2 Materiály k projektové výuce. 
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Vzdělávací oblasti 

RVP ZV rozlišuje devět vzdělávacích oblastí. Tento výukový projekt se ovšem 

zaměřuje pouze na vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“, „Umění a kultura“ a „Jazyk a 

jazyková komunikace“. Kaţdé z těchto vzdělávacích oblastí přísluší jeden či více 

vzdělávacích oborů, které obsahují jednotlivé vzdělávací okruhy. V tomto případě to 

jsou vzdělávací obory: Přírodopis („Člověk a příroda“), Výtvarná výchova („Umění a 

kultura“) a Český jazyk („Jazyk a jazyková komunikace“). Více informací viz tabulka č. 

18.   

Tabulka č. 18: Projekt Chraňme naši přírodu: vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a 

vzdělávací okruhy (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací kruh 

Člověk a příroda 

 

Přírodopis 

 

Obecná biologie a genetika 

Biologie rostlin 

Biologie ţivočichů 

Základy ekologie 

Praktické poznávání 

přírody 

Umění a kultura Výtvarná výchova - 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk 

Komunikační a slohová 

výchova 

 

Vzdělávací obsahy  

Vzdělávací obsahy vymezují vzdělávací okruhy a očekávané výstupy ţáka. 

Očekávané výstupy si ţák osvojí prostřednictvím daného učiva. Pokud jich dosáhne, 

můţe své schopnosti a dovednosti účinně vyuţívat v praxi (klíčové kompetence). 

Očekávané výstupy tohoto projektu naleznete v tabulce pod textem (podle RVP ZV, 

2007).  
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Tabulka č. 19: Projekt Chraňme naši přírodu: vzdělávací obsah vzdělávací oboru 

„Přírodopis“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Přírodopis 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

Obecná biologie a genetika rozliší základní projevy a podmínky ţivota, 

orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Biologie rostlin odvodí na základě pozorování přírody závislost a 

přizpůsobení některých rostlin podmínkám 

prostředí  

Biologie ţivočichů zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro člověka 

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 

ţivočichy 

Základy ekologie uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi  

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 

populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 

základě příkladu základní princip existence ţivých 

a neţivých sloţek ekosystému 

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 

v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka 

na ţivotní prostředí a příklady narušení rovnováhy 

ekosystému 

Praktické poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody 

dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a 

chování při poznávání ţivé a neţivé přírody  
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Tabulka č. 20: Projekt Chraňme naši přírodu: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

„Výtvarná výchova“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Výtvarná výchova 

Vzdělávací okruh Očekávané výstupy - ţák 

- 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání osobitých výsledků  

uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 

představ a fantazie 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky jiţ 

existujících i běţně uţívaných vizuálně obrazných vyjádření 

Tabulka č. 21: Projekt Chraňme naši přírodu: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

„Český jazyk“ (RVP ZV, 2007). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: Český jazyk 

Vzdělávací okruh Očekávaný výstup - ţák 

Komunikační a 

slohová výchova 

dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci 

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně uţívá 

verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků  

zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu 

vyuţívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a poznámky, 

výpisky nebo výtah z přečteného textu, přednese referát 
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Průřezová témata 

Tento projekt vychází z těchto průřezových témat: „Osobnostní a sociální 

výchova“ a „Environmentální výchova“. Tématickým okruhem průřezového tématu 

„Osobnostní a sociální výchova“ je Osobnostní rozvoj (činnosti: rozvoj schopností 

poznávání; kreativita) a Sociální rozvoj (činnosti: poznávání lidí; mezilidské vztahy; 

komunikace; kooperace a kompetice). „Environmentální výchova“ zahrnuje tyto 

tematické okruhy: Ekosystémy; Základní podmínky ţivota a Lidské aktivity a problémy 

ţivotního prostředí a vztah člověka k prostředí (podle RVP ZV, 2007). 

 

Manuál k projektové výuce: Chraňme naši přírodu! 

 

Týden před realizací projektu:  

 ţáci: zadání domácího úkolu ţákům – 

zopakování ekologické terminologie 

 učitelé: vycházka pedagogického sboru do 

oblasti Milíčovského lesa a rybníků 

(vytipování míst vhodných k realizaci 

projektu) 

 

1. Motivace ţáků (interiér školy) 

Předpokladem k uskutečnění a naplnění předem vytyčených cílů projektu je 

nezbytně nutné, aby byli ţáci vedeni k zájmu o přírodu různými metodami jiţ dříve. 

Před vlastním zahájením projektové výuky je kladen důraz na zařazení 

motivační hodiny. Jejím smyslem je seznámení ţáků s obsahem projektu a s jeho cíli (je 

vhodné je sepsat na tabuli). Tato hodina jim taktéţ přiblíţí typy úloh, se kterými budou 

následně pracovat. Jejím předmětem je rovněţ ţáky poučit o bezpečnosti práce a 

chování na území MLR. Důleţité je upozornit ţáky na význam tohoto projektu.  
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Ţáky tato hodina motivuje, pobízí je k svědomitému výkonu a vede je 

k aktivnímu přístupu k činnostem v rámci projektu. Cílem je především uvědomění si 

poškozování ţivotního prostředí, za kterým stojí lidský faktor, a jeho dopad na ţivot 

mnoha různých druhů organismů. Ochrana přírody je tedy hlavním a velmi důleţitým 

aspektem, kterému je v tomto projektu věnováno nejvíce pozornosti.  

Nakonec učitel ţákům rozdá pracovní listy. (Pracovní list je pouţíván po celou 

dobu trvání exkurze!) Záleţí na pedagogovi, jakým způsobem si realizaci projektu 

časově rozvrhne a na které části pracovního listu se zaměří. 

  

Cíle projektu, které učitel sdělí ţákům: 

 

 Připomenete si ekologickou terminologii. 

 Seznámíte se s neţádoucími vlivy působícími na oblast přírodní památky 

Milíčovský les a rybníky. Diskuse – různé způsoby znečištění a jejich moţné 

cesty nápravy. 

 Navrhnete řešení, jak těmto nepříznivým vlivům předcházet.  

 Dokáţete posoudit, které činnosti a postupy je vhodné do této lokality zavádět a 

které je třeba omezit či odstranit.  

 Dokáţete vlastními slovy vyjádřit, proč je důleţité a nezbytné chránit přírodu.  

 Posoudíte, zda se vy sami aktivně podílíte na ochraně ţivotního prostředí ve 

svém okolí. 

 Vytvoříte návrh informační tabule (pokyny pro návštěvníky oblasti 

Milíčovského lesa a rybníků).  

 Vyrobíte si svůj vlastní ekosystém. 

Poznámka: cíle projektu si můţe pedagog určit společně s ţáky. 
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2. Exkurze do oblasti Milíčovský les a rybníky (interiér školy) 

 práce s pracovním listem 

Exkurze na území přírodní památky. Pozorování přírody přírodní památky 

Milíčovský les a rybníky. Sledování neţádoucích elementů, vyskytujících se 

v této oblasti.  

V této fázi projektové výuky jiţ ţáci vyplňují pracovní listy. Jednotlivé 

úlohy vypracovávají na pokyn svého učitele. Je důleţité, aby ţáci jednotlivé 

úkoly nepřeskakovali. 

3. Zhodnocení projektu (interiér školy) 

V závěru projektové výuky učitel přistoupí ke kontrole pracovních listů. 

Jednotlivé odpovědi na otázky jsou sice průběţně kontrolovány, ale je nutné se 

k této činnosti vrátit (reflexe ţáků). Zamyšlení se nad smyslem a významem 

projektu. Diskuse.  

Doporučení pro učitele! 

Projekt Chraňme naši přírodu obsahuje také úlohy, které při realizaci terénní 

výuky činili některým ţákům potíţe. V úvodní části pracovního listu se jedná 

zejména o otázku č. 4. V oddíle zabývajícím se ekosystémem lesa jsou to otázky č. 

1, č. 2, č. 3, č. 7, č. 8 a č. 12. V kapitole ekosystém rybníků se vyskytly jako 

problematické otázky č. 3, č. 5 a č. 8. U nich byl 50 – 60% podíl správných 

odpovědí. Tyto úlohy nepovaţuji za příliš těţké. Vyplňovali je totiţ vesměs ţáci, 

kteří danou problematiku neprobírali ve škole.       

Toto uvádím pouze z toho důvodu, aby mohl učitel některé těţší otázky 

z pracovního listu odstranit. Vycházím především z moţnosti, ţe se ţáky danou 

látku dosud neprobíral. Velice pozitivní se zdá být realizovat projektovou výuku 

s ţáky různých ročníků a rozličných věkových kategorií.    

Pracovní listy postačí vytisknout černobíle, neboť všechny obrázky jsou i přesto 

průkazné a rozpoznatelné.  
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Autorské řešení pracovního listu Chraňme naši přírodu! 

Projekt EVVO zaměřený na oblast Milíčovského lesa a rybníků 
 

 

Název projektu:   Chraňme naši přírodu! 

 

Téma výukového projektu: Prostředí k životu 
 

 

 

Rybník Kančík (Bobíková, 2009). 

 

 

 

 

 

Johann Wolfgang Goethe: "Příroda se nikdy nemýlí, mýlil se 

vždycky jenom člověk." 
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Tento pracovní list slouží k uvědomění si důležitosti ochrany životního 

prostředí přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Ochrana této lokality 

je nesmírně důležitá, protože vlivem neustále se zvyšujícího počtu 

návštěvníků této oblasti dochází k narušování přírodní rovnováhy řady 

ekosystémů na tomto území. Řada původních druhů z tohoto území zcela 

vymizela a naopak druhy nepůvodní, ba dokonce nevhodné, byly do této 

oblasti zavlečeny. Obecně se v porovnání s předchozími pozorováními 

změnila struktura lesních porostů (vývoj především blokují husté porosty 

ostružiníků a keře - bez černý, brslen evropský) a v závislosti na tom se 

změnilo druhové zastoupení různých organismů. Dokladem změn je například 

vymizení ostrůvku, který se nacházel uprostřed Milíčovského rybníka. Na 

přetvoření krajiny této oblasti se také významně podílely výstavby. Vedly 

k melioraci (zlepšuje kvalitu půdy), odvodnění toků a přetětí pramenů v 

oblasti sídliště Kateřinky v Újezdě. Rovněž potok, pramenící v oblasti dnešní 

zástavby „Nových Kateřinek“, již zanikl a v lese nyní můžeme spatřit pouze 

vlhkou strouhu. Pamětníci uvádějí, že les býval mnohem vlhčí, než je tomu 

dnes. Celkově poklesla hladina podzemních vod. Tento pracovní list nás 

povede k tomu, abychom se zamysleli nad činnostmi, kterými lidé negativně 

ovlivňují životní prostředí. V neposlední řadě také zjistíme a uvědomíme si, 

jakým způsobem se můžeme aktivně podílet na jeho ochraně.  

 

Aktivita na úvod:  

 

Než se zaměříme na samotné vypracovávání pracovního listu, připomeňme si 

některé dříve nabyté znalosti z Přírodopisu!  

 

V přírodě se můžeme setkat s oblastmi, které jsou tvořeny živými a 

neživými složkami životního prostředí. Vyznačují se vzájemnou výměnou 

různých látek, tokem energie, výměnou informací aj.  

Jedné této oblasti říkáme: ____________________ (tajenka)   
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. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Vyvážené společenství organismů, obývajících určitý prostor a majících 

společnou historii (organismy jsou mezi sebou navzájem propojeny 

vazbami). Také je možno toto společenství popsat jako živou složku 

přírody. 

2. Některé organismy nalezneme pouze v určitých oblastech. Na základě 

jejich výskytu se dokládají vlastnosti prostředí. Jak se těmto 

organismům říká? 

3. Obal Země, který je základním zdrojem minerálních látek pro živočichy 

a rostliny. Tento obal se nachází na povrchu litosféry a představuje také 

složitý systém na rozhraní mezi přírodou živou a neživou. 

4. Soubor populací všech druhů mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů, 

které se nacházejí v určitém biotopu (společně v prostoru a čase). 

Hlavním znakem je navazování typických vztahů mezi organismy 

navzájem.  

5. Jeden z obalů Země, který je tvořen vodou. Zahrnuje tedy všechna 

vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody apod. 

6. Plynný chemický prvek, který je obsažen v ovzduší (78%). Tvoří hlavní 

složku zemské atmosféry. Je základním stavebním kamenem živé hmoty. 

7. Každý jedinec žije na určitém místě, které mu poskytuje podmínky jeho 

existence. Jak říkáme těmto oblastem, které vytvářejí životní prostředí 

určitým organismům, a ve kterých se vyskytují složky živé i neživé 

přírody?  

8. Biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného 

záření na energii chemických vazeb. Dochází k syntetizaci organických 

1. B I O C E N Ó Z A 

2. B I O I N D I K Á T O R Y 

3. P E D O S F É R A 

4. S P O L E Č E N S T V O 

5. H Y D R O S F É R A 

6. D U S Í K 

7. B I O T O P 

8. F O T O S Y N T É Z A 

9. A T M O S F É R A 
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sloučenin (cukry) z anorganických látek (oxidu uhličitého a vody). 

Zdrojem energie je světlo a teplo. 

9. Obal Země. Vrstva plynů obklopující planetu Zemi (podle Lucas, 2004; 

Gralla, 1995; Rosypal, 1987). 
 

 

Chraňme naši přírodu 

 
 

1. Proč je důležité chránit přírodu kolem nás? Napiš vše, co tě napadne! 
  

Jedním z hlavních důvodů, proč chránit přírodu, je zachovat biologickou 

rozmanitost jednotlivých druhů. Tato rozmanitost je uţitečná, protoţe zajišťuje 

stabilitu ekosystémů.  

Vlivem lidských činností postupně dochází k úbytku celosvětového 

druhového bohatství a k destrukci prostředí. Také na úbytku lesů, následné erozi 

a celkové devastaci krajiny se podílí významnou měrou člověk. K negativním 

vlivům patří i sniţování biodiverzity (vymírání vzácných druhů rostlin a 

ţivočichů). Můţe docházet také k takovému omezení početnosti určité populace 

organismů, která zákonitě povede k jejímu vymření.  

 

3 skupiny důvodů: 

estetické hledisko (rekreační) – krása přírody, místo k odpočinku, místo 

k relaxaci aj., 

etické (teologické) – člověk jako správce přírody, 

biologické (ekologické) – zachování biodiverzity, lékařské vyuţití aj. 

 

Biodiverzitu v přírodě potřebujeme, neboť je nutná k ochraně funkcí 

krajiny či ekosystémů. Vyhubení i jediného klíčového druhu můţe představovat 

váţný problém. Dalším důvodem k ochraně druhů můţe být potenciální lékařské 

vyuţití (podle Gralla, 1995; Červinka, 2005). 
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2. Pokus se popsat, které faktory přispívají k poškozování životního 

prostředí? 

 Po správném vyřešení úlohy - diskuse. 

 

Možno využít pomůcek! 

Pomůcky: články z časopisů a novin (na téma: Znečištění), 

informace z knih a televize, obrázky znečištění 
 

Továrny, automobily, elektrárny a domácnosti se výrazně podílejí na 

poškozování ţivotního prostředí (spalování fosilních paliv). Obecně se tedy dá 

říci, ţe negativně působí na přírodu kolem nás: průmysl, doprava, zemědělství 

(pouţívání pesticidů a herbicidů), populační exploze a s ní spojená nadměrná 

spotřeba přírodních zdrojů, skládky (zakládání černých skládek).  

Shrnutí:  

Ţivotní prostředí poškozují: plyny (automobilové výfuky, tovární emise), 

pesticidy, herbicidy (na rostliny), insekticidy (na hmyz), rodenticidy (na 

hlodavce), olejové skvrny, detergenty (mycí a odmašťovací prostředky), izolační 

materiál, odpadky a zničené věci (podle Lorbeer, Nelsonová, 1998). 

3. Do atmosféry se vlivem negativního lidského působení dostávají různé 

chemické látky. O které látky se jedná?   
 

Do atmosféry se uvolňuje nejen oxid uhličitý, ale i oxid dusičitý, oxid 

siřičitý a uhlovodíky (podle Lorbeer, Nelsonová, 1998). 

4. Jaké jsou důsledky postupného znečišťování prostředí? 
 

 indikátorem znečištěného prostředí je především smog  

 dochází také ke skleníkovému efektu, globálnímu oteplování a 

ztenčování ozónové vrstvy  

 nebezpečné jsou také kyselé deště (oxidy síry a dusíku v atmosféře 

podléhající dalšímu stupni oxidace, spolu s vodní párou vytvářejí silné 

kyseliny – sírová a dusičná, které se ve formě sráţek dostávají na povrch 

Země); (podle Lucas, 2004). 
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4a) Zamysli se, a definuj pojem: ozonová vrstva! Je nebezpečná 

nebo je pro život na Zemi nepostradatelná? 
 

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře, ve výšce od 20 do 35 

km. Ozon pohlcuje ultrafialové záření, čímţ brání jeho průniku 

k zemskému povrchu. Některé plyny, např. freony (v chladicích 

systémech a ve sprejích) a oxidy dusíku ozonovou vrstvu narušují a 

vedou tak k redukci její tloušťky (podle Lucas, 2004). 

4b) Vzpomeň si, kterému jevu říkáme skleníkový efekt? 
 

Nahromaděný oxid uhličitý v atmosféře vytváří jakýsi štít, který 

neumoţní, aby se světlo odraţené od Země vyzářilo do vesmíru. Tento 

jev vede k celkovému zvýšení teploty na Zemi (podle Lucas, 2004). 

4c) Co si představuješ pod pojmem: kyselé deště? Jak ovlivňují 

životní prostředí? 

 

Oxidy síry a dusíku v atmosféře podléhají oxidaci a spolu s vodní 

párou vytvářejí silné kyseliny (kyselina sírová a dusičná), které se ve 

formě sráţek dostávají na povrch Země. Kyselé deště negativně působí 

na vodní organismy. U suchozemských organismů je kyselými sráţkami 

narušována schopnost kořenů rostlin vstřebávat ţiviny. Také způsobují 

spad listů a v konečném důsledku vedou k odumírání vegetace (podle 

Lucas, 2004). 

5. Zamysli se, a napiš, co v minulosti ovlivnilo a v současnosti narušuje 

životní prostředí Milíčovského lesa a rybníků?  
 

Minulost + přítomnost: 

 

Přírodní památce Milíčovský les a rybníky nejvíce škodí rostoucí 

zástavby. Ty s sebou přinášejí stoupající počet obyvatel a je s nimi spojen i 

nárůst počtu návštěvníků této oblasti (pěší turistika). Pro přírodu tohoto území 

není tato situace nikterak příznivá. Lidé totiţ negativně působí a ovlivňují 

biologickou rovnováhu této přírodní památky, coţ není dobré pro vývoj celého 
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ekosystému, ve kterém je nutno udrţovat rozmanitost jednotlivých populací. 

Nastěhují-li se lidé do neporušené krajiny, zlikvidují rostliny a zvířata se 

odstěhují. 

Příklady negativních vlivů: doprava (škodlivé plyny); zemědělství 

(pesticidy, herbicidy, insekticidy, rodenticidy); myslivost; chov ryb a s ním 

spojené rybaření (rybník Vrah); rekreace (koupání v rybnících); sport (jízda na 

nemotorizovaných vozidlech), jízda na koních. 

Přírodní památce rovněţ škodí: sešlap cenných lokalit; hluk, který ruší 

zejména hnízdící ptactvo; budování asfaltových cest (štěrkových sypaných 

stezek, cestiček, pěšin); zavlečení různých nepůvodních a nevhodných druhů 

dřevin do oblasti (téţ plevelných rostlin); sběr různých druhů organismů; výskyt 

soukromých rekreačních a obytných objektů (potencionální zdroj nepříznivých 

vlivů na okolí); zřízení cvičiště pro psy v SV části PP; volné pobíhání psů;  eroze 

(vysoušení a destrukce půdy) - zatíţení odpočinkového místa (na V výběţku při 

hrázi Homolky a na J břehu Milíčovského rybníka); zakládání ohňů a černých 

skládek (podle Petřík, 2009). 

Přírodní ţivel - větrná smršť oblasti Milíčovský les a rybníky také 

uškodila (souvislost s výskytem podkorního hmyzu - hlavně u smrku), (Petřík, 

2009). 

6. Vysvětli, proč přírodní památku narušuje velký počet návštěvníků a 

pobíhajících psů.  

 

Lidé se svými činnostmi nejvíce podílejí na poškozování přírodní 

rovnováhy prostředí Milíčovského lesa a rybníků. Svým hlukem plaší ptactvo 

v okolí, sešlapem půdy výrazně podporují erozi, koupáním a rybařením ovlivňují 

biodiverzitu různých organismů, cyklistikou ohroţují různé chráněné druhy 

organismů, pohazování odpadků ničí ekosystémy dané oblasti aj.  

Volně pobíhající psi se také podílejí na devastaci přírody. Nejen svými 

exkrementy, ale také hlukem a na jejich tělech se mohou do oblasti dostávat 

invazivní druhy rostlin (podle Petřík, 2009). 
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7. Na jaře a v létě se výrazně podílejí na snižování biodiverzity této 

oblasti také cyklisté. Zamysli se, a do řádků pod textem napiš, proč 

jsou nebezpeční pro život a vývoj mnoha druhů organismů! 

 

Vjezd na kolech na lesní stezky by se měl výrazně omezit a především 

usměrnit. Na jaře a v časném létě se zde totiţ můţe vyskytovat ohroţený hmyz 

(např. zákonem chráněný krajník hnědý), a můţe tak docházet k jeho velkému 

úhynu pod koly (Petřík, 2009). 

8. Kterými konkrétními zásahy do přírody ovlivňuje člověk biodiverzitu 

této lokality? (př. zamoření vody v rybníku chemikáliemi – vyhynutí 

ryb) Svoji odpověď prezentuj před ostatními spolužáky! 

 

 Zemědělství – pole, na kterých jsou pouţívány pesticidy a herbicidy, 

jsou velmi nebezpečná pro okolní přírodu. Za deštivého počasí se z polí 

dostává voda do jiných ekosystémů a v nich můţe docházet k vyhubení 

různých druhů organismů. 

 Nepůvodní a nevhodné dřeviny v ekosystému – vytlačují dřeviny 

původní, na které jsou adaptované určité organismy. Původní organismy 

přesídlí do jiné oblasti či z lokality vymizí. Je vhodné podporovat 

původní sloţení ekosystému. 

 Hluk přicházejících návštěvníků – vyrušování ptactva aj.  

 Koupání návštěvníků a psů v rybnících v letních měsících – zanášení 

rybníků bahnem. Tento jev je neţádoucí pro rozvoj vodní vegetace a 

vede k eutrofizaci (obohacování ekosystému ţivinami).  

 Koupání psů v rybnících v době kladení vajíček obojţivelníků – 

narušování snůšek, likvidace tak i nadějně se mnoţící populace cenných 

obojţivelníků. 

 Psí exkrementy – narušování přírodní rovnováhy tím, ţe se uvolňují do 

půdy a mění její pH (eutrofizace). Původní organismy vymizí.  

 Výskyt a šíření invazivních rostlin na tělech psů – vytlačování původních 

druhů organismů.  



 200 

 Intenzivní chov ryb – zhoršení kvality vody, ohroţení výskytu mnoha 

druhů organismů. 

 Odstranění litorální vegetace – absence úkrytu pro různé druhy 

organismů. 

 Cvičiště pro psy – narušování okolní přírody pro značný hluk, který 

můţe negativně působit na vodní ptactvo a na okolní ekosystémy.  

 Rozdělávání ohňů a pohazování odpadků v přírodě – devastace ţivotního 

prostředí, vytlačení a vyhynutí mnoha druhů organismů. Zamořené 

prostředí jiţ není vhodné pro určité druhy organismů, ti se jiţ nedokáţí 

přizpůsobit novým přírodním podmínkám a z oblasti vymizí aj. (podle 

Petřík, 2009). 
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Ekosystém lesa 

 
1. Které z uvedených druhů dřevin mají pro přírodní památku přirozené 

zastoupení? Název dřeviny podtrhni! 

 

buk lesní,   borovice černá, bříza bělokorá, trnovník akát,

 dub zimní,  javor mléč,  olše lepkavá,  habr obecný,

 jilm vaz,  lípa srdčitá 

(podle Plíva, 1991) 

2. V současnosti se v této oblasti vyskytují také dřeviny, které jsou pro 

tento biotop nevhodné a nepůvodní. Podtrhni název těchto 

nevhodných a nepůvodních dřevin. 
 

smrk ztepilý, habr obecný, bříza pýřitá, dub červený, 

douglaska tisolistá, dub letní,  olše lepkavá, modřín opadavý, 

trnovník akát, borovice černá     

(podle Plíva, 1991) 

Poznámka: u nepůvodních druhů je důležitá postupná přeměna 

dřevinné skladby v lesních porostech odchylujících se od přirozené 

druhové skladby. Je nezbytné redukovat jehličnaté monokultury a 

nahradit je například duby, lipami a dokonce jedlemi.  

3. Některým stromům říkáme doupné. O které stromy se jedná? Definuj 

jejich význam v přírodě? 
 

Doupné stromy jsou stromy s dobře vyvinutými přírodními dutinami. 

Dutiny vznikají vydlabáním (zejména datlovitých ptáků) nebo narušováním 

jádrového dřeva kmene hnilobami. Doupné stromy představují klíčovou 

podmínku existence různých druhů netopýrů, proto je třeba tento biotop uchovat. 

Také poskytují přístřeší různým druhům ptáků (zvýšení hnízdních příleţitostí) a 

jsou i zdrojem potravy (je na ně vázána řada bezobratlých). Pokud nehrozí jejich 

pád, který by ohroţoval návštěvníky, není třeba je kácet (podle Petřík, 2009), 

(převzato z: www.birdlife.cz). 
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4. Jak nakládáme se statnými a starými (mrtvými a hnijícími) stromy? 

Jsou v lese potřebné či ekosystému nikterak neprospívají?  
 

Statné stromy na méně přístupných místech je nutno ponechávat  k doţití 

a nevynášet je z lesa. Taktéţ stromy s mrtvým a hnijícím dřevem je důleţité 

z biotopu neodstraňovat. Závisí na nich totiţ kromě ptáků (strakapoud 

prostřední, datel černý, sýkora luţní) i mnoho bezobratlých druhů organismů 

 (Petřík, 2009). 

5. Jedním z negativních vlivů, který se podílí na poškozování stromů na 

tomto území je .......................... (tajenka).  
 

 

1.  Největší sova vyskytující se u nás. Tento noční pták má 

mohutnou kulatou hlavu, okrouhlý obličej, hnědočerné oči, 

krátké nohy, krátká křídla a krátký ocas. Zbarvení: šedé, 

hnědé, (rezavé) s tmavým žíháním. 

    1. P U Š T Í K        

      2. P R E D A C E     

       3. A U T O T R O F I E 

       4. CH L O R O F Y L   

5. A D A P T A C E          

      6. H O M O L O G I E   

      7. S M R K        

      8. C Y T O P L A Z M A  

     9. L Ý K O         

     10. P R O D U C E N T    

11. M Y K O R H I Z A         

  12. P O P U L A C E        



 203 

2. Vztah, při kterém se živí jeden živočišný druh (lovec) jiným 

živočišným druhem (kořist). Za tento vztah můžeme považovat 

také býložravost, parazitismus a kanibalismus. 

3. Způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií. Principem 

je získávání uhlíku pro tvorbu skeletů vlastních organických 

látek. Organismy získávají uhlík z anorganických látek (oxid 

uhličitý). Energie se získává ze slunečního záření. 

4. Pigment, barvivo obsažené v zelených rostlinách, sinicích a 

řasách. Významně se podílí na fotosyntéze. 

5. Schopnost organismu přizpůsobit se danému prostředí. 

6. Vztah dvou věcí (orgánů aj.), které navzdory různým funkcím 

vykazují podobnou strukturu a stejný původ.                                                               

7. Strom, který má kuželovitou špičatou korunu a přímý kmen. 

Také se vyznačuje červenohnědou až šedohnědou, šupinatě 

odlupčivou kůrou. Jehlice má  10-25 mm dlouhé, na průřezu 

čtyřhranné. 

8. Tekuté prostředí buňky, ve kterém jsou uloženy buněčné 

organely. 

9. Jedna z částí dřevní struktury (cévních svazků dřeva).  

10. Jak se říká autotrofnímu organismu, který vytváří biomasu a 

kyslík. Opakem je konzument. 

11. Symbiotické soužití hub s kořeny rostlin. S touto symbiózou se 

setkáváme u vyšších rostlin.   

12. Soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se na určitém místě 

v určitém čase (podle Černý, Drchal, 2001; Lucas, 2004; Rosypal, 1987; 

Šomšák, 2004). 

 
 

 

............................ (tajenka) je onemocnění dřevin, které je způsobeno 

různými druhy hub. Choroba souvisí s poruchou vodního režimu. 

Stromy trpí nedostatkem vody a teplotními extrémy.  

 

............................. (tajenka) a nešetrnou těžbu v porostech je třeba na 

území úplně odstranit. Docílíme toho tím, že budeme takto napadené 

chřadnoucí stromy odstraňovat.  
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6. Mají pařezy v ekosystému lesa nějaké nezastupitelné místo nebo je 

dobré je vyvracet a z lesa vyvážet? Své tvrzení zdůvodněte. 
 

Pařezy lokalitě výrazně neškodí. Vyšší pařezy je dobré ponechávat 

k zetlení biomasy (podle Petřík, 2009). 

 

7. Víte, proč se doporučuje v lese ponechávat pařezy vysoké alespoň  

30 cm? 
 

Pařezy vysoké alespoň 30 cm se doporučuje na území zanechat kvůli 

výskytu různých druhů organismů (brouků aj.), (Petřík, 2009). 

 

8. Oblast Milíčovského lesa a rybníků je zajímavá výskytem různých 

druhů ptáků. Které faktory přispívají k jejich úspěšnému uhnízdění 

v této lokalitě?  
 

Přítomnost různých druhů křovin a stromů je pro ptactvo nezbytná – staví 

si na nich hnízda, hledají potravu aj. Vyvěšením ptačích budek téţ přispějeme ke 

zlepšení hnízdních příleţitostí určitého druhu.  

 

9. Jakým způsobem by měly být na strom instalovány ptačí budky? Je 

třeba je obměňovat? 

 

Ptačí budky by neměly být na stromech natlučené hřeby (poškozování 

dřevin). Lépe je ptačí budky zavěsit na různé větve, větévky. Je vhodné provádět 

jejich revizi a obnovu – odstranit rozpadlé budky. Do budoucna se plánuje 

instalovat budky např. pro puštíka obecného, sýčka obecného, lejska šedého a 

případně krutihlava a zabezpečit je proti vniknutí kuny. Také se navrhuje 

vytvořit na vhodných místech hnízdní příleţitosti pro ledňáčka říčního (podle 

Petřík, 2009). 
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10. Na obrázku jsou dva šplhavci. Pod obrázek napiš jejich název a pokus 

se popsat jejich charakteristické znaky. 
 

  

a)     b) 

 

    

 

 

 

 

 

 

a) Datel černý – černý s červeným temenem (samec) nebo týlem (samice). 

Mláďata jsou černohnědá.  

b) Strakapoud prostřední – samci, samice i mláďata mají celé temeno 

červené, nejasně ohraničené oproti tvářím. Spodní ocasní krovky jsou 

růţové, nejasně ohraničené. Spodek těla má ojediněle černé podélné 

prouţky. Zobák má tenčí (Černý, Drchal, 2001). 

 

11. Jakým způsobem se dostávají do oblasti Milíčovského lesa a rybníků 

plevelné rostliny vytlačující řadu původních druhů? 
 

Řada plevelů se do oblasti Milíčovského lesa a rybníků dostává odpadem 

z černých skládek, ze zahrad, ze zarůstajících ruderalizovaných porostů v okolí 

cest a u okraje PP a ze zemědělských ploch. Ruderalizace - pojem, vyjadřující 

následky nadměrného lidského působení (obohacování prostředí o ţiviny, 

sešlapávání rostlin, naváţení různých materiálů, odhazování odpadků, divoké 

skladování komunálního a stavebního odpadu, nadměrné vyuţití zdrojů 

stanoviště apod.), které vede k ústupu přirozených společenstev a nástupu 

ruderálních druhů. (převzato z: www.slovnik-cizich-slov.net) 
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12. Při vstupu do lesa na JZ straně je možné spatřit valy (výsypky 

materiálů). Napiš, k čemu slouží? 
 

Pro udrţení přírodní rovnováhy Milíčovského lesa a rybníků měly 

příznivý efekt různé výsypky materiálů. Z výsypek byly vytvořeny valy, které 

najdeme při vstupu od Formanské ulice, na JZ straně Milíčovského lesa. Valy 

brání vjezdu motorových vozidel do oblasti (Petřík, 2009). 

 

13. Která pravidla by měl každý člověk při návštěvě ekosystému lesa 

dodržovat? 
 

Návštěvníci by měli vyloučit veškeré své zásahy do přírody, které mohou 

škodit různým organismům a celkově narušovat přírodní rovnováhu daného 

prostředí. Neměli by chodit po nevyznačených cestách, sešlapovat půdu v jejich 

okolí, koupat se a rybařit v rybnících, pohazovat odpadky (zamezit tvorbě 

černých skládek) a chovat se hlučně. Cyklistiku je třeba usměrnit. Je také nutné 

omezit návštěvnost v době pozemní aktivity ohroţeného hmyzu (březen aţ 

červen) aj. Pokud jdou návštěvníci oblasti MLR na vycházku se psy, měli by je 

mít uvázané na obojku a zamezit tak jejich volnému pobíhání po oblasti přírodní 

památky (jejich exkrementy musejí vynášet z lesa). Důleţité je taktéţ, aby lidé 

dodrţovali pokyny na informačních tabulích, na kterých by mělo být napsáno, co 

je v lese a jeho bezprostředním okolí zakázáno. Dosud bohuţel nejsou informace 

na tabulích příliš jasné a srozumitelné a cedule upozorňující na zákaz volného 

pohybu psů nejsou příliš časté a jsou nenápadné.  
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Shrnutí 
 

Je nezbytně nutné zamezit vlivům negativně působících na přírodní 

rovnováhu oblasti Milíčovského lesa a rybníků, a proto je třeba zavést různá 

opatření, která těmto jevům zamezí. 

 

 Je vhodné zachovat tlumící zónu na severu přírodní památky, 

která zamezí zvyšování návštěvnosti této lokality (např. 

nelesními plochami, které jsou využívány pro pastvu 

hospodářských zvířat S od přírodní památky a volně zarůstají 

křovinami).  

 Důležité je zachovat pastvu skotu s elektrickým ohradníkem, 

který odrazuje kromě návštěvníků také volně pobíhající psy.  

 Je nevyhnutelné, aby se na jaře a v létě usměrnil pohyb 

návštěvníků a zamezilo se vjezdu cyklistů do oblasti.  

 Doporučuje se odstraňovat nežádoucí dřeviny (nakažené 

tracheomykozou, dřeviny ohrožující návštěvníky svým pádem), 

keře aj. 

 Nezbytné je podporovat přirozenou obnovu (přirozené zmlazení 

jednotlivým výběrem), nasazovat např. dub, lípu, jasan a habr. 

 Je nutné provést revizi a obnovu ptačích budek. 

 Naléhavou potřebou je též kosení vlhkých luk (př. louka JV od 

Milíčovského rybníka), rákosin a travních porostů v mokřadech 

s ohledem na zachování lesních okrajů. Luční vlhké porosty je 

vhodné kosit dvoufázově (rozvoj bezobratlých). 

 Je potřebné pozorovat změny chemismu půd a jednotlivých 

ploch. 

 Doporučuje se využití koní a odstranění různých objektů pro 

přikrmování nebo zlepšení výživy zvěře. 

 Rozdělávání ohňů je na území zakázáno a mělo by na to být 

výrazně upozorněno. Pokud někdo toto nařízení poruší, musí být 

pokutován. 

 Údržba značení a instalace nových naučných tabulí.  
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Ekosystém rybníků 

 
1. Které faktory negativně ovlivňují a narušují přírodní rovnováhu 

rybníků v oblasti Milíčovského lesa? Své nápady zapiš do tabulky. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Jak působí znečištěný ekosystém rybníka na organismy v něm žijící? 
  

Ve znečištěném ekosystému odumírá ţivot. Mají-li rybníky vysoký obsah 

ţivin (hnojiva z polí, fosfáty z pracích prášků) přemnoţí se v nich řasy a udusí 

ostatní organismy, které v nich přebývají. Všeobecně se dá říci, ţe veškeré výše 

uvedené faktory mají negativní dopad na rostliny a ţivočichy nacházející se 

v tomto ekosystému (podle Gralla, 1995). 

3. Jakým způsobem lze chránit duby podél rybníka, které jsou významné 

pro zdárný vývoj tesaříka obrovského? Jak nakládat se starými, 

odumírajícími duby a se stromy v jejich blízkém okolí? 

 

Duby se nesmějí jakýmkoliv způsobem poškozovat (zakázáno je lámat 

větve, rytí do kůry, zatloukání hřebů do kmenů aj.). Také se doporučuje je 

z území přírodní památky neodstraňovat.  

Pro přeţití ohroţených druhů hmyzu je nutné zachovat staré a 

odumírající duby na hrázích rybníků. Je nezbytné, aby byl dostatečný přístup 

světla k jejich kmenům a hlavním větvím. Staré stromy (umírající/mrtvé) stojící 

i padlé a stromy v okruhu 30 m dubové výstavky je nutné zachovat. Po padlých 

dubech je nezbytné dosadit vhodné dřeviny. Stromy s výskytem tesaříka by měly 

být nestejnověké (Petřík, 2009). 

 

Negativní vlivy Negativní vlivy 

splašky plechovky 

odpadky nafta a benzín 

papíry chemikálie 

umělé hmoty harampádí 
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4. Jak podpoříme výskyt a úspěšný vývoj různých druhů obojživelníků? 

Nalezneme v oblasti rybníků plochu, která je pro ně zřízena?  
  

Úspěšný vývoj různých druhů obojţivelníků můţeme podpořit tvorbou 

tůněk. Obojţivelníci jsou vázáni na vodní prostředí (rybníky), a proto je nutné, 

aby návštěvníci nezasahovali do přírodní rovnováhy těchto ekosystémů. Pokud 

se těmito pravidly budou řídit, přispějí tím k jejich úspěšnému vývoji.  

Ve zvláště chráněných územích s hnízdním výskytem zvláště chráněných 

druhů vodních ptáků a s rozmnoţováním zvláště chráněných druhů 

obojţivelníků se doporučuje zakázat volný pohyb psů v pobřeţním pásu a ve 

vodě v celém ročním období. Návštěvníci by se neměli v rybnících koupat či 

rybařit (podle Petřík, 2009).  

Tůňka pro obojţivelníky se nachází v prostoru S od Milíčovského 

rybníka. V budoucnu je třeba o ni dále pečovat a sledovat ji. Je plánováno zřídit 

další tůňku (tj. kombinace větší a menší tůňky, které budou propojené a budou 

mít odkryté dno), která se bude také vyskytovat na S od Milíčovského rybníka 

na vhodném místě. Tůňku v lesním porostu je třeba prosvětlit. O tůňky je třeba 

pečovat a udrţovat je (Petřík, 2009). 

 

5. Čolek velký patří mezi chráněné druhy vyskytující se v oblasti 

rybníků. Jaké prostředí mu může škodit? Kteří živočichové? 
  

Čolek velký je chránění soustavou Natura 2000. V prostředí trpí 

vysokými rybími osádkami (ryby poţírají jeho larvy nebo mu potravně 

konkurují) nebo tím, ţe ryby vniknou do biotopu, kde se vyskytuje. Také je 

ohroţen neopatrnou manipulací s vodní hladinou a zazemňováním nebo 

eutrofizaci tůní. Ideální prostředí pro čolka velkého jsou tůňky napůl zarostlé a 

napůl zasypané listím. Taktéţ mu neprospívá velký pohyb návštěvníků a volný 

pohyb psů po území MLR (podle Petřík, 2009). 
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6. Jakým způsobem je v této oblasti možné zlepšit životní podmínky 

vodních ptáků? 

 

Ţivotní podmínky vodních ptáků můţeme zlepšit částečnou a šetrnou 

prořezávkou keřů (mimo sezónu) na některých příliš zarostlých místech na 

březích rybníků (po konzultaci s ornitology) – otevření prostoru vodním ptákům. 

Prořezávky by neměly být příliš velké, aby nedocházelo ke snadnějšímu přístupu 

psů do oblasti rybníků. Ti totiţ ruší ptáky.  

Poznámka: 

Hnízdní podmínky lze také zlepšit vybudováním ostrůvků na rybnících 

(především na Milíčovském rybníce). Prosvětlení ostrůvků je také určujícím 

faktorem, který můţe podpořit výskyt mnoha druhů vodních ptáků (Petřík, 

2009). 

7. Je vhodné v době reprodukčního období obojživelníků a ptáků 

manipulovat s vodní hladinou? Své tvrzení zdůvodněte. 
 

Během reprodukčního období není vhodné manipulovat s vodní hladinou, 

protoţe tím ohrozíme vývoj mnoha druhů obojţivelníků (poškozování snůšek a 

úhyn larev) a ptáků (jejich přesídlení do jiných oblastí). Reprodukční období 

trvá od 1. března do 20. srpna. Manipulace s vodní hladinou, jednotlivé 

údrţbové práce a zásahy je nutné provádět mimo výše uvedené reprodukční 

období, tedy od 1. září do 20. února (Petřík, 2009). 

 

8. Některé rybníky byly odbahněny a jiné budou odbahněny v budoucnu. 

Zamysli se, a napiš, zda odbahnění těmto ekosystémům přispívá nebo 

jim škodí!  
 

Odbahnění bývá buď částečné (odstranění nadměrné vrstvy bahna), nebo 

celkové (odbahnění převáţné části dna). 

Dlouhodobé odbahnění ekosystémům příliš neprospívá. Dochází 

k narušení přírodní rovnováhy prostředí, sníţení biodiverzity různých druhů 
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organismů a někdy i k úplnému vymizení určitých druhů. Je tedy nezbytné 

zamezit velkoplošnému odbahňování rybníků (vodních ploch) nebo jejich 

vypouštění na dobu delší neţ jeden rok. 

Krátkodobé odbahnění mimo vegetační sezónu je nedílnou součástí 

běţné údrţby a zvyšuje ekologickou hodnotu vodní plochy. Odbahnění by 

nemělo zasahovat do litorální části a neměl by být zasaţen ani přilehlý mokřad. 

Poznámky: 

Na rybníku Vrah, Homolka a Milíčovský se doporučuje částečné odbahnění 

(s ohledem na litorální vegetaci), ale mimo vegetační sezónu a je moţné pouze 

při vyvezení sedimentu mimo zvláštně chráněné území. Doporučuje se udrţovat 

patřičný stav pouze občasným odbahněním (maximálně 50-60% plochy) při 

ponechání stejného mnoţství vodních a mokřadních vyšších rostlin (Petřík, 

2009). 

9. Škodí různým organismům betonové hráze na březích rybníků a štěrk 

nacházející se podél cest? 

 

Betonové hráze, které se vyskytují na hrázích rybníků, je vhodné 

odstranit. Hráze negativně ovlivňují organismy v jejich okolí. Je vhodné a 

ţádoucí vytvořit pozvolnější břehy a podle hloubky nádrţí určit místa pro 

vytvoření litorálních porostů. Ty jsou úkrytem mnoha různých druhů organismů. 

Štěrk na cestách také není vhodným materiálem, který by se měl v těchto 

ekosystémech vyskytovat. Narušuje přírodní rovnováhu tohoto prostředí. 

Poznámka:  

Oprava hrází bude probíhat u rybníka Homolky a Vrahu. Litorální vegetaci je 

nutno zachovat a rozšiřovat na území Milíčovského rybníka a Vrahu.  

Odvoz štěrku z cest se plánuje u rybníka Homolky (J) a Kančíku. 

Při rekonstrukcích (opravách) hrází, břehů a nejbliţšího okolí rybníků je 

nezbytné brát v úvahu případné migrační trasy obojţivelníků (zamezení vzniku 

bariér zabraňující obojţivelníkům v tahu), (podle Petřík, 2009). 
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10. Zaškrtni, který z níže uvedených zásahů do přírody škodí/neškodí  

oblasti Milíčovský les a rybníky? 

 neškodí škodí 

      a)    používání hnojiv a herbicidů na orné půdě    

      b)    snížení živin přitékajících do ekosystémů    

      c)    nasazení většího množství rybí osádky    

      d)    odstranění doupných  a ovocných stromů    

      e)    zachování pobřežních porostů    

 

 

10a) Napiš, jakým způsobem se dají tebou zaškrtnuté škodlivé 

zásahy do přírody řešit tak, aby již dále nenarušovaly přírodní 

rovnováhu této památky. 
 

a) nevhodné – pouţívání hnojiv a herbicidů na polích je velmi nebezpečné pro 

okolní přírodu. Během dešťových sráţek se voda z polí rozlévá a vsakuje do 

přilehlých ekosystémů, kde můţe způsobit vyhynutí různých druhů organismů. 

Tomuto problému lze zamezit zákazem pouţívání hnojiv a herbicidů v oblasti a 

okolí MLR. 

b) vhodné – splachy ze zemědělských ploch zvyšují obsah ţivin v okolních 

ekosystémech, proto je důleţité na nich nepouţívat nadměrné mnoţství hnojiv a 

herbicidů. Je tedy nutné sníţit příjem ţivin do různých ekosystémů, čímţ se 

zachová jejich přirozená stabilita a druhová skladba.  

c) nevhodné – rybí osádku je třeba sníţit, dokud nedojde přinejmenším zčásti k 

regeneraci submersní (vodní) vegetace, natantní (vzplývavé) vegetace a 

pročištění vody. Podle Plánu péče pro rok 2010 aţ 2019 se doporučuje 

nenasazovat býloţravé ryby, jako jsou: amur, tolstolobik. Východiskem je sníţit 

rybí osádku v rybnících. 

Poznámka: 

Chov ryb v Milíčovském rybníce je značně naddimenzovaný. Velké mnoţství 

rybí obsádky způsobuje úbytek vodní plovoucí a submerzní vegetace (její rozsah 
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by měl dosáhnout cca 10–25 % vodní plochy). Tím, ţe je obsazena potravní nika 

a prostor touto rybí osádkou klesá diverzita potravní nabídky i pro ptactvo 

v návazném potravním řetězci. 

Velmi důleţitá a rozhodující je také průhlednost vody vyšší neţ 50 cm.   

Také rozrůstající se rákos škodí ekosystému rybníka a je třeba jej kosit pod 

vodou (po hnízdní době ptactva). Nelze jej likvidovat nasazením amura či jiných 

býloţravých ryb. Tyto ryby by zlikvidovaly zejména submersní a jinou 

uţitečnou měkkou vegetaci.  

d) nevhodné – doupné stromy je třeba neodstraňovat. Jsou přístřeším/úkrytem 

různých druhů ptáků, netopýrů a také zdrojem potravy mnoha druhů organismů 

(např. bezobratlým).  

e) vhodné – pobřeţní porosty je nezbytné zachovat. V litorální zóně můţeme 

spatřit různé druhy rostlin (sítinu rozkladitou, kyprej vrbici , vrbinu obecnou,  

kosatec ţlutý). Litorální vegetace jsou úkrytem mnoha druhů organismů. Keře a 

dřeviny poskytují hnízdní příleţitosti různým druhům ptáků (podle Petřík, 2009). 

 

11. Kterými pravidly by se měli lidé při návštěvě rybníků a jejich okolí 

řídit, aby nepoškozovali životní prostředí této oblasti? 

 

Návštěvníci by se neměli koupat a rybařit na území rybníků. Je důleţité 

dbát na to, aby lidé neničili litorální vegetaci, nesešlapovali půdu v okolí 

ekosystému rybníka, nebyli hluční, nepohazovali v oblasti přírodní památky 

odpadky, nezamořovali oblast rybníků a jiné vodní plochy různými 

chemikáliemi. Také je nezbytné dočasně sníţit rybní osádku a omezit (lépe 

vyloučit) její přikrmování.  

Důleţité je zabránit volnému pobíhání psů (koupání) alespoň v oblasti 

pobřeţních porostů. 
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Shrnutí 
 

1. Jak se lidé mohou podílet na ochraně přírody?  
 

Tvorbou vřelého vztahu k přírodě, poznáváním okolní přírody (znalost 

chráněných druhů rostlin a ţivočichů) aj. Odpověď na tuto otázku viz otázka č. 5 

(úvod pracovního listu) v opačném významu! 

 

2. Podílíš se ty sám na ochraně životního prostředí? Pokud ano, jakým 

způsobem? 

 
Vyplní ţáci! 

  

3. Navrhni informační tabuli (níže do naznačeného rámečku), na které 

budou pokyny pro návštěvníky oblasti Milíčovského lesa a rybníků.  

Zohledněte v ní, jakým způsobem se mají lidé chovat při vycházkách 

do této lokality, a které aktivity jsou na tomto území zakázané. 
 

Navrhnou ţáci! 
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Doplňkové aktivity k pracovnímu listu 
 

Ekosystém 
 

1. Vytvořte si svůj jednoduchý ekosystém! 
 

Časový úsek:  30 minut 

Pomůcky: desetilitrová/dvacetilitrová sklenice + zátka, 

pečetní vosk/parafín, malé kameny, oblázky, písek, 

akvarijní rostliny/splývavé rostliny, voda, malá 

akvarijní rybka, vodní plži 
 

Postup: 

 Na dno sklenice vložte štěrk, kamínky, písek aj.  

 Do této zeminy zasaďte akvarijní a splývavé 

rostliny. 

 Nádobu naplňte vodou, cca 10 cm od shora. 

 Vodu nechte ustát 1 den. 

 Do odstáté vody umístěte akvarijní rybku a plže. 

 Nakonec nádobu zazátkujte, zapečeťte a postavte 

k oknu. 

 Pozorujte živé společenství a zaznamenávejte si 

změny probíhající u jednotlivých organismů. 
 

2. Zamysli se, a vysvětli, co je to ekosystém? 

 

 Společenství ţivých organismů a jejich neţivého prostředí.  

 Ekosystém je pomyslná síť, která vzájemně propojuje ţivot na 

naší planetě. Přetrhneme-li jedno její vlákno, hrozí její rozpad 

(podle Gralla, 1995). 

3. Vysvětli pojem: Biosféra! 

 

Sféra zajišťující podmínky pro ţivot (jinak také ţivý obal Země). 

Zahrnuje litosféru, hydrosféru i pedosféru. Její součástí jsou rostliny, 

ţivočichové a mikroorganismy. Základním procesem je přetváření sluneční 
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energie do ţivé hmoty. Z chemických prvků zde mají nejvýznamnější úlohu 

kyslík, uhlík a vodík (podle Rajchard, Balounová, Vyslouţil, 2002). 

Pamatujme si, že pomůžeme-li biosféře, pomůžeme v dlouhodobé 

perspektivě i sobě. 

4. Součástí každého ekosystému jsou nejen živé organismy (biotické 

prostředí), ale i neživá příroda (abiotické prostředí). Uveď příklady 

živé a neživé přírody ve vámi vytvořeném ekosystému?  
 

Ţivá příroda – rostliny, rybka, plţi aj. 

Neţivá příroda – voda, půda, teplota, světlo aj. 

5.  Kdyby v nádobě nebyly umístěny rostliny, co by se stalo? 

 

  Diskuse! 

6. Dokazuje tento pokus, že rostliny produkují kyslík? Své tvrzení 

odůvodni! 

 
Diskuse! 

7. Kterými činnostmi člověk narušuje přírodní rovnováhu ekosystémů? 
     

Diskuse! 

Cíle: Ţáci se naučí své teoretické poznatky uplatnit v praxi. Vysvětlí 

pojem ekosystém a biosféra. Uvědomí si, ţe ekosystém je ovlivňován i 

klimatickým reţimem. Dokáţí popsat cyklus kyslíku a oxidu uhličitého. 

Pochopí, jaký je rozdíl mezi biotickými a abiotickými faktory prostředí. 

Diskutují nad významem rostlin v ekosystému. Objasní vliv negativního 

lidského působení na přírodu.  

Poznámka pro učitele: Postupné změny ekosystému je dobré průběţně 

zaznamenávat, ţáci si pak lépe uvědomí rychlost změn a dějů v přírodě (přírodní 

rovnováha ekosystému). 

Pokud rybka rychle vyroste anebo začne-li být malátná, je potřeba ji přemístit do 

akvária.   
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Přírodní rovnováha 
 

Časový úsek:  45 minut 

Pomůcky: knihy/časopisy o ekologii, obrázky/výstřižky z novin o 

ekologii, potřeby na malování 
  

   

1. S pojmem ekosystém ses již seznámil. Nyní se pokus popsat některé 

druhy ekosystémů (např. louka, les, step, jezero, pole, akvárium aj). 
 

Vyplní ţáci! 

Odpověď můţe znít například takto: 

Ekosystém lesa – oblast prostoupená dřevinami, které vytvářejí stromové patro. 

Je tvořen rostlinnou a ţivočišnou sloţkou. Jeho součástí je také neţivá příroda 

(abiotické prostředí – biotop). 

2. Diskuse. Které ekosystémy zahrnují i člověka a jeho aktivity? 

Výsledky vaší hromadné diskuse vždy napiš do pracovního listu! 

 

Diskuse! 

3. Diskuse. Změní-li se některé limitující prvky prostředí, poruší  se 

rovnováha v ekosystému. Co se stane v případě, že se změní některý 

z níže uvedených faktorů: 

a) teplota, 

b) zásoby potravy, 

c) kyslík, ovzduší, 

d) voda, 

e) typ půdy, 

f) možnosti úkrytu, 

g) hustota populací, atd. 

Diskuse! 

 

Mnoho druhů živočichů vyhynulo, protože byly jejich ekosystémy 

drasticky změněny. Mnoho dalších je vyhubením ohroženo! 
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3. Diskuse. Co se stane v případě, když se přemnoží živočichové (včetně 

člověka)?  

 

Diskuse! 

5. Vysvětlete termíny „potravní řetězec“ a „potravní síť“. Jak se u 

potravního řetězce přenáší energie? 

 

 potravní řetězec – přenos energie: 

- producenti (produkce organických látek 

z energie nebo látek anorganických), 

- primární konzument - býložravci (energie 

z producentů), 

- sekundární konzument - masožravci (energie 

z primárních konzumentů), 

- terciární čili konečný konzument (energie 

ze sekundárních konzumentů) 

- destruenti (využívají organickou hmotu 

všech skupin a uvolňují anorganické látky 

zpět do prostředí). 

 Potravní síť  

 

Potravní řetězec: potravní vztahy mezi druhy v ekosystému (druhy poţírají 

jiné druhy). Jde o přesun biologického materiálu a energie z jednoho druhu na 

druhý. V diagramu se tento proces znázorňuje šipkami (šipka naznačuje přenos 

biomasy).  

Potravní síť: potravní vztahy mezi druhy v určitém ekosystému (definice je 

obdobná jako u potravního řetězce). Potravní síť je ale na rozdíl od potravního 

řetězce větvená – sestává ze všech moţností zdrojů potravy a vztahů mezi nimi 

(podle Lorbeer, Nelsonová, 1998); (převzato z: www.wikipedia.org). 

 

6. Do okének pod textem nakresli jednoduchý potravní řetězec a 

potravní síť! K dispozici ti bude odborná literatura. 
 

Nakreslí ţáci! 
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Cíle: Ţáci se seznámí s diverzitou ekosystémů. Uvědomí si, které změny 

v prostředí způsobí přírodní nerovnováhu daného ekosystému. Pochopí, ţe se 

vzrůstajícím počtem ţivočichů ubývá rostlinné potravy, vzniká její nedostatek. 

Vysvětlí pojmy potravní řetězec a potravní síť. Dokáţou  objasnit přenos energie 

v potravním řetězci. Navrhnou a nakreslí potravní řetězec a potravní síť. 

 

Jak lidé ničí životní prostředí? 
 

 

Časový úsek:   30 minut 

Vyučovací metoda:  práce v pětičlenných skupinách 

Pomůcky: papíry o velikosti A2, potřeby na malování 

(pastelky apod.) 

 

1. Tvorba modelu okolí školy a Milíčovského lesa a rybníků.  

 

Pomůcky: papíry o velikosti A2, potřeby na malování (pastelky apod.) 

Postup:  

 

 Nakreslete na papír o velkosti A2 vše, co nalezneme v okolí vaší 

základní školy a přírodní památky (automobilová doprava, 

autobusové zastávky, metro, domy, obchody apod.).  

 

Ukázka: tímto způsobem si na papíře rozvrhněte oblast přírodní 

památky a vaší základní školy. Ostatní elementy 

vyskytující se na území Jižního Města doplňte!  

 

 

 

 

 

 

 

Milíčovský les a rybníky 
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 Porovnejte svůj model s ostatními skupinami. 

 Diskuse: Které z vámi uvedených jevů působí negativně na životní 

prostředí?  

2. Diskuse. Která z činností převažuje na území Jižního Města? 
 

 průmysl 

 rekreace 

 zemědělství 

 vzdělávací instituce aj. 

 

Jiné možnosti: Vyplní ţáci! 

3. Tvorba modelu okolí školy a Milíčovského lesa a rybníků. Práce ve 

skupinách.  

 

Pomůcky: papíry o velikosti A2, potřeby na malování (pastelky 

apod.) 

Postup:  

 

 Opět se zde pokuste vytvořit model vašeho okolí, ale nyní 

nakreslete vše tak, aby to odpovídalo době před 50 lety.  

 Modely si porovnejte se svými spolužáky. 

 Diskuse: Jak se asi žilo v této době? Jaké přírodní prostředí 

zde bylo předtím, než vzniklo sídliště?  

(Své zjištění porovnejte se současným stavem!) 

 

Cíle: Ţáci si vytvoří modely oblasti Jiţního Města (jeden z  60. let 20. stol.; 

druhý ze současnosti). Dokáţí mezi sebou modely porovnat a spatří v nich rozdíly, 

které vznikly v lokalitě v průběhu let. Uvědomí si, ţe v důsledku zvýšené aktivity 

lidí vymizelo mnoho ţivočišných i rostlinných druhů. Pochopí, ţe ţivočichy a 

rostliny je třeba chránit.  

Poznámka pro učitele: U otázky č. 3 je vhodné ţákům zadat domácí úkol, aby 

vypátrali, jak zde vypadala příroda před výstavbou sídliště (informace od rodičů, od 

starousedlíků aj.; informace z internetu, z knihovny apod.). 
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Jsou někteří živočichové oblasti Milíčovského lesa a rybníků 

ohroženi vyhubením? 
 

 

Časový úsek:  20 minut 

Pomůcky:  odborná/specializovaná literatura (encyklopedie)   
 

 

1. Napiš alespoň dva ohrožené druhy vyskytující se v oblasti 

Milíčovského lesa a rybníků. 

 

Př. lilie zlatohlávek, vstavač májový, krajník hnědý, roháč obecný, slavík 

obecný, strakapoud prostřední, potápka malá, potápka roháč, moták pochop, 

jestřáb lesní, koroptev polní, ropucha obecná, uţovka obojková, veverka obecná 

aj. (Petřík, 2009). 

2. Znáš nějaké silně ohrožené druhy rostlin a živočichů nacházející se na 

území Milíčovského lesa a rybníků?  
  

Př. česnek hranatý, tesařík obrovský, kuňka obecná, rosnička obecná, 

ropucha zelená, skokan zelený, skokan štíhlý, čolek obecný, čolek velký, slepýš 

křehký, ještěrka obecná, volavka bílá, chřástal vodní, sýček obecný, krahujec 

obecný, ledňáček říční, křepelka polní aj. (Petřík, 2009). 

3. Kteří z níže uvedených druhů živočichů jsou chráněni soustavou 

Natura 2000 (soustava chráněných území)? Chráněný druh podtrhni 

(3)! 

 

čolek velký,   netopýr stromový,  chřástal vodní, 

ledňáček říční,   tesařík obrovský,   

rosnička obecná,  ropucha obecná,  kukačka obecná, 

  kuňka obecná,   drozd brávník,  

datel černý    (Petřík, 2009) 
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4. Prostuduj a sepiš obecné charakteristiky těch druhů živočichů, kteří 

jsou chráněni soustavou Natura 2000. 
   

  Vyplní ţáci! 

 

5. Zamysli se, a napiš, proč jsou všechny výše uvedené druhy chráněné a 

ohrožené? Proč některé druhy organismů z přírody vymizí? 

 
  Vyplní ţáci!  

 

Poznámka: Odpověď na tuto otázku lze odvodit z prvních úkolů 

pracovního listu. Ohroţené druhy jsou téměř na pokraji vyhubení, a proto je 

třeba je chránit (chráněné druhy).  

Chráněné druhy se v přírodě vyskytují v omezeném počtu, a proto je 

třeba, aby ţily v takovém prostředí, ve kterém je nastolena neporušená přírodní 

rovnováha. Člověk stabilitu narušuje, proto pak celá řada druhů z biotopu 

vymizí. 

Důvodem, proč některé organismy z přírody vymizí je: vysoká 

návštěvnost oblasti, vytlačování různých druhů rostlin a ţivočichů jinými 

nepůvodními organismy, vysoká predace, změny prostředí, nedokonalé 

přizpůsobení se novým přírodním podmínkám apod.  

Mnoha druhům organismů hrozí jejich vyhubení! Jiné organismy jsou 

vyhynutím ohroženy! Ochránci přírody zjistili, že 1900 druhů 

obratlovců je jím ohroženo. 

 

6. Diskuse. Co by se stalo s lidmi, kdyby všichni živočichové vyhynuli? 

Vyplní ţáci! 

 

7. Diskuse. Co se stane, když zmizí všechny rostliny? 

Vyplní ţáci! 
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Cíle: Ţáci si uvědomí, ţe za vyhubením různých druhů organismů stojí 

především člověk. Seznámí se s chráněnými druhy některých rostlin a ţivočichů 

a pochopí důleţitost jejich ochrany. Uvědomí si , ţe je třeba se k přírodě chovat 

ohleduplně a nezasahovat do její přirozené rovnováhy.  

 

Jak zachováme čistý vzduch? 
 

 

Časový úsek:  30 minut 

Pomůcky:   - 

 

Ovzduší na Jižním Městě je znečištěno mnoha plyny. Takto zamořený 

vzduch ničí životní prostředí nejen této lokality, ale samozřejmě také 

oblast Milíčovského lesa a rybníků. Tímto znečištěním pak trpí mnoho 

různých organismů, dochází k narušování přírodní rovnováhy dané 

oblasti a řada druhů je ohrožena vyhynutím.  

 

1. Zamysli se, a napiš, které faktory se na podílejí na kontaminaci 

ovzduší? 
 

Vzduch znečišťují především lidé. Dále jej pak kontaminují především: 

automobily, autobusy, letadla, motocykly, elektrické spotřebiče, plynová kamna, 

průmyslová zařízení, spreje, cigarety aj. (podle Lorbeer, Nelsonová, 1998). 

 

 Po úspěšném splnění úkolu si porovnej svoji odpověď 

s ostatními.  

 Všechny své nápady sepište na tabuli. Diskuse. 
 

2. Popiš účinky jednotlivých faktorů negativně ovlivňujících ovzduší 

(např. auta – oxid uhelnatý). Následně o svém zjištění diskutuj 

s ostatními spolužáky.  
 

 auta, motorky, letadla – výfuky (nedokonalé spalování; vypouštění do 

ovzduší oxidu uhelnatého)  
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 průmysl  - kouř 

 spotřebiče – vyuţívají elektřinu, získanou z fosilního paliva 

 plynová kamna – spalují plyn 

 spreje – plyn vytvářející tlak 

 cigarety – dým aj. 

 

3. Jakým způsobem znečišťují okolní prostředí automobily? Po splnění 

tohoto úkolu prezentuj svoji odpověď před ostatními! 
 

Automobily ovlivňují přírodu mnoha způsoby. Jsou hlučné (75% hluku pochází 

od aut) – ruší společenstva různých organismů a znečišťují vzduch ( cca z 80% ) 

– spalují benzin a olej (výfukové plyny). Silnice a dálnice přírodu téţ velmi 

narušují.  

 

4. Napiš, jak můžeme zamezit a předcházet některým těmto 

znečištěním? Poté o své odpovědi diskutuj se spolužáky. 
 

Omezit automobilovou dopravu (+ autobusy, motorky aj.). Do ovzduší se 

totiţ dostává oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalování (také 

kouřením se oxid uhelnatý dostává do ovzduší), a je smrtelně jedovatý. Jeho 

nebezpečí spočívá i v tom, ţe tělo okrádá o potřebný kyslík. Řešení: místo jízdy 

autem je dobré vyuţívat metro. Je dobře dostupné a není příliš vzdálené. Mimo 

oblast přírodní památky je vhodná jízda na kole, na bruslích, chůze pěšky aj. 

Na některých místech zcela zakázat kouření / lidé by měli omezit 

kouření. Na jedné straně kouření škodí ovzduší, na straně druhé ohroţuje lidské 

zdraví.  

Efektivní je také omezit pouţívání sprejů. Dnes jsou dostupné různé 

druhy přípravků, které plní stejnou funkci a přitom neničí ovzduší. Apod.  
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5. Pokus:  Znečištěný vzduch! Diskuse! 

Pomůcky: 2 větší sklenice s uzávěrem, zápalky 

Postup: 

 

1. Vezměte si jednu sklenici a uzavřete ji (nic do ní nevkládejte)  

2. Poté uchopte druhou sklenici, dejte ji dnem vzhůru a opatrně 

zapalte pár sirek. Ty následně vložte do sklenice a rychle 

zavřete.  

3. Nechte obě sklenice kolovat po třídě. 
 

Poznámka:  

První sklenice (prázdná) představuje čistý vzduch. Druhá sklenice představuje 

vzduch znečištěný. Této aktivity se účastní celá třída. Následuje diskuse. 

 

6. Jedním z průvodních jevů znečištěného prostředí je také přítomnost 

smogu. Vysvětlete pojem „smog“ a napište, čím je tvořen a jak jej 

můžeme omezit.  

 

Smog – z angličtiny smoke (kouř) a fog (mlha): chemické znečištění 

ovzduší (atmosféry) způsobené lidskými činnostmi. Znamená to, ţe atmosféra je 

obohacena o sloţky, které jsou zdraví škodlivé.  

Smog obsahuje: oxid siřičitý, oxidy dusíku, uhlovodíky, průmyslové 

zplodiny (kouř) a pevné částice. Vzniká působením slunce na uhlovodíky a 

oxidy dusíku („smogový trojúhelník“).  

Omezíme jej: omezením automobilové dopravy a průmyslového 

spalování.  

Smog můţe napáchat fyzické i psychické škody. Vyvolává rakovinu plic, 

poškozuje tkáně, působí srdeční choroby, poškození mozku, rozedmu plic, 

onemocnění dýchacích cest a dokonce i smrt (podle Lorbeer, Nelsonová, 1998). 
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7. Jsou zásoby kyslíku omezené? Diskuse. 

 
 Diskuse. 

 

Cíle: ţáci se seznámí s existencí mnoha faktorů, které se podílejí na 

znečišťování ovzduší, od rozsvícených světel po provoz automobilů atd. 

Uvědomí si, ţe kyslík je důleţitý pro všechny. Pochopí, ţe mnoţství vzduchu je 

omezené a jiné nové zdroje nevzniknou, zvláště kdyţ ničíme fytoplankton a 

kácíme lesy. Také provedou pokus se znečištěným ovzduším, aby si uvědomili, 

v jakém prostředí (s různými druhy organismů) ţijeme. Poznají rovněţ další 

zvláštní jev dokládající znečištění ţivotního prostředí a tím je smog.   
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4  Výsledky ověření projektů v praxi  

Vlastní realizace v terénu MLR se zúčastnilo pod mým vedením a dohledem 

dalších čtyř učitelů - 84 ţáků ze základní školy Mikulova. Projektu se zúčastnily 4 třídy 

- ţáci 6. aţ 8. ročníku (nejméně bylo ţáků 6. ročníku; nejvíce bylo ţáků 7. ročníku, 

protoţe se do projektu zapojily 2 třídy). Celkem byly na exkurzi vyčleněny tři hodiny a 

proběhla koncem června loňského roku.  

Ověřila jsem všechny 3 projekty i s přídavnými aktivitami. Kaţdý ročník 

vypracovával jiný pracovní list a vykonával jiné aktivity. Celkem bylo rozdáno 33 

pracovních listů (6. ročník vyplňoval převáţně pracovní list: Ekosystém rybníka a 

Chraňme naši přírodu, 7. a 8. ročník: Ekosystém rybníka a Tajemství stromů). Ţáci 

vyplňovali především pracovní list: Tajemství stromů. Pracovní listy byly vyplňovány 

dvoučlennými a tříčlennými skupinami. 

Výuka probíhala v lokalitách: Milíčovský les (SV, S a střed), Milíčovský rybník, 

rybník Kančík a rybník Homolka. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je projekt pro učitele i 

ţáky uţitečný, jednotlivé úlohy dostatečně srozumitelné a motivující. Zajímalo mě také, 

jestli úkoly v pracovních listech odpovídají věkové kategorii ţáků, umějí aplikovat své 

znalosti v praxi a zda potřebují moji pomoc. Samozřejmostí bylo sledovat chování ţáků 

ve škole a v terénu, jejich vzájemnou spolupráci v rámci skupin a pozorovat jejich 

celkový přístup k práci. V neposlední řadě jsem se zaměřila na odpovědi ţáků 

v pracovních listech a jejich celková reflexe na celý projektový den. Všechny tyto 

zmíněné faktory mi poslouţily k ověření srozumitelnosti pracovních listů a 

smysluplnosti projektu. Měly mě upozornit na případné nedostatky, abych je následně 

mohla odstranit.      

 Před zahájením projektové výuky (cca 3 dny před její realizací) byl ţákům zadán 

domácí úkol, aby si zopakovali své předešlé znalosti z botaniky a zoologie, které 

následně vyuţijí při exkurzi do MLR. Projektový den byl zahájen motivační hodinou, 

ve které byli seznámeni s oblastí MLR a poučeni, jak se mají na území přírodní 

památky chovat a jaká pravidla musí dodrţovat. Také jim sdělen obsah a organizace 

celé terénní výuky. Nakonec byly ţákům sděleny cíle projektu a jeho význam.  
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Vlastní exkurze započala vstupem (z ulice K Milíčovu) na území přírodní 

památky (terén jsem prozkoumala jiţ před zahájením exkurze). Tam byli ţáci rozděleni 

do skupin podle jednotlivých ročníků, obdrţeli pracovní listy a byla jim popsána trasa, 

po které se budeme pohybovat. Učitelé se snaţili ţáky rozřadit do skupin tak, aby byl 

v kaţdé skupince alespoň jeden aktivní ţák. Také proběhla úvodní diskuse se ţáky na 

téma, jak často zavítají do této oblasti a co o ní vědí. Vyplynulo z ní, ţe ţáci tuto oblast 

příliš neznají a přírodní památku navštěvují maximálně 1x aţ 2x ročně.  

Naše cesta se ubírala směrem od Milíčovského rybníka k rybníku Homolka, 

rybníku Kančík a skončila ve středu Milíčovského lesa. Tato místa se stala zastávkami 

k vyplňování pracovních listů a k realizaci různých aktivit. Ty měly ţáky motivovat 

k dalším činnostem, které následovaly. Při exkurzi bylo patrné, ţe činnosti ţáky zaujaly 

a podpořily jejich kreativitu, logické myšlení a fantazii. Nezaregistrovala jsem, ţe 

někteří ţáci některé úkoly nepochopili. Ţáci se během celé exkurze také snaţili 

naslouchat radám učitelů, pozorovat okolní přírodu, sbírat materiály pro jejich budoucí 

pouţití, vyjadřovat své názory a poctivě řešit jednotlivé úkoly. Samozřejmě se našli i 

tací, kteří nebyli příliš sdílní a úkolům nevěnovali dostatečnou pozornost. Z mého 

pozorování vyplynulo, ţe ţáci niţších ročníků k pracovním listům přistupovali s větším 

nadšením. Vyskytli se i takoví ţáci, kteří neznali odpověď na některé otázky, a proto si 

chodili pro radu ke spoluţákům či učitelům. Obecně si myslím, ţe projekt byl pro ţáky 

zajímavý. 

Po skončení projektové výuky jsme se ţáky zhodnotili průběh celého dne 

(diskuse). Většina uvítala změnu, ţe výuka neprobíhala ve třídě a mohla své znalosti 

uplatnit v praxi. Ţákům sedmé třídy přišly některé úlohy těţší, poněvadţ dosud 

neprobírali botaniku. Ostatní ţáci s vyplňováním pracovních listů neměli potíţe.   

 Vyplněné pracovní listy jsem si v závěru exkurze od ţáků posbírala. Následně 

jsem je zkontrolovala a stanovila si vzorové odpovědi podle Autorského řešení 

pracovních listů pro učitele. Domnívám se, ţe projekt byl pro ţáky zajímavý, ač na 

některé otázky neznali odpovědi. Bylo to převáţně z toho důvodu, ţe některou látku ve 

škole dosud neprobírali. Přesto všechno jsme ţáky nechali, aby úlohu zkusili vyplnit 

s pomocí určovacího klíče či si nechali poradit od spoluţáka. Také se některé pracovní 

listy nestihly vyplnit celé, coţ přisuzuji nedostatku času, který jsme měli k dispozici. 
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Z tohoto důvodu jsem upravila časový rozsah jednotlivých projektů a tyto otázky jsem 

nevyhodnocovala. Doplňkové aktivity, které mají být realizovány ve škole, jsme 

se ţáky neměli moţnost otestovat. Doporučuji je ozkoušet po exkurzi ve třídě. 

Bylo důleţité zaměřit se na to, co by v odpovědích mělo být, aby byly správné. 

Někteří ţáci odpovídali správně, jiní napsali pouze částečně správnou odpověď a zbytek 

ţáků na otázky odpovídalo špatně. Podstatný pro mě byl součet všech správných a 

polovina částečně správných odpovědí. Dá se totiţ předpokládat, ţe právě polovina 

všech částečně správných odpovědí nebyla zcela přesná a byla neúplná. Procentuální 

úspěšnosti jsem dosáhla tím způsobem, ţe jsem celkový počet vyplněných pracovních 

listů, vydělila součtem správných a polovinou částečně správných odpovědí. Nakonec 

jsem tuto výslednou hodnotu převedla na procenta. Takto jsem zjistila, zda jsou otázky 

vhodně poloţeny či nikoliv. Podstatné bylo, aby byla procenta vyšší neţ 50%. Jinak 

byly otázky nejasné nebo příliš těţké. Vzhledem k tomu, ţe na většinu otázek ţáci 

odpověděli správně, nemusela jsem otázky v pracovních listech upravovat. Některé 

otázky jsou sice těţší, ale učitel je můţe z pracovních listů vyřadit či je vyplnit společně 

se ţáky. Ti se tak dozví nové informace, které se jim mohou hodit v dalším studiu. 

Aktivity, které probíhaly v rámci terénní výuky a byly realizovány vţdy před daným 

úkolem v pracovním listu, jsem nikterak nevyhodnocovala. Pouze v rámci exkurze jsme 

ţáky po dané činnosti hodnotili a to pochvalou nebo určením vítězů. Výsledky 

z pracovních listů uvádím dole pod textem v grafech (viz graf č.1 – č.11). Pracovní 

listy: Záhady vodního světa a Chraňme naši přírodu, jsou pro větší přehlednost 

rozčleněny do více grafů, poněvadţ jsou jejich součástí dílčí projekty. Na ose x 

nalezneme čísla jednotlivých otázek, na ose y je stupnice procent. Z grafu vyčteme 

procentuální podíl správných a špatných odpovědí k jednotlivým otázkám (úspěšnost 

řešení jednotlivých úloh).  
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Správnost odpovědí na jednotlivé otázky vyjádřená v procentech:  

 

Graf č. 23: Projekt Tajemsví stromů (1. – 13 . otázka). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

 
 

Graf č. 24: Projekt Tajemství stromů (14. – 25. otázka). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  
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Poznámky:  

Na otázky č. 1, č. 2, č. 4, č. 21, č. 24 v pracovních listech všichni ţáci odpověděli 

správně. Tyto úlohy jim nečinili potíţe a nepotřebovali s nimi pomoci. Otázky č. 22 a č. 

25 ţáci nestihli během exkurze vyplnit. Je to především z toho důvodu, ţe jsme neměli 

k dispozici tolik času, kolik bylo potřeba k realizaci celé projektové výuky. Na otázku č. 

16 téměř nikdo neodpověděl. Příčinou toho bylo, ţe někteří si dříve nabyté znalosti 

nedokázali vybavit, aplikovat je a ostatní tuto látku ve škole dosud neprobírali. Přesto 

doporučuji všechny výše zmíněné otázky v pracovních listech ponechat. Toto 

rozhodnutí jsem učinila na základě skutečnosti, ţe ţáci mají po celou dobu trvání 

terénní výuky k dispozici určovací klíče, které jim mohou pomoci nalézt správné řešení 

úlohy. Tyto otázky, které ţáci buď nestihli vypracovat či jim přišly obtíţné, jsem 

nevyhodnocovala, tudíţ se jejich úspěšnost řešení nevyskytuje ani v grafech. Otázka č. 

15 se zdá být pro ţáky těţká, protoţe si nedokázali s řešením úlohy poradit. Vyplývá to 

z procentuální úspěšnosti jednotlivých odpovědí. Ţáci nedokázali ve většině případů 

přiřadit k jednotlivým listům a plodům název stromu, kterému náleţí. Úlohy, jejichţ 

úspěšnost řešení se pohybovala kolem 50% a 60%, jako například u otázek č. 8, č. 10, č. 

12, č. 18 a č. 19 v pracovních listech ponechám, protoţe si myslím, ţe nejsou tak 

obtíţné, aby na ně ţáci nedokázali odpovědět. Navíc u nich ţáci mají moţnost pouţívat 

určovací klíče a poradit se se spoluţáky či s učiteli. Obecně si myslím, ţe uţ by ţáci 2. 

stupně základních škol měli umět spolupracovat a vyhledat si potřebné informace. Také 

je vhodné do projektu zapojit více ročníků, tím se předejde problémům s řešením 

jednotlivých úloh. Existuje zde totiţ moţnost, ţe starší ţáci pomohou těm mladším 

s úlohami, se kterými si nevědí rady. V tomto případě bohuţel starší ţáci mladším příliš 

nepomáhali. Z výše uvedeného a grafů vyplývá, ţe těţší otázky v pracovních listech 

jsem zařadila aţ na konec. 
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 Graf č. 25: Projekt Záhady vodního světa (úvodní otázky). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

S vypracováním otázek č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 9 ţáci neměli větší obtíţe. Tyto úlohy 

lze odvodit, ţáci také mohou pouţívat určovací klíče či se poradit se spoluţáky. Také 

otázky č. 7, č. 8 a č. 10 ţákům nepřišli těţké. Úspěšnost jejich řešení je 70 – 75 %. 

Velké problémy ţákům činila otázka č. 1. Na mapce měli vyznačit rybníky v oblasti 

MLR, očíslovat je a ke kaţdému číslu přiřadit jejich název. Ţáci bohuţel nevyuţili 

moţnosti pracovat s informacemi, které jsou na informačních tabulích a nenechali si od 

nikoho poradit. Přesto bych tuto otázku opět ponechala v pracovním listu, protoţe je 

důleţité, aby ţáci věděli, které rybníky se v oblasti MLR vyskytují.     
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Graf č. 26: Projekt Záhady vodního světa (Obratlovci). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

Tyto dvě úlohy téměř všichni ţáci vypracovali správně.  

 

Graf č. 27: Projekt Záhady vodního světa (Vodní ptáci). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  
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Poznámky: 

S řešením otázek č. 1 a č. 9 ţáci neměli problémy. Otázky č. 2, č. 3, č. 6, č. 8 nepovaţuji 

za příliš těţké, jejich úspěšnost řešení se pohybuje kolem 60 – 75 %. Méně vyhovující 

mi připadají otázky č. 4, č. 5 a č. 7. Správnost jejich odpovědí je 50 – 55%. Ţáci 

nedokázali přiřadit jednotlivé druhy vodních ptáků k jejich řádu. Opět zde doporučuji, 

aby ţáci pouţívali určovací klíče, kde na tento druh otázek naleznou odpověď.  

 

Graf č. 28: Projekt Záhady vodního světa (Obojţivelníci). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

V této části pracovního listu byla úspěšnost řešení jednotlivých úloh především 60 – 

70%. Vyšší počet správných odpovědí jsem zpozorovala u otázky č. 1 a č. 3. Otázka č. 8 

se ţákům nezdála příliš lehká. Pouze 55% odpovědí na ni bylo správných. Opět bych ji 

z pracovního listu nevyřazovala.   
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Graf č. 29: Projekt Záhady vodního světa (Plazi). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

Vyšší procentuální úspěšnosti dosáhla otázka č. 3. Otázky č. 1 a č. 2 byly průměrně 

těţké. Pouze na otázku č. 4 ţáci hůře odpovídali, coţ přisuzuji nedostatku určovacích 

klíčů zaměřující se na tuto problematiku. Samozřejmě si mohli správnou odpověď zjistit 

od spoluţáků, kteří ji věděli. Ţáci však uţ v těchto závěrečných úlohách příliš 

nespolupracovali.    
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Graf č. 30: Záhady vodního světa (Ryby). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

Poslední část pracovního listu se věnuje rybám. Otázku č. 1 a otázku č. 2 vypracovali 

skoro všichni ţáci. Téměř většina otázek měla úspěšnost řešení 60 – 65%. Pouze otázka 

č. 3 měla úspěšnost pod 50% a ani otázka č. 8 nebyla nejlehčí. Taktéţ tento fakt 

přikládám vyšší únavě ţáků v závěru projektu. 
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 Graf č. 31: Projekt Chraňme naši přírodu (Úvodní část). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky:  

Úspěšnosti řešení 100% dosáhly otázky č. 1 a č. 2. Správnost odpovědí byla u většiny 

otázek 81 – 94%. Výjimku tvoří pouze jednotlivé úlohy v otázce č. 4, které ţákům přišli 

obtíţné. Je to pozoruhodné, poněvadţ mají objasnit běţné biologické termíny, které 

nalezneme ve všech učebnicích Přírodopisu.   
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Graf č. 32: Projekt Chraňme naši přírodu (Ekosystém lesa). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

Tato část pracovního listu ţákům činila potíţe. Úlohy zjišťovaly jejich znalosti o 

dřevinách. Také vyţadovaly, aby ţáci vyuţívali informací z informačních tabulí, 

pouţívali určovací klíče a navzájem spolu spolupracovali. Tyto pracovní listy ovšem 

vyplňovali především ţáci mladších ročníků a ti nedokázali tyto informace zpracovat. 

Někteří dokonce tuto látku ve škole dosud neprobírali. Z toho důvodu nemá tato část 

pracovního listu příliš vysoké procento úspěšnosti řešení jednotlivých úloh. Výjimkou 

je otázka č. 13, na kterou odpověděli všichni ţáci. Polovina otázek dosáhla úspěšnosti 

řešení 63 – 75% (otázky č. 4, č. 5, č. 6, č. 9, č. 10, č. 11). Druhá polovina otázek 50% 

(otázka č. 2 a č. 8) či dokonce méně neţ 50% (otázky č. 1, č. 3, č. 7, č 12). Opět 

doporučuji výše zmíněné otázky v pracovním listu ponechat, protoţe jsou sestaveny 

v souladu s obsahem učebnic, které ţáci ve školách pouţívají. Záleţí ovšem na učiteli, 

zda je tam nakonec zanechá či ne.    
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Graf č. 33: Projekt Chraňme naši přírodu (Ekosystém rybníků). 

Osa X: čísla jednotlivých otázek daného pracovního listu. 

Osa Y: stupnice procent.  

 

Poznámky: 

Správně všichni ţáci odpověděli na otázku č. 11. Také úlohy č. 1, č. 10 a 10a) ţáci ve 

většině případů dobře vypracovali. Nejvíce se v pracovních listech objevily otázky 

s úspěšností řešení 63 – 75%. Jedná se především o otázky č. 2, č. 4, č. 6, č. 7 a č. 9. 

Nejvíce problémů ţákům dělaly otázky č. 3, č. 5, č. 8. Ty dosahovaly úspěšnosti kolem 

50 – 60%.    

Obecně si myslím, ţe projekt Chraňme naši přírodu je pro ţáky těţší neţ ty 

ostatní. Je to především z toho důvodu, ţe jsou v něm úlohy vyţadující kritické myšlení, 

které činí některým ţákům potíţe.  

Na základě správnosti většiny odpovědí jsem se rozhodla otázky neměnit a 

ponechat na jednotlivých učitelích, zda některé odstraní či ne. Samozřejmě se 

v pracovních listech vyskytují i úlohy s nízkou úspěšností, ale nevyřadila jsem je, 

protoţe si myslím, ţe takto je celý projekt vyváţen. Všechny úlohy jsem v pracovních 

listech tedy zanechala a na obtíţnější otázky jsem následně upozornila v manuálu 
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k projektové výuce pro učitele, aby věděli, o které se jedná a mohli je popřípadě 

odstranit. Téţ aktivizující hry jsem neměnila, ţáci vţdy zadání porozuměli. 

V pracovních listech jsem pouze opravila drobné chyby, týkající se překlepů či špatného 

číslování.  
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5  Diskuse 

 

Diplomová práce byla vytvořena především proto, aby mohli ţáci 2. stupně 

základních škol, které se nacházejí poblíţ přírodní památky MLR, uplatnit své znalosti 

v praxi, a aby se s touto oblastí blíţe seznámili. Zaměřuje se proto zejména na oblast 

MLR a její vyuţití ve vzdělávacím procesu. 

Cíle, které jsem si v úvodu diplomové práce stanovila, se mi podařilo naplnit. 

Oblast Milíčovský les a rybníky jsem charakterizovala a shrnula veškeré informace o ní, 

provedla jsem analýzu RVP a učebnic z hlediska zastoupení environmentální výchovy a 

vytvořila jsem dotazníky a výukové projekty (soubor materiálů pro učitele a ţáky), které 

jsem ověřila v praxi. Důleţitým krokem, který mi usnadnil realizaci projektů v praxi, 

bylo také zmapování terénu přírodní památky Milíčovský les a rybníky. V závěrečné 

části práce jsem se věnovala rozboru výsledků úspěšnosti jednotlivých úloh, které jsem 

následně zhodnotila. 

Důvodem sepsání této diplomové práce bylo mé přesvědčení, ţe v RVP ZV není 

dostatečně rozpracováno průřezové téma EV. S tímto mým tvrzením souhlasili i někteří 

učitelé v dotazníkovém šetření. Po nastudování RVP ZV se můj názor potvrdil.  V RVP 

ZV zcela postrádám praktické hledisko. EV je zde sice ponechán velký prostor, ale 

nespatřuji zde náměty k různým aktivitám v přírodě. Všeobecně v RVP ZV 

neshledávám dostatek informací a námětů, které by pedagogům poradily, jakým 

způsobem mají výuku tohoto průřezového tématu realizovat, jak tento předmět 

vyučovat v nepřírodovědných předmětech a  kterou odbornou literaturu vyhledat. Také 

v RVP ZV nenalézám informace o vhodných metodách, jeţ by upoutaly při výuce 

ţákovu pozornost a ten pochopil podstatu dané problematiky. V RVP ZV nenacházím 

návrhy, jak mají pedagogové určité učivo s náměty EV svým ţákům zprostředkovat. 

Záleţí tedy na učiteli, jak toto průřezové téma uchopí při své výuce, jakým způsobem 

ţákům vyloţí danou látku a kterou organizační formu výuky zvolí. Pedagog zde má 

velkou autonomii, je pouze na něm, aby se drţel tématických okruhů a v ostatním má 

„volnou ruku“. V RVP by se tedy měly více rozpracovat metody, jak toto průřezové 

téma vyučovat a jakým způsobem mají pedagogové téma včlenit do svého předmětu a 
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zavést ho jako integrovaný celek v rámci mezipředmětových vztahů. Z výše uvedených 

důvodů je třeba, aby měli učitelé k dispozici dostatek námětů, příruček, metodických 

pokynů a projektů, které jim pomohou při výuce EV na školách.  

V diplomové práci se také zabývám analýzou učebnic z hlediska zastoupení EV. 

Domnívala jsem se totiţ, ţe EV není v učebnicích dostatečně zastoupena. Naproti tomu 

má 58% učitelů za to, ţe je environmentální výchově v učebnicích ponechán dostatečný 

prostor. Po zhlédnutí učebnic pro ţáky 2. stupně základních škol jsem zjistila, ţe v nich 

chybí dostatek inspirativních námětů na rozličné aktivity v přírodě. Učebnice jsou 

vesměs teoretické. Problematika je zde nastíněna velmi okrajově (viz kapitola 3.1.3 

Analýza učebnic).  

Obecně řečeno nejvíce vyţadují aktivitu ţáků učebnice vydané nakladatelstvím 

Scientia. Přesto si myslím, ţe jednotlivé úlohy v nich ţáky aktivně nezapojují do 

různých činností v přírodě. Domnívám se totiţ, ţe jsou to pouze náměty na různé 

činnosti, které učitel nemusí při své výuce realizovat. Pokud tedy učitel tyto úlohy se 

svými ţáky nevypracuje přímo při výuce a nezadá jim je ani za domácí úkol, je pouze 

na nich, zda v době svého volna tyto úlohy opravdu splní.  

Před vlastní tvorbou materiálů k projektové výuce jsem provedla dotazníkové 

šetření. Otázky v dotaznících byly převáţně uzavřené a byly koncipovány takovým 

způsobem, abych si vytvořila představu o organizačních formách a metodách výuky 

učitelů na jednotlivých základních školách. Pokládala jsem takové otázky, abych 

zjistila, zda pedagogové zavádějí do své výuky environmentální výchovu. Mým cílem 

také bylo přesvědčit se, zda mají učitelé o mnou vytvořené výukové projekty zájem a 

v neposlední řadě získat informace o jejich ochotě realizovat projekty v praxi.  

Většina učitelů otázkám v dotaznících porozuměla a dokázala mi na ně 

odpovědět.  Nejasné a dostatečně nesrozumitelné se ukázaly být otázky č. 8, č. 11 a č. 

25. Otázky č. 11 a č. 25 jsem z dotazníkového šetření nevyřadila, i kdyţ na ně většina 

učitelů odpovídala zcela na něco jiného, neţ na co jsem se ptala. Otázku číslo 8 jsem 

z dotazníku odstranila. Níţe je podáno vysvětlení. Ostatní otázky byly v dotazníkovém 

šetření pečlivě zodpovězeny.  
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 Otázka č. 8: Prosím, uveďte příklady z Vašeho předmětu. (Návaznost na otázku 

č. 7: Posuďte, zda je průřezové téma, environmentální výchova, v RVP 

dostatečně rozpracováno.) 

 

Tuto otázku jsem ze svého výzkumného šetření vyřadila, poněvadţ nebyla 

dostatečně věcná a pro některé učitele dostatečně srozumitelná. Neodpověděli na 

ni 4 učitelé, 8 jich na ni odpovědělo. Z těchto osmi respondentů 3 uvedli svůj 

způsob organizace výuky, ve které se objevují prvky EV (př. vycházka do 

přírody, projekt ZOO, projekt Obnovitelné zdroje energie, určování rostlin 

v Milíčovském lese, exkurze IKEM - kardiovaskulární choroby – zdravotnický 

záchranný systém). Takto ale otázka nebyla zamýšlena.  

Mým záměrem bylo zjistit, zda je v RVP EV dostatečně rozpracována a 

popř. v jaké části  RVP učitelé spatřují realizaci EV v rámci svého předmětu. 

Bylo tedy zapotřebí, aby učitelé uvedli učivo předepsané RVP, které úzce 

souvisí s EV a které zařazují do svého aprobačního předmětu. Níţe zmiňuji 

odpovědi těch učitelů, kteří uvedli jednotlivé příklady ze svého předmětu.  

Odpovědi ostatních učitelů: ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se objevují 

prvky EV v těchto tématických celcích: pochopení základních přírodních 

zákonitostí, ekosystémy, biosféra, obnovitelné zdroje, problémy ţivotního 

prostředí, vztah člověka k ţivotnímu prostředí a k přírodě, ochrana přírody a 

ţivotního prostředí, ekologie; 8. ročník, probíraná látka - savci: EV prochází 

celou látkou -  zoologie, biologie, biologie člověka, mineralogie + geologie; VZ 

- vliv prostředí na zdraví člověka; 

PČ -  pracovní aktivity ovlivňující ţivotní prostředí, význam různých profesí ve 

vztahu k ţivotnímu prostředí; Ze – vzdělávací oblast Člověk a příroda - (8. 

ročník) – červená kniha ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. 
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 Otázka č.11: Vyuţíváte ve svém aprobačním předmětu alternativní metody 

výuky v oblasti EVVO?  

 Otázka č. 25: Vyuţíváte některé motivační postupy při EVVO? 

 

Otázka č. 25 měla být v dotazníkovém šetření umístěna za otázku 

s číslem 11. Toto uspořádání nebylo vhodné. Výsledkem toho bylo, ţe se 

respondenti nezorientovali v na sebe navazujících otázkách. Otázka č. 11 byla 

otevřená, ale přesto ji ţádný učitel nerozvedl, coţ také komplikuje celkovou 

analýzu dotazníkového šetření. 

 Z odpovědí také není příliš patrné, zda učitelé opravdu vyuţívají 

alternativní metody výuky či nikoliv. Většinou ti, kteří zaškrtli kolonku, ţe je 

zařazují do své výuky, v navazující otázce uvedli spíše klasické metody výuky, 

tedy nikterak alternativní. Jednalo se o dialogické metody výuky (slovní), 

názorné a demonstrační metody výuky a metody vytváření praktických 

dovedností. Spatřuji zde absenci záţitkové pedagogiky/aktivizujících metod 

výuky (diskuse, didaktické hry, inscenační metody, situační metody výuky, 

projektového vyučování, problémového vyučování aj.). Jinak řečeno odpovědi 

jednotlivých učitelů na tyto otázky nemají dostatečně vypovídající hodnotu. Přes 

výše uvedená fakta jsem se rozhodla tyto otázky z analýzy nevyřazovat, protoţe 

se domnívám, ţe při pozorném přečtení, jsou jednoznačné.  

 

Vyhodnocení hypotéz proběhlo bez větších obtíţí. Všech 9 hypotéz se potvrdilo. 

Více informací viz kapitola 3.1.4 Zhodnocení hypotéz dotazníkového šetření. 

Východiskem pro tvorbu projektů mi bylo to, ţe ţáci příliš dobře neznají oblast 

MLR, své nabyté znalosti neuplatňují v praxi, neangaţují se v aktivní ochraně ţivotního 

prostředí a nejsou vyrozuměni o škodlivých vlivech, které na toto území působí. Po 

realizaci terénní výuky na území přírodní památky a analýze jednotlivých odpovědí 

ţáků v pracovních listech, se mi tato skutečnost potvrdila (ţáci oblast navštěvují občas, 

a to především s rodiči nebo o ni zájem vůbec neprojevují, je to z důvodu změny 

ţivotního stylu současné generace), ač někteří učitelé v dotazníkovém šetření uváděli, 

ţe jejich ţáci oblast znají a své znalosti v terénu umějí vyuţívat. Ţáci si skutečně 
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nevěděli s některými úlohami rady a oblast příliš neznali, ale při vyplňování pracovních 

listů jim byly k dispozici určovací klíče, mohli vyuţívat údajů z informačních tabulí, a 

proto dokázali ve většině případů na dané otázky správně odpovědět. Více informací viz 

kapitola 4 Výsledky ověření projektů v praxi.  

Smyslem tvorby projektů bylo ţáky blíţe seznámit s oblastí MLR a poukázat na 

důleţitost ochrany ţivotního prostředí. Nezbytností také bylo jednotlivé ţáky 

rozličnými aktivitami motivovat, neboť pestré vyučovací metody s pozitivní motivací 

zvýší jejich zájem a povedou k jejich aktivní účasti při projektové výuce. Důleţité 

především bylo vybudovat u ţáků pozitivní vztah k přírodě a snaţit se v nich vyvolat 

povědomí o vlastní sounáleţitosti s ţivou přírodou. Ţáci tak přírodu nevnímají pasivně,  

ale jsou s ní v přímém kontaktu, pozorují ji a stávají se její součástí. Navrţené aktivity 

rovněţ pomohou učitelům základních škol začlenit EV do výuky. Učitelé totiţ nemají 

ve většině případů dostatek času pro tvorbu vlastních projektů (viz kapitola 3.1.3 

Analýza dotazníkového šetření) a také nemají moţnost se s projekty zaměřenými na 

tuto oblast dostat do kontaktu, pokud jim je někdo přímo neposkytne. K tomu je 

nezbytné dodat, ţe v současné době jiţ existují práce zaměřené na tuto oblast (v době 

vzniku mé diplomové práce nebyl vytvořen ţádný projekt s tímto zaměřením), ale z 

diskuse s učiteli vím, ţe je nemají k dispozici. Pravděpodobně byly realizovány na 

jiných základních školách.  

Obecně si myslím, ţe jsem vzbudila zájem ţáků. Zpozorovala jsem ho při 

realizaci projektové výuky. V případech, kdy si ţáci nevěděli rady s danou úlohou, 

přišli za mnou či za učiteli a poţádali nás o pomoc. Při práci ţáci dodrţovali pokyny, 

které jsem jim sdělila, pouţívali určovací klíče a sledovali informační tabule. Společně 

s učiteli jsem se snaţila ţáky podněcovat k různým činnostem, abychom je motivovali 

k dalším aktivitám a vzbudili u nich zájem zjišťovat více informací o oblasti MLR. 

Důleţitá byla také spolupráce pedagogického sboru. V závěru projektové výuky se ţáky 

proběhla reflexe, ze které vyplynulo, ţe jim výuka přišla zajímavá a nestereotypní na 

rozdíl od výuky v běţné třídě. Vesměs se všechny projekty ukázaly být vyhovující. 

Projekty jsou sice navrţeny pro práci v terénu, ale projekt Chraňme naši přírodu je 

moţno realizovat i ve třídě. Otázky v pracovních listech se nezdály být aţ tak obtíţné, 

pouze některé úlohy se kvůli časové tísni nestihly vypracovat. Učitelé mi přislíbili, ţe 
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projekty v budoucnu vyuţijí, popř. je zařadí do svého ŠVP. Také mi bylo nabídnuto, ţe 

se na jejich realizaci mohu podílet s nimi. 

Věřím, ţe projekty budou učitelům jednotlivých základních škol přínosné. Jsem 

přesvědčena, ţe pomohou jednotlivým ţákům ucelit si své znalosti o fauně a flóře na 

tomto území a budou jim uţitečné v budoucnu. Je důleţité, aby si ţáci uvědomili, jak je 

nezbytné chránit ţivotní prostředí.   
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6  Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo vytvořit materiály pro terénní výuku, která 

bude následně zrealizována na území přírodní památky Milíčovský les a rybníky. 

Materiály jsem vytvořila na základě studia odborných publikací, odborných článků, 

učebnic pro 2. stupeň základního vzdělávání, encyklopedií a internetových stránek 

zabývajících se projektovou výukou.  

Východiskem pro tvorbu projektů mi byl nejen zájem učitelů jednotlivých 

základních škol nacházejících se poblíţ této oblasti, ale také mnou vytvořené 

dotazníkové šetření. To mi potvrdilo, ţe základní školy příliš nevyuţívají projekty 

zaměřené na tuto oblast a samy si je nevytvářejí. O významu projektů jsem se 

přesvědčila i z diskuse se ţáky, kteří mi potvrdili, ţe les a jemu přilehlé rybníky příliš 

nenavštěvují a neznají faunu a flóru zde se vyskytující. Obecně se dá říci, ţe ţáci nemají 

k přírodě takový vztah, který by se od nich očekával. Volný čas raději tráví u počítačů, 

v lepším případě s kamarády na hřištích. Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla 

vypracovat projekty, které ţáky zaujmou, kde výuka nebude probíhat v běţné třídě, ale 

v přírodě. Myslím si, ţe projekt byl pro ţáky kladným přínosem a vyvedl je z běţného 

stereotypu.  

V teoretické části se zmiňuji o ochraně přírody z obecného hlediska, a to z toho 

důvodu, abych uvedla problematiku do širších souvislostí. Popisuji zde také území 

Milíčovského lesa a rybníků, coţ mi poskytlo informace o fauně a flóře vyskytující se 

v této oblasti a v neposlední řadě pomohlo při tvorbě pracovních listů. Ty jsou 

vytvořeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 

zároveň souhlasí s obsahem učiva, které je stanoveno pro 2. stupeň základního 

vzdělávání (učebnice pro 6. – 9. ročník). V této části diplomové práce také vysvětluji 

význam terénní výuky a upozorňuji na fakt, jak je důleţité ţáky při výuce motivovat.  

V praktické části diplomové práce čtenář nalezne dotazníkové šetření a mnou 

vytvořené materiály k projektové výuce. Mezi ně patří projekt Tajemství stromů, 

projekt Záhady vodního světa a projekt Chraňme naši přírodu. Kaţdý projekt se zabývá 

zcela jinou problematikou a jeho součástí je metodika práce s projektem, manuál 
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k projektové výuce, autorské řešení pracovního listu pro učitele a pracovní list pro ţáky. 

Obecně tyto materiály poukazují na fakt, ţe by se lidé měli k přírodě chovat ohleduplně, 

dodrţovat její zákony a podílet se na obnově její přirozené rovnováhy. Zdůrazňuje 

druhovou ochranu určitých skupin ţivočichů a podporu cenných a ohroţených biotopů. 

V závěru práce se zmiňuji o výsledcích ověřování projektů v praxi a upozorňuji 

na ty úlohy v pracovních listech, které měly niţší procentuální úspěšnost řešení. 

Nakonec zhodnocuji výsledky své práce.   

Cíle, které jsem si v úvodní části diplomové práce stanovila, byly splněny. 

Materiály byly ověřeny a vyhodnoceny. Úlohy v pracovních listech se ukázaly být 

středně obtíţné. Některé otázky je moţno z listů odstranit, protoţe je mají učitelé 

k dispozici v elektronické podobě.  
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