
9. Přílohy 

Příloha č. 1: Pracovní list – Květ a květenství 

 



 



 



Příloha č. 2: Pracovní list – Květ a květenství, řešení 

 



 



 



Příloha č. 3: Pracovní list – hájová květena 

 



 



 



 Příloha č. 4: Pracovní list – hájová květena, řešení  

 



 



 



Příloha č. 5: Pracovní list – sukulenty 

 



 



 



Příloha č. 6: Pracovní list – sukulenty, řešení 

 



 



 



Příloha č. 7: Pracovní list – tropy 

 



 



 



Příloha č. 8: Pracovní list – tropy, řešení 

 

 



 



 



Příloha č. 9: Pilotní dotazník 

 

Vážení respondenti,  

do rukou se Vám dostává dotazník, jehož cílem je zjistit míru využívání botanické zahrady 

Na Slupi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro exkurze a míru tohoto 

využívání Vámi. Dotazník je samozřejmě anonymní a výsledky, které z něj vyvodím, 

budou použity pouze pro účely mé diplomové práce. Pokud budete mít o výsledky 

průzkumu zájem, kontaktujte mne a ráda Vám je poskytnu. Děkuji Vám za spolupráci 

a Váš čas. 

Eliška Nováková 

Zatrhněte odpověď na následující otázky. Může být zatrhnuto i více odpovědí.  

 

STRÁNKA 1 

1. Začleňujete exkurzi jako organizační formu do svých vyučovacích hodin? 

a) Ano (Následující stránka)  b) Ne (Přejít na stránku 13) 

 

STRÁNKA2 

2. Kolikrát ročně začleňujete exkurzi do výuky? 

 a) 1x b) 2 – 3x c) 4 – 5x d) jiné: …………………….. 

 

3. Navštěvujete v rámci exkurze botanickou zahradu Praha Troja? 

a) Ano      b) Ne  

 

4. Navštěvujete v rámci exkurze botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 12) 

 

5. Navštěvujete v rámci exkurze jinou botanickou zahradu než výše uvedené? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 4) 

 

STRÁNKA 3 

6. Jakou nebo jaké jiné botanické zahrady než výše uvedené navštěvujete? 

(Následující stránka) 

 



STRÁNKA 4 

7. Která oddělení botanické zahrady Na Slupi v rámci exkurze navštěvujete? 

 a) vodní a bahenní rostliny    g) středozemní skalka 

 b) rostliny písčin     h) sbírka jehličnanů 

 c) rostliny rašelinišť a slatin    i) tropické skleníky 

 d) užitkové rostliny     j) vlhký subtropický skleníky 

 e) expozice rašeliništních vřesovcovitých  k) suchý subtropický skleník 

 f) stinná skalka     l) Zahradu navštěvuji jako celek bez 

  konkrétního zaměření. 

 

8. Uvítal/a byste připravené pracovní listy pro exkurzi v botanické zahradě Na Slupi? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 6) 

 

STRÁNKA 5 

9. Pro která oddělení byste pracovní listy uvítal/a nejvíce? 

 a) vodní a bahenní rostliny    g) středozemní skalka 

 b) rostliny písčin     h) sbírka jehličnanů 

 c) rostliny rašelinišť a slatin    i) tropické skleníky 

 d) užitkové rostliny     j) vlhký subtropický skleník 

 e) expozice rašeliništních vřesovcovitých  k) suchý subtropický skleník 

 f) stinná skalka   

 

(Následující stránka) 

 

STRÁNKA 6 

10. Z jakého důvodu botanickou zahradu navštěvujete? 

 a) Pro zpestření výuky 

 b) Pro podpoření výkladu ve výuce 

 c) Pro procvičení toho, co se ve škole žáci naučili  

 d) Pro zvýšení zájmu žáků o botaniku 

 e) Z nutnosti náhradní výuky mimo školu  

 f) jiné: …………………………………………… 

 

11. Víte o možnosti komentované prohlídky do venkovních expozic i do skleníků? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 9) 

 

 



STRÁNKA 7 

12. Využíváte tyto komentované prohlídky? 

 a) Ano (Přejít na stránku 9)   b) Ne (Následující stránka) 

 

STRÁNKA 8 

13. Z jakého důvodu tyto komentované prohlídky nevyužíváte? 

 a) Komentuji sbírky botanické zahrady žákům sám/sama. 

 b) Cena je příliš vysoká. 

 c) Žáci pracují sami bez komentáře pouze s pomocí pracovních listů. 

 d) jiné: …………………………………………………………………………………….. 

(Následující stránka) 

 

STRÁNKA 9 

14. Navštěvujete v botanické zahradě Na Slupi také geopark? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 11) 

 

STRÁNKA 10 

15. Z jakého důvodu navštěvujete geopark?  

 ………………………………………………………………………………………………… 

(Přejít na stránku 13) 

 

STRÁNKA 11 

16. Z jakého důvodu nenavštěvujete geopark?  

 a) Jeho sbírky mi nepřijdou dostatečně zajímavé. 

 b) Čas pro exkurzi radši věnuji botanice, zoologii či ekologii. 

 c) jiné: …………………………………………………………………………………….. 

(Přejít na stránku 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRÁNKA 12 

17. Pokud navštěvujte botanickou zahradu Troja a nenavštěvujete botanickou zahradu Na 

Slupi, z jakého to je důvodu? 

 a) Nenavštěvuji ani jednu zahradu. 

 b) Botanická zahrada Troja má větší a zajímavější sbírky. 

 c) Botanická zahrada Troja nabízí větší množství výukových programů pro školy. 

 d) Botanická zahrada Troja je snáze dostupná z naší školy. 

 e) Využiji také návštěvu sousední zoologické zahrady. 

 f) jiné: …………………………………………………………………………………….. 

(Následující stránka) 

 

STRÁNKA 13 

18. Jste:  

a) muž      b) žena 

 

 19. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) méně než 30 let  b) 31 – 40 let  c) 41 – 50 let  d) více než 50 let  

 

20. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

a) do 2 let  b) 3 – 5 let    c) 6 – 10 let       d) 11 – 20 let  e) více než 20 let 

 

21. Na kterém typu školy učíte? 

a) gymnázium     b) základní škola  

 

22. Pokud pro Vás byla některá otázka nesrozumitelná, která otázka to byla a proč? Co byste 

mi doporučil/a pro vylepšení dotazníku? 

Byl/a jste vygenerován/a pro pretest. Z toho důvodu Vás prosím o vyplnění také této otázky. 

Děkuji za Vaše názory a připomínky. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 



Příloha č. 10: Finální dotazník 

 

 

Vážení respondenti,  

do rukou se Vám dostává dotazník, jehož cílem je zjistit míru využívání botanické zahrady 

Na Slupi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro exkurze a míru tohoto 

využívání Vámi. Dotazník je samozřejmě anonymní a výsledky, které z něj vyvodím, 

budou použity pouze pro účely mé diplomové práce. Pokud budete mít o výsledky 

průzkumu zájem, kontaktujte mne a ráda Vám je poskytnu. Děkuji Vám za spolupráci 

a Váš čas. 

Eliška Nováková 

Zatrhněte odpověď na následující otázky. Může být zatrhnuto i více odpovědí.  

 

STRÁNKA 1 

1. Začleňujete exkurzi jako organizační formu do svých vyučovacích hodin? 

b) Ano (Následující stránka)  b) Ne (Přejít na stránku 16) 

 

STRÁNKA2 

2. Kolikrát ročně začleňujete exkurzi do výuky? 

 a) 1x  b) 2 – 3x  c) 4 – 5x  d) jiné: ……………… 

 

3. Navštěvujete v rámci exkurze botanickou zahradu Praha Troja? 

a) Ano      b) Ne  

 

4. Navštěvujete v rámci exkurze botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 5) 

  

STRÁNKA 3 

5. Navštěvujete v rámci exkurze jinou botanickou zahradu než výše uvedené? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 7) 

 



STRÁNKA 4 

6. Jakou nebo jaké jiné botanické zahrady než výše uvedené navštěvujete? 

 …………..……………………………………………………………………………… 

(Přejít na stránku 7) 

 

STRÁNKA 5 

5. Navštěvujete v rámci exkurze jinou botanickou zahradu než výše uvedené? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 15) 

 

STRÁNKA 6 

6. Jakou nebo jaké jiné botanické zahrady než výše uvedené navštěvujete? 

 …………………………………………………………………………………………… 

(Přejít na stránku 15) 

 

STRÁNKA 7 

7. Která oddělení botanické zahrady Na Slupi v rámci exkurze navštěvujete? 

 a) vodní a bahenní rostliny    g) středozemní skalka 

 b) rostliny písčin      h) sbírka jehličnanů 

 c) rostliny rašelinišť a slatin    i) tropické skleníky 

 d) užitkové rostliny     j) vlhký subtropický skleníky 

 e) expozice rašeliništních vřesovcovitých  k) suchý subtropický skleník 

 f) stinná skalka      l) Zahradu navštěvuji jako celek 

  bez konkrétního zaměření. 

 

8. Uvítal/a byste připravené pracovní listy pro exkurzi v botanické zahradě Na Slupi? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRÁNKA 8 

9. Pro která oddělení byste pracovní listy uvítal/a nejvíce? 

 a) vodní a bahenní rostliny    g) středozemní skalka 

 b) rostliny písčin      h) sbírka jehličnanů 

 c) rostliny rašelinišť a slatin    i) tropické skleníky 

 d) užitkové rostliny     j) vlhký subtropický skleník 

 e) expozice rašeliništních vřesovcovitých  k) suchý subtropický skleník 

 f) stinná skalka   

(Následující stránka) 

 

STRÁNKA 9 

10. Z jakého důvodu botanickou zahradu navštěvujete? 

 a) Pro zpestření výuky 

 b) Pro podpoření výkladu ve výuce 

 c) Pro procvičení toho, co se ve škole žáci naučili  

 d) Pro zvýšení zájmu žáků o botaniku 

 e) Z nutnosti náhradní výuky mimo školu  

 f) jiné: ………………………………………………………… 

 

11. Víte o možnosti komentované prohlídky do venkovních expozic i do skleníků? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 12) 

 

STRÁNKA 10 

12. Využíváte tyto komentované prohlídky? 

 a) Ano (Přejít na stránku 12)   b) Ne (Následující stránka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRÁNKA 11 

13. Z jakého důvodu tyto komentované prohlídky nevyužíváte? 

 a) Komentuji sbírky botanické zahrady žákům sám/sama. 

 b) Cena je příliš vysoká. 

 c) Žáci pracují sami bez komentáře pouze s pomocí pracovních listů. 

 d) jiné: ……………………………………………………………… 

(Následující stránka) 

 

STRÁNKA 12 

14. Navštěvujete v botanické zahradě Na Slupi také geopark? 

 a) Ano (Následující stránka)   b) Ne (Přejít na stránku 14) 

 

STRÁNKA 13 

15. Z jakého důvodu navštěvujete geopark?  

 a) Pro zpestření výuky 

 b) Pro podpoření výkladu ve výuce 

 c) Pro procvičení toho, co se ve škole žáci naučili  

 d) Pro zvýšení zájmu žáků o geologii a mineralogii 

 e) Z nutnosti náhradní výuky mimo školu  

 f) jiné: ……………………………………………………… 

(Přejít na stránku 16) 

 

STRÁNKA 14 

16. Z jakého důvodu nenavštěvujete geopark?  

 a) Jeho sbírky mi nepřijdou dostatečně zajímavé. 

 b) Čas pro exkurzi radši věnuji botanice, zoologii či ekologii. 

 c) jiné: ……………………………………………………… 

(Přejít na stránku 16) 

 

 

 

 

 

 



STRÁNKA 15 

17. Pokud navštěvujte botanickou zahradu Troja a nenavštěvujete botanickou 

zahradu Na Slupi, z jakého to je důvodu? 

 a) Nenavštěvuji ani jednu zahradu. 

 b) Botanická zahrada Troja má větší a zajímavější sbírky. 

 c) Botanická zahrada Troja nabízí větší množství výukových programů pro školy. 

 d) Botanická zahrada Troja je snáze dostupná z naší školy. 

 e) Využiji také návštěvu sousední zoologické zahrady. 

 f) jiné: ………………………………………………………… 

(Následující stránka) 

 

STRÁNKA 16 

18. Jste:  

b) muž      b) žena 

 

 19. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

b) méně než 30 let b) 31 – 40 let  c) 41 – 50 let  d) více než 50 let  

 

20. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

a) do 2 let  b) 3 – 5 let    c) 6 – 10 let       d) 11 – 20 let       e) více než 20 let 

 

21. Na kterém typu školy učíte? 

b) gymnázium     b) základní škola  

 

 


