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Abstrakt 

 Předkládaná diplomová práce je zaměřená na využívání botanické zahrady 

PřF UK v Praze učiteli v rámci organizační formy exkurze. Učitelé využívají tuto zahradu 

s různými cíli a s různou intenzitou. Tato práce přináší shrnutí tohoto využívání 

zpracováním dotazníkového šetření, které proběhlo mezi učiteli základních škol 

a gymnázií. V práci jsou testovány následující hypotézy: 1. Učitelé s délkou praxe delší 

než dvacet let využívají exkurze méně než učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let. 

2. Muži využívají komentované prohlídky více než ženy. 3. Učitelé gymnázií využívají 

geopark pro exkurzi více než učitelé základních škol. 4. Učitelé s délkou praxe delší než 

dvacet let navštěvují jiné zahrady než PřF UK v Praze a Troju méně než učitelé s délkou 

praxe kratší než dvacet let. Dále jsou v práci shrnuty základní informace o exkurzi jako 

organizační formě. Práce se v neposlední řadě zabývá botanickou zahradou 

PřF UK v Praze, jejími sbírkami, historií a možnostmi využití pro školy.  

 

 

Klíčová slova 

Botanická zahrada, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, exkurze, dotazník, 

hypotéza, respondent, učitel. 
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Abstract  

This diploma thesis is focusing on use of Botanical garden of Faculty of Science, 

Charles University in Prague by teachers as a destination for class field trips. Teachers use 

this garden with different objectives and different intensity. This diploma thesis provides 

a summary of this using by the processing of the survey, which took place in elementary 

school teachers and high school teachers. This work is testing the following hypotheses: 

1. Teachers with length of practice above twenty years use the field trip less than teachers 

with length of practice under twenty years. 2. Men use guided tours more than women. 

3. High school teachers use geopark for tour more than elementary school teachers. 

4. Teachers with length of practice above twenty years visit gardens other than Faculty of 

Science, Charles University in Prague and the Botanical Garden in Prague Troja less than 

teachers with length of practice under twenty years. The thesis summarizes basic 

information about the field trip as an organizational form. The thesis also deals with the 

Botanical Garden of faculty of science Charles University in Prague, its collections, 

history, and possibilities of using in schools. 

 

 

Keywords 

Botanical gardens, Faculty of science Charles university in Prague, Field trip, 

Questionnaire, Hypothesis, Respondent, Teacher. 
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1. Úvod 

 Ve své diplomové práci „Využívání Botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce 

biologie a přírodopisu“ navazuji na svou bakalářskou práci „Vybrané botanické zahrady 

České republiky se zaměřením na jejich využití ve výuce“. V bakalářské práci jsem se 

zajímala o to, jak jsou vybrané botanické zahrady ČR připraveny na exkurzi ze základní, 

střední, popřípadě i mateřské školy. Zajímalo mě, zda pro školy nabízejí výukové 

programy, pracovní listy, komentované prohlídky, zvýhodněné vstupné či zda pořádají 

výstavy a akce pro veřejnost, které by mohly školy se svými studenty využít. V bakalářské 

práci jsem blíže zkoumala tyto zahrady: Botanická zahrada a arboretum Mendelovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Botanická zahrada PřF Masarykovy univerzity 

v Brně, Arboretum Nový Dvůr Slezského zemského muzea v Opavě, Zoologická 

a botanická zahrada města Plzně, Arboretum Kostelec nad Černými lesy České zemědělské 

univerzity v Praze, Botanická zahrada hlavního města Prahy a Botanická zahrada 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala Botanickou zahradu PřF UK v Praze, 

protože jsem se chtěla o její historii a o jejích sbírkách dozvědět jako studentka 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze více. Velice mě zajímalo, jak učitelé 

středních a základních škol využívají tuto zahradu. Jak často je zahrada využívána, s jakým 

cílem ji učitelé navštěvují, zda využívají komentované prohlídky, jestli navštěvují i místní 

geopark a mnoho dalšího. V rámci své diplomové práce jsem tedy provedla dotazníkové 

šetření mezi učiteli pražských gymnázií a základních škol, kde jsem tyto informace 

zkoumala a zjišťovala. V rámci dotazníkového šetření jsem se snažila vyvrátit nebo 

nevyvrátit čtyři hypotézy, které jsem si na začátku práce stanovila. Provedla jsem tedy 

testovou statistiku na získaných vzorcích z dotazníkového šetření. 

Hypotézy jsem zformulovala takto: 

1. Učitelé s délkou praxe delší než dvacet let využívají exkurze méně než učitelé s délkou 

praxe kratší než dvacet let. 

2. Muži využívají komentované prohlídky více než ženy. 

3. Učitelé gymnázií využívají geopark pro exkurzi více než učitelé základních škol.  

4. Učitelé s délkou praxe delší než dvacet let navštěvují jiné zahrady než PřF UK v Praze 

a Troju méně než učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let. 
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 Dále se ve své práci budu zabývat exkurzí jako organizační formou ve vyučování, 

protože ta neodmyslitelně k botanické zahradě PřF UK v Praze patří a učitelé zahradu 

využívají právě formou exkurze. 

 Toto téma jsem si vybrala, protože jsem chtěla tematicky navázat na svou 

bakalářskou práci a jako budoucího pedagoga mě zajímá, jak je botanická zahrada PřF UK 

v Praze využívána učiteli v dnešní době. Jednou bych ráda pracovala jako pedagog v Praze 

a tak i zkoumám místo, které bych jednou se studenty ráda navštívila. 

 

1.1 Cíle 

 Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaký mají učitelé vztah k exkurzi jako 

organizační formě a speciálně, zda pro exkurzi využívají BZ Na Slupi. S tím souvisí i cíl 

zmapovat historii, sbírky této zahrady a její využití ve výuce. Dále jsem si jako cíl 

stanovila vyvrácení nebo naopak nevyvrácení svých čtyř zformulovaných hypotéz. Cílem 

je předložit čtenáři stručnou charakteristiku toho, co to je exkurze, jakým je přínosem pro 

výuku a jak je nutné postupovat při její organizaci. 
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2. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze 

 

 Botanická zahrada PřF UK v Praze se nachází asi 200 m od Karlova náměstí 

v centru Prahy na adrese Na Slupi 16, Praha 2. Zahrada se rozkládá na ploše 3,4 ha 

v nadmořské výšce 200 m. n. m., skleníky zaujímají rozlohu 2 000 m
2
. V zahradě může 

návštěvník spatřit 4 500 druhů pěstovaných rostlin, z nichž 3 000 druhů je umístěno ve 

venkovních sbírkách a 1 500 druhů ve sklenících.  

 V zahradě je povoleno kouření a fotografování sbírek. Je ovšem zakázán vstup se 

psy, jízda na kole a kolečkových bruslích. V zahradě nemají návštěvníci možnost zakoupit 

si občerstvení a v případě placení vstupného nejsou akceptovány platební karty. Zahrada je 

snadno dostupná městskou hromadnou dopravou, nenabízí ovšem možnost parkování a je 

vybavena WC. Zahrada je snadno přístupná osobám na vozíčku, ale není přizpůsobena pro 

nevidomé (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

 Zahrada je otevřená návštěvníkům každý den v roce. Vstup do zahrady je zdarma, 

vstup do skleníku je za poplatek. Výstavy pořádané zahradou mají speciální vstupné. 

 

 

MĚSÍC SKLENÍKY ZAHRADA 

únor – březen 10:00 – 16:00 10:00 – 17:00 

duben – srpen 10:00 – 17:00 10:00 – 19:30 

září – říjen 10:00 – 17:00 10:00 – 18:00 

listopad – leden 10:00 – 15:30 10:00 – 16:00 

Tabulka č. 1: Otevírací doba v BZ Na Slupi 
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KATEGORIE CENA 

dospělí 55 Kč 

děti, studenti, senioři 30 Kč 

rodinné vstupné (2 dospělí, maximálně 3 děti) 130 Kč 

školy s výkladem 35 Kč 

ZTP, děti do pěti let zdarma 

Tabulka č. 2: Vstupné do skleníku v BZ Na Slupi 

 

Botanická zahrada PřF UK v Praze se řadí mezi starší botanické zahrady na území 

ČR. V zahradě je sídlo katedry botaniky a katedry ochrany životního prostředí, sídlí zde 

také studijní oddělení PřF UK v Praze. Přesto jde v dnešní době již o samostatnou instituci, 

která se spravuje sama a nepodléhá správě univerzity.  

 

2.1 Historie botanické zahrady PřF UK v Praze 

 Botanická zahrada PřF UK v Praze byla založena roku 1775, tedy později než 

některé univerzitní zahrady v Evropě. Jejich vznik spadá do 16. stol., kdy vzniklo mnoho 

botanických zahrad v dnešním slova smyslu. Tedy zahrady, které slouží vzdělávacímu 

i rekreačnímu účelu, kde jsou rostliny uspořádány do celků podle čeledí či geografického 

rozšíření a jsou opatřeny tabulkami s popisem. Botanická zahrada PřF UK je tedy 

v porovnání s ostatními univerzitními zahradami v Evropě jednou z mladších (Jirásek, 

Domin, 1938).  

Přesto se na území našeho hlavního města první zahrada objevila již 

v 1. pol. 14. stol., kdy ji na popud Karla IV. založil Angelo z Florencie. Karel IV. si přál, 

aby Praha měla svou vlastní medicinální zahradu, ze které by mohl čerpat léčivé rostliny 

a koření i král. Pověřil tedy svého dvorního lékaře, kterým byl Angelo z Florencie, aby 

takovou zahradu založil. Zahrada byla založena roku 1350 a byla nazývaná Andělská 

zahrada či „Hortus Angelicus“. Majitelem zahrady byl ustanoven Angelo z Florencie a byl 

stejně jako jeho potomci, kteří se po něm stali majiteli zahrady, zproštěn všech daní 

a dávek, které jinak museli ostatní měšťané králi odvádět. Roudná a Hanzelka (2006) 

uvádějí, že toto výsadní právo, které dále dodržoval i Václav IV., však bylo králi spláceno 

v „povinnosti pěstovat pro krále libovonné rostliny“. Král měl tedy zajištěný přísun 

léčivých rostlin a koření a majitelé byli osvobozeni od daní. Zahrada byla bohužel 
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poškozena husitskými válkami a došlo také ke změně majitele. Proto byla zahrada často 

opomíjena a nedostatečně rozvíjena a udržována. O zahradě je zmínka ještě roku 1584. 

V 17. stol. byl pak navržen plán, podle kterého se měla zahrada změnit na zahradu 

výukovou. K této realizaci však nikdy nedošlo. Zahrada působila ještě několik let při 

klášteru celestinek, který byl zřízen hrabětem Františkem A. Sporckem. Po zrušení řádu 

Josefem II. však byla zrušena i zahrada, která spolu s klášterem zanikla v roce 1781 

a roku 1872 na jejím místě byla vystavena budova poštovního úřadu (Jirásek, 1960).  

I druhá zahrada v Praze byla spjata s působením italského umělce. Italský architekt 

Paolo Spatio spolu se zahradníkem Francescem vybudovali Královskou zahradu poblíž 

pražských Hradčan v blízkosti renesančního královského letohrádku. Zahrada prošla 

mnoha přestavbami a je známá více z doby výstavby než díky pěstování rostlin. V zahradě 

byli již pěstované i druhy cizokrajné včetně citrusů a fíkovníků. Protože byla zahrada 

významně podporována a rozvíjena českým panovníkem Rudolfem II., pyšnila se nejen 

skleníkem, ale i oranžérií a fíkovnou (Roudná, Hanzelka, 2006). Přestože byla zahrada 

výrazně poničena během třicetileté války, došlo ve 2. pol. 17. stol. k její obnově 

a rozšíření. Botanickou zahradu můžeme navštívit i v dnešní době, přestože dnes má ráz 

spíše přírodního parku než klasické botanické zahrady (Jirásek, 1960).  

Snaha o zřízení univerzitní botanické zahrady byla zaznamenána v roce 1752. 

Tehdy o její založení usiloval J. A. Scotti de Compostella, první profesor lékařství 

a botaniky, který na Karlově Univerzitě působil. Snažil se pro zřízení zahrady získat 

prostory Královské zahrady v blízkosti Hradčan, avšak tento pozemek mu nebyl přidělen. 

Výraznější úspěch zaznamenal až další profesor botaniky a chemie Josef Gottfried Mikan, 

který získal povolení roku 1775 od Marie Terezie vybudovat univerzitní zahradu na místě 

jezuitské zahrady na pražském Smíchově. Původní zahrada měla rozlohu zhruba 2,3 ha, po 

šedesáti letech pak byla rozšířena o dalších 1,3 ha. Roku 1783 byl vybudován první 

skleník. Následovala stavba dalších skleníků a tak koncem 19. stol. bylo v zahradě 

skleníků celkem devět (Jirásek, 1960).  

Zahrada vzkvétala a ve 40. letech 19. stol. v ní návštěvníci mohli shlédnout téměř 

13 000 druhů rostlin, jak původních tak i cizokrajných. Ve vedení zahrady se od jejího 

založení do jejího přemístění na novou lokalitu vystřídalo několik ředitelů. Prvním 

ředitelem byl její zakladatel J. G. Mikan (1775 – 1811), po něm ho ve funkci vystřídal jeho 

syn J. Ch. Mikan (1811 – 1826), dále V. Kosteletzky (1826 – 1872), jeho následovníkem 

byl G. A. Weiss (1872 – 1874), po něm M. Willkomm (1874 – 1892) a posledním 
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ředitelem zahrady na původní lokalitě se stal roku 1892 R. von Wettstein (1892 – 1898). 

Na prospívání zahrady se významnou měrou podílel zahradník Matyáš Tatar, který byl 

mezi léty 1871 a 1898 vrchním zahradníkem. Z doby jeho působení byla pražská 

univerzitní botanická zahrada známá jako nejbohatší a nejlepší zahrada severně od Alp 

(Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

Přestože zahrada byla rozvíjena, rozšiřována a neustále obohacována, problémem 

v jejím působení se ukázala její poloha. Zahrada se rozkládala na levém břehu Vltavy v její 

bezprostřední blízkosti, byla tedy výrazně ohrožována každými povodněmi, které Prahu 

postihly. Významné povodně, které zahradu poškodily, byly z let 1824, 1830, 1845 a 1862 

(Wettstein, 1899). Dále byl Smíchov na konci 19. a na počátku 20. stol. významnou 

industriální zónou hlavního města a právě zplodiny a kouř z místních továren byly jedním 

z důvodů, proč zde nebylo ideální klima pro pěstování rostlin. Začalo se tedy uvažovat 

o přesunu botanické zahrady na vhodnější lokalitu. Poslední impulz pro přesun zahrady 

udělala povodeň v září roku 1890, kdy došlo k zaplavení značné části Prahy, poškození 

Karlova mostu a také ke značným škodám v botanické zahradě (Jirásek, 1960).  

Pro přesun byla následně vybrána Slupská stráň. Tuto lokalitu vlastnila Společnost 

pro zvelebování zahrad, založená roku 1844 knížetem Kamilem Rohanem, která zde již od 

poloviny 19. stol. stavěla skleníky a o tuto lokalitu se starala. Společnost dávala možnost 

šlechtě i měšťanům pěstovat, kupovat a prodávat cizokrajné i domácí druhy rostlin. 

Společnost také byla proslulá organizací velkolepých výstav ve sklenících. Postupem času 

bohužel začal zájem o pěstování rostlin upadat a zahrada tak byla Společností prodána 

dvěma pražským odděleným univerzitám – české a německé. Lokalita Na Slupi byla 

shledána jako vhodná, proto se také stala definitivním umístěním zahrady. Bylo však nutné 

upravit terén, který zde byl k dispozici. Původně byly Slupské stráně hustě osázeny 

ovocnými stromy, které zde tvořily sad, většina stromů však byla vykácena a musela 

uvolnit místo bylinám a ostatním rostlinám ze zahradních sbírek (Jirásek, Domin, 1938).  

Česká univerzita získala od Společnosti pro zvelebování zahrad pozemek o rozloze 

necelé 2 ha, který se nacházel ve spodní části zahrady mezi ulicemi Na Slupi a Benátská. 

Součástí pozemku byly i staré skleníky vystavěné Společností pro zvelebování zahrad, 

která se po prodání pozemku Na Slupi přestěhovala do Krče, kde působila následující roky 

(Jirásek, Domin, 1938). Německá část univerzity získala téměř 1,5 ha v horní části 

zahrady. Tato část sice neměla vystavěné skleníky, ale ty si během několika následujících 

let přistavěla německá univerzita. Německá část zahrady byla rozdělena terasami na 
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dvanáct polí, z nichž každé mělo svou funkci. Jedno pole bylo použito jako pokusná 

zahrada, na dvou mohli návštěvníci spatřit kulturní plodiny, sedm jich sloužilo 

k systematickému pěstování rostlin, dvě menší terasy pak byly určeny pro pěstování rostlin 

pro využívání německými středními školami a zbývající pole bylo určeno pro pěstování 

záložních kultur (Wettstein, 1899). Sbírky rostlin z původní botanické zahrady na 

Smíchově si rozdělily obě univerzity rovnoměrně mezi sebe.  

V této době botanická zahrada vlastnila tři studně, které zásobovaly vodou celou 

zahradu i obyvatelstvo z přilehlých ulic. Zahrada se také pyšnila velkým bazénem v horní 

části, ze kterého byla voda rozváděna do nádrží v nižších polohách a do skleníků. 

Významnou část zahrady v této době tvořila část zvaná „Karlštejn“, pro jejíž výstavbu se 

použilo vápence dovezeného z Hlubočep. Tento celek pak představoval návštěvníkům 

teplomilnou vegetaci, pocházející ze středních Čech. Atmosféra „Karlštejna“ byla 

dokreslena vodopádem z pórovitého vápence (Jirásek, Domin, 1938). Zahrada v této době 

sloužila široké veřejnosti i studentům a učitelům z české i německé univerzity. Ti měli také 

možnost vzdělávat se nejen formou návštěvy a pozorování místních sbírek, ale mohli si 

domů odnášek i rostlinný materiál k podrobnějšímu zkoumání a studiu (Wettstein, 1899).  

Protože byla botanická zahrada rozdělena na českou a německou část, měly tyto 

části i své vlastní ředitele. V čele botanické zahrady spadající pod českou univerzitu stanul 

jako první Ladislav Čelakovský (1898 – 1902), po něm následoval na této pozici Josef 

Velenovský (1902 – 1927), který byl ve funkci vystřídán Karlem Dominem (1927 – 1940). 

Německá část zahrady byla vedena nejprve Richardem Wettsteinem (1898 – 1899), 

následně byl ředitelem G. Beck Ritter von Mannagetta (1899 – 1919), po něm nastoupili 

do vedoucí pozice K. J. Cori (1919 – 1924), Fr. Knoll (1924 – 1934) a Ad. Pascher (1934 –

 1945) byl ředitelem až do konce 2. světové války (Jirásek, 1960). 

Roku 1940 došlo k násilnému uzavření vysokých škol nacisty a s tímto 

nepříjemným obdobím bylo spjato i připojení české části botanické zahrady k části 

německé. Česká část byla vedena jako její samostatné České oddělení. Přes toto spojení 

obou částí se toho na organizaci zahradních sbírek mnoho nezměnilo. Došlo k odstranění 

plotu, který obě části odděloval, ale rozmístění jednotlivých úseků se v rámci zahrady 

změnilo pouze minimálně (Jirásek, 1960). 

14. února 1945 byly po náletu na Prahu úplně zničeny německé skleníky v horní 

části zahrady. Pár měsíců poté byly obě zahrady – německá i česká spojeny do jednoho 
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celku, který spadal pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, se kterou 

dodnes úzce spolupracuje (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

Ředitelem nově vzniklé botanické zahrady se stal profesor František Novák. 

Roku 1950 pak zahrada byla přidělena k nově vzniklé katedře botaniky, která sídlila v ulici 

Na Slupi 16. K původní výměře zhruba 3,4 ha, která vznikla spojením české a německé 

zahrady, bylo přidáno roku 1947 dalších 1 795 m
2
, které se rozkládaly na svazích v zadní 

části zahrady (Jirásek, 1960).  

Nově spojená zahrada se samozřejmě pod novým vedením rozrůstala. Došlo 

k postupnému vystavění systému čtrnácti skleníků, které byly vzájemně propojené 

a centrálně vytápěné z budovy katedry botaniky. Zahrada prošla významnou modernizací, 

byl vystavěn vodovod, který nahradil dosavadní zavlažovací systém v podobě studní. 

Zahrada byla doplněna o nové pracovní domky, pařníky a skladiště. Došlo k vyasfaltování 

hlavních cest a k vybetonování obrubníků kolem některých záhonů. Zahrada se tak 

přiblížila snazšímu provozu a vyšší návštěvnosti (Jirásek, 1960).  

Přiložený plán botanické zahrady z roku 1960 je získán z publikace od Jiráska 

(1960) (viz obr. č. 1).  

 

 

obr. č. 1: Plán BZ Na Slupi v roku 1960 

 

Zahrada takto fungovala a funguje až do dnešní doby. Přestože Praha tedy již měla 

svou fungující botanickou zahradu, která byla k dispozici pro rekreaci a vzdělávání široké 

veřejnosti, začaly se již roku 1947 objevovat návrhy na založení další botanické zahrady, 
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která by se nacházela v trojské kotlině v blízkosti zoologické zahrady. K uskutečnění 

těchto plánů došlo v roce 1969, kdy byla založena Botanická zahrada hlavního města 

Prahy. Tato zahrada je samostatnou institucí a s botanickou zahradou Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá společného zřizovatele (Bahulová et al., 2007).  

Botanická zahrada Na Slupi, jak se také botanické zahradě Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze říká, vystavěla mezi lety 1996 a 1999 nové a modernější 

skleníky, které však byly vybudovány ve stejné podobě jako skleníky předchozí. Tyto 

stavby můžeme v zahradě navštívit i dnes (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). 

Botanická zahrada byla pod vedením katedry botaniky provozována až do 80. let 20. stol., 

pak se stala samostatnou správní jednotkou (http://bz-uk.cz/cs/historie). 

Roku 1999 byla zahrada vyhlášena za významný krajinný prvek (Roudná, 

Hanzelka, 2006). Tímto prvkem jsou označovány lesy, rašeliniště, nivy řek a další přírodní 

úkazy, které jsou významné esteticky či ekologicky v rámci přírodního celku. Mohou sem 

spadat i útvary vytvářené nebo upravované člověkem jako zahrady či parky. Tyto prvky 

jsou pak významně chráněny státem před ničením, poškozováním a dalšími nezákonnými 

zásahy (http://www.mzp.cz/cz/vyznamny_krajinny_prvek).  

 

2.2 Sbírky botanické zahrady PřF UK v Praze 

 Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se skládá 

z venkovních expozic a z několika tematicky zaměřených skleníků. 

 Venkovní expozice, jejíž rostliny jsou pro sbírky dováženy ze středoevropských 

lokalit již od roku 1904, se rozkládá na ploše zhruba 3,4 ha a je rozdělena do několika 

částí. 

Tyto části se nazývají Středoevropská květena, Vodní a bahenní rostliny, Rostliny 

písčin, Rostliny rašelinišť a slatin, Expozice rašeliništních a vřesovcovitých rostlin, 

Užitkové rostliny, Středozemská skalka a Sbírka jehličnanů. Dále se v zahradě nachází 

skleník rozdělený do několika částí a to Centrální část skleníku, Tropický skleník, Suchý 

subtropický skleník, Vlhký subtropický skleník. V zahradě se dále nachází také geopark, 

kde se návštěvníci mohou seznámit s mnoha druhy hornin, jejich složením, strukturou, 

procesy vzniku a výskytem na našem území (http://www.parkgeo.cz). 

Přiložený plán botanické zahrady z roku 2013 je z archivu botanické zahrady 

PřF UK v Praze (viz obr. č. 2). 
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obr. č. 2: Plán BZ Na Slupi z roku 2013 

 

Legenda:  

1  Středoevropská květena (Háj) 

2  Středoevropská květena 

(Vápnomilná vegetace) 

3  Středoevropská květena 

(Rašelina) 

4  Středoevropská květena (Písčina) 

5  Vodní a bahenní rostliny 

6  Léčivé a užitkové rostliny 

7  Systém rostlin  

(uspořádání rostlin podle jejich 

příbuznosti) 

8  Vřesovcovité rostliny 

9  Sbírka jehličnanů 

10  Subtropické rostliny (v létě) 

a středomořská skalka 

11  Tropický skleník s bazénem 

s viktorií královskou 

12  Subtropický skleník  

(v létě výstavní skleník) 

13  Kaktusy a sukulenty 

14  Zásobní skleníky  

(nepřístupné veřejnosti) 

15  Horní výstavní skleník 

16  Zásobní úsek  

(nepřístupný veřejnosti) 

17  Katedra botaniky  

a Ústav životního prostředí 

18  Ředitelství botanické zahrady 

19  Jinan dvoulaločný  

(Ginkgo biloba ´Praga´) 
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2.2.1 Středoevropská květena 

Tato část venkovní expozice je nejstarší v celé zahradě, protože byla založena 

společně se zahradou. V průběhu let se však tato sbírka neustále obnovovala 

a zdokonalovala. Toto oddělení může návštěvník navštívit pod budovou Benátská 2, kde 

v dnešní době sídlí katedra botaniky. Středoevropská květena se nachází v mírně svažitém 

terénu, kde můžeme nalézt i jeskyni porostlou stálezelenou popínavou rostlinou břečťanem 

(Hedera). Základ expozice i celá jeskyně je vystavena z vápence pocházejícího z Českého 

krasu (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). Proto je také tato expozice nazývaná 

neformálně „Karlštejn“, stejně jako tomu bylo již v roce 1904, kdy byla skalka založena 

(Jirásek, Domin, 1938). Vápencové oblasti jsou velice bohaté na druhovou skladbu 

kalcifilních, acidofilních i bazofilních druhů. Může za to jednak vysoký obsah vápníku 

a také speciální způsob zvětrávání. Vzácností zde nejsou vzácné a ohrožené druhy 

(Špryňar, 2012).  

Z celkového počtu 3 000 druhů ve venkovních expozicích roste 1 100 druhů právě 

ve skalce Středoevropská květena. Najdeme zde zástupce jak České, tak i Slovenské 

republiky. Rostliny zde pěstované bychom v přírodě mohli najít na stinných skalkách, 

v dubohabrových a lužních lesích, ale i u stojatých a pomalu tekoucích vod. Celý reliéf 

skalky je spíše stinný. Jeho dominantou je vysoký strom lapina jasanolistá (Pterocarya 

fraxinifolia). Tento jedinec se řadí mezi nejstarší jedince v zahradě. Druh patřící do čeledi 

ořešákovitých (Juglandaceae), nepatří mezi ohrožené. I s těmi se však v této části zahrady 

můžeme setkat. Mezi ně patří například hvězdnice alpská (Aster alpinus), kosatec bezlistý 

(Iris apolla) a včelník rakouský (Dracocephalus austriacum) (Chytrá, Hanzelka, 

Kacerovský, 2010). Dále návštěvník může v této expozici shlédnout mnoho endemitních 

druhů. Tyto druhy jsou vázány striktně na jednu geografickou oblast a na jiném území je 

najít nemůžeme, jsou také často vzácné a ohrožené (Suda, Kaplan 2012). Jako jejich 

zástupce můžeme jmenovat například koniklec velkokvětý (Pulsatila grandis), který je 

původní v submediteránu, dále zvonek karpatský (Campanula carpatica) či pablen kraňský 

(Scopolia carniolica) rostoucí ve východní části Karpat. Významná je také sbírka 

hrachorů, například hrachor hracholistý (Lathyrus pisiformis), hrachor benátský (Lathyrus 

venetus) a hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus) (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 

2010). Expozicí protéká potůček zakončený ve spodní části jezírkem (http://bz-

uk.cz/cs/venkovni-expozice).  

http://bz-uk.cz/cs/venkovni-expozice
http://bz-uk.cz/cs/venkovni-expozice
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2.2.2 Vodní a bahenní rostliny 

Původní sbírka vodních a bahenních rostlin zanikla v 80. letech minulého století. 

Nově pak byla nahrazena současnou sbírkou vystavěnou mezi lety 2002 a 2003. Tuto 

expozici mohou návštěvníci navštívit na druhé terase. Expozice se skládá z několika 

jezírek, ve kterých se pěstují zástupci vodních a bahenních rostlin a na jaře a v létě se zde 

dokonce můžeme setkat se zástupci některých čolků, kteří se ve vodě v jezírkách 

rozmnožují a následně se v nádržkách vyvíjejí mláďata.  

Můžeme zde pozorovat téměř 100 druhů rostlin, které jsou v nádobách uspořádány 

hlavně podle svého ekologického rozšíření ve skupinách, ve kterých se s nimi můžeme 

setkat i v přírodě. Jedná se o druhy sítina (Juncus), ostřice (Carex), orobinec (Typha) a jiné 

(Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). Velmi ohroženou rostlinou pěstovanou v těchto 

sbírkách je matizna bahenní (Angelica palustris), se kterou se můžeme setkat výhradně na 

slatinných loukách v okolí velkých řek. Bohužel jsou slatiny v dnešní době ohroženy 

průmyslovou a zemědělskou činností, přerušením kosení či pasení nebo dochází k jejich 

přímé likvidaci a tak je ohrožena i matizna. Je tedy velice důležité tuto rostlinu chránit, ať 

už skladováním semen v semenných bankách, vysazováním jedinců na další stanoviště, 

ochranou její přirozené lokality i propagací této rostliny a její ochrany (Rybka, Vrbický, 

2007). Další rostliny pěstované v této expozici jsou stulík malý (Nuphar pumila), orobinec 

nejmenší (Typha minima) či plavín štítnatý (Nymphoides peltata). K vidění je také 

zakucelka plazivá (Ludwigia peploides), která je ovšem na našem území nepůvodní. 

(Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). Její rodnou lokalitou jsou území na jihovýchodě 

USA (http://www.nwcb.wa.gov/detail.asp?weed=88).  

 

2.2.3 Rostliny písčin 

 Expozice představující rostliny písčin se nachází u zdi botanické zahrady za 

budovou katedry botaniky a patří rozlohou k menším expozicím. Přesto se zde můžeme 

setkat s mnoha druhy vyskytujícími se v ČR běžně, ale i s druhy, které jsou velmi vzácné. 

Mezi obvyklé druhy našeho území patří kapradina hasivka orličí (Pteridium aquilinum) 

a vřes obecný (Calluna vulgaris). Vzácné druhy jsou pak reprezentovány například 

chvojníkem dvouklasým (Ephedra distachya), zlatovousem jižním (Chrysopogon gryllus), 

ostřicí leskoplodou (Carex liparicarpos) či řebříčkem bledožlutým (Achillea pectinata). 

Druh, se kterým bychom se setkali spíše ve východní Evropě je ostřice vřesovištní 

http://www.nwcb.wa.gov/detail.asp?weed=88
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(Carex ericetorum). Tento druh patří u nás mezi ty vzácné (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 

2010). 

 

2.2.4 Rostliny rašelinišť a slatin 

 Tato část botanické zahrady představuje rostliny rostoucí na rašeliništích 

a slatiništích. Slatiniště jsou definována jako biotopy, které se vyznačují podmáčenou 

půdou s prouděním podzemních, minerálně bohatých vod. Není tedy výjimkou, když se na 

této lokalitě vyskytuje velké množství vápníku a dalších iontů. Na minerálně nejbohatších 

slatiništích dochází dokonce ke srážení uhličitanů nebo síranů, které se pak na povrchu 

nacházejí ve formě sypkého písčitého materiálu nazývaného pěnovec (Horsák, Hájek, 

2011). 

 Návštěvník se v této expozici může setkat s rostlinami typickými pro vlhké půdy. 

Slatiništní druhy jsou reprezentovány například popelivkou sibiřskou (Ligularia sibirica), 

která je poměrně běžným druhem na Sibiři, ovšem na našem území ji můžeme ve volné 

přírodě spatřit pouze v Ralské pahorkatině a na Šumavě (Chytrý, 2012). Další slatiništní 

druhy jsou kosatec sibiřský (Iris sibirica) a přeslička různobarvá (Equisetum variegatum). 

V případě přesličky různobarvé se jedná o kriticky ohrožený druh. Proto bylo velikou 

radostí, když se v roce 2008 objevila nová lokalita této rostliny v lomu nedaleko Boskovic. 

S touto lokalitou se na území ČR nyní vyskytuje celkem čtrnáct stanovišť, kde přeslička 

různobarvá roste (Láníková, Láník, 2009). Rašeliništní druhy jsou zastoupeny vlochyní 

bahenní (Vaccinium uliginosum), mochnou bahenní (Potentilla palustris) a velmi vzácnou 

šichou černou (Empetrum nigrum) (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

 

2.2.5 Expozice rašeliništních a vřesovcovitých rostlin 

 Tato expozice představuje zástupce rostoucí na kyselých rašelinných půdách. 

Nejčastější dřevinou na tomto druhu substrátu je borovice kleč (Pinus mugo). Tato se 

vyskytuje v keřovité formě. Dorůstá výšky mezi 0,5 a 2,5 m. Jedná se o dřevinu významně 

rozšířenou po celé Evropě. Můžeme se setkat se zástupci na Apeninském poloostrově, 

v Alpách, Karpetech, Rodopech a samozřejmě také na Šumavě, v Krkonoších, Krušných 

a Jizerských horách a v Hrubém Jeseníku. V dnešní době je tato dřevina zastoupena 
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i v lokalitách, kde není původní a kam se rozšířila s lidskou snahou zabránit erozi půdy 

(Janeček, Ešnerová, 2012).  

Dále můžeme v této části zahrady vidět čeleď vřesovcovité (Ericaceae) a její 

zástupce jako například klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rojovník bahenní 

(Ledum palustre), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), libavka poléhavá 

(Gaultheria procumbens) (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). Rojovník bahenní 

uvolňuje do svého prostředí velké množství fenolických látek a má také vliv na množství 

dusíku v půdě. Může také způsobovat horší podmínky pro růst jiných druhů ve svém okolí 

(Castells, Penuelas, Valentine, 2003). Existence rojovníku v ČR je podmíněna dostatkem 

slunečního záření a minimálním počtem konkurujících druhů. Tyto podmínky jsou v ČR na 

několika místech splněny a tak u nás najdeme hned několik lokalit, kde můžeme rojovník 

bahenní najít v hojném množství. Těmito lokalitami jsou rašeliniště Třeboňska, dále 

pískovce ve východních a severních Čechách. Můžeme se s ním tedy setkat na kyselých 

půdách i na sušších substrátech (Hruška, Kolmanová, 1999). 

V neposlední řadě si může návštěvník v oddělení rašeliništních vřesovcovitých 

rostlin prohlédnout kapradiny, jako například kapraď samec (Dryopteris filix-mas), osladič 

obecný (Polypodium vulgare) či papratka samičí (Athyrium filix-femina) (Chytrá, 

Hanzelka, Kacerovský, 2010). 

 

2.2.6 Užitkové rostliny 

 Oddělení užitkových rostlin se nachází na první terase, kousek od hlavní cesty. 

Můžeme zde spatřit asi 100 druhů běžně pěstovaných i exotických vytrvalých, jednoletých 

a dvouletých rostlin. Celá expozice je rozdělena na tři základní části. V první se návštěvník 

může seznámit s u nás běžně pěstovanými i exotičtějšími druhy zeleniny a rostlinami 

běžně používanými v kuchyni. Příklady těchto rostlin jsou rajče jedlé 

(Solanum lycopersicum), lilek černý (Solanum nigrum), miřík celer naťový 

(Apium graveolens), reveň rebarbora (Rheum undulatum), mák setý (Papaver somniferum), 

chřest lékařský (Asparagus officinalis), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), 

mochyně židovská (Physalis alkekengi), křen selský (Armoratia rusticana) či artyčok 

(Cynara scolymus). Artyčok je potravinou, která v posledních letech získává ve využití 

v kuchyni na významu. Studie na Shahrekordské univerzitě zkoumala jeho vliv na 

odbourávání olova z buněk potkanů. Ukázalo se, že potkani, přijímající artyčok dokázali 
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odbourávat olovo mnohem snadněji než jedinci, kteří přijímali potravu bez artyčoku. 

Dalším pozitivním vlivem artyčoku na zdraví člověka je jeho podpora odbourávání 

volných radikálů a tím zabraňování peroxidaci lipidů (Heidarian, Rafieian – Kopaei, 2013).  

Dále jsou v oddělení užitkových rostlin zastoupeny rostliny výrazně aromatické 

a vonné. Příkladem jsou máta peprná (Pentha piperita), meduňka lékařská 

(Melissa officinalis), levandule lékařská (Lavandula officinalis), dobromysl obecná 

(Origanum vulgare), yzop (Hyssopus), všechny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), 

jejíž zástupci se často používají jako koření. Vonné rostliny jsou zastoupeny i čeledí 

hvězdnicovitých (Asteraceae): heřmánek lékařský (Chamomilla recutita), benedikt 

lékařský (Cnicus benedictus), devětsil lékařský (Petasites hybridus), pelyněk kozalec 

(Artemisia dracunculus), pelyněk brotan (Artemisia abrotanum), ostropestřec mariánský 

(Silybum marianum). Další vonní zástupci v tomto oddělení jsou divizna velkokvětá 

(Verbascum thapsiforme) či lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra). 

Návštěvníci mohou na první terase pozorovat také rostliny léčivé, jako jsou 

vlaštovičník větší (Chelidonium majus), kostival lékařský (Symphitum officinale), rozrazil 

lékařský (Veronica officinalis), měsíček lékařský (Calendula officinalis), šalvěj lékařská 

(Salvia officinalis) nebo řepík lékařský (Agrimonia eupatoria).  

V tomto oddělení se pěstují i některé jedovaté rostliny. Příkladem je rulík zlomocný 

(Atropa bella-donna), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), áron plamatý 

(Arum maculatum) a náprstník červený (Digitalis purpurea). Návštěvníci si zde mohou 

prohlédnout i mák vlčí (Papaver rhoeas). Máky produkují opiát, který je ovšem v případě 

máku vlčího využitelný pouze minimálně (http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/ 

drogy_opiatoveho_typ/ sk/drogy_opiatoveho_typu).  

 

2.2.7 Středozemská skalka 

 Jak již název expozice napovídá, můžeme se v této části zahrady seznámit 

s rostlinami rostoucími v oblasti Středozemního moře. Toto oddělení může návštěvník najít 

pod první terasou za budovou katedry botaniky v budově Benátská 2. Jsou zde pěstovány 

druhy: levandule lékařská (Lavandula angustifolia), routa vonná (Ruta graveolens), 

paznehtník ostnitý (Acanthus spinosus), cist topololistý (Cistus populifolius), asfodelka 

žlutá (Asphodeline lutea), ruj vlasatá (Cotinus coggygria), dále rody třezalka (Hypericum), 

máky (Papaver) a devaterníky (Helianthemum) (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). 
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Středozemská skalka má v současnosti menší počet druhů než jiná oddělení zahrady, do 

budoucna se ovšem počítá s jejím rozšířením (http://bz-uk.cz/cs/venkovni-expozice).  

 

2.2.8 Sbírka jehličnanů 

 Sbírka jehličnanů se nachází podél hlavní cesty ve spodní části zahrady naproti 

tropickému skleníku. Jsou zde pěstovány dřeviny z celého světa, jako jsou například jedle 

ojíněná (Abies concolor), jedle korejská (Abies koreana), cypřišek nutkajský 

(Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), zerav 

západní (Thuja occidentalis), zerav obrovský (Thuja plicata), tisovec dvouřadý 

(Taxodium distichum), blahočet chilský (Araucaria araucana), cedr himalájský 

(Cedrus deodara). V létě je sbírka obohacena o subtropické jehličnany, které jsou ovšem 

v zimních měsících umístěny ve studeném subtropickém skleníku, kde přezimují (Chytrá, 

Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

 

Skleníky jsou v botanické zahradě PřF UK v Praze rozděleny tematicky na několik 

částí: centrální část, tropické skleníky, suchý subtropický skleník, vlhký subtropický 

skleník se sukulenty a kaktusy, zásobní skleníky, které ovšem nejsou přístupné veřejnosti 

a horní výstavní skleník, kde jsou často pořádány výstavy orchidejí, exotického ptactva, 

morčat, masožravých rostlin a další. Celková plocha skleníků je 2 000 m
2
, z toho 1 600 m

2
 

je přístupných veřejnosti (http://bz-uk.cz/cs/sklenikove-expozice).  

 

2.2.9 Centrální část skleníku 

Tato část je nejvyšší ze všech skleníků. Je zde umístěna sbírka cykasů. Vysazeny 

jsou zde čeledi cykasovité (Cycadaceae) a kejákovité (Zamiaceae). Čeled cykasovitých 

(Cycadaceae) je zastoupena cykasem indickým (Cycas circinalis), cykasem japonským 

(Cycas revoluta) a jinými druhy. Mezi nimi jsou jedinci, jejichž stáří je odhadováno na 

více než 130 let. Píchoš (Encephalartos) a keják (Zamia) jsou zástupci čeledi kejákovité 

(Zamiaceae).  

V centrální části se také nachází expozice papoušků, která představuje zástupce 

rodů Ara (Ara), kakadu (Cacatua) a další.  

http://bz-uk.cz/cs/venkovni-expozice
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Před vstupem do skleníku roste samčí jedinec jinanu dvoulaločného 

(Ginkgo biloba). Jeho stáří se odhaduje na 130 let. Jde o obří bonsaj, která byla během 

svého růstu upravována do aktuální podoby. V současné době se její výška pohybuje 

kolem 4 m. O této dřevině, kterou označují jako „Praga“, se ve své práci zmiňují 

Orlamünde a Orlóci (2006). V zahradě jsou dále pěstováni dva samičí jedinci. Jedna samičí 

rostlina je pěstována za budovou katedry botaniky nad středozemskou skalkou, druhá 

naproti skleníku v odpočinkové zahradě.  

 

2.2.10 Tropický skleník 

 Tato část skleníku má největší rozlohu. Rozkládají se zde sbírky rostlin 

z tropického deštného lesa. V podrostu vyšších bylin a dřevin jsou pěstované rostliny 

z čeledi áronovitých (Araceae). Na kraji expozice je umístěna sbírka kapradin. Jsou zde 

k zhlédnutí rody parožnatka (Platycerium), netík (Adianthum), osladič (Polypodium), 

žebrovice (Blechnum), tečkovka (Phlebodium), drynaria (Drynaria) a další. Parožnatka, 

tečkovka a drynaria jsou příklady epifytních kapradin, tedy kapradin rostoucích v korunách 

stromů. Mezi kapradinami se také vyskytují stromové formy z čeledi Cyatheaceae, jejíž 

zástupci mohou ve volné přírodě dorůstat výšky až 20 m. Této výšky ve skleníku 

nedosahují, mají ovšem výšku několika metrů. V přední části skleníku jsou také vysazené 

užitkové rostliny papája melounová (Carica papaya) a kávovník arabský (Coffea arabica) 

(Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). 

 V zadní části skleníku je terárium, kde může návštěvník spatřit chované oblovky, 

konkrétně druhy oblovka rezavá (Achatina immaculata), která je druhým největším 

hlemýžděm na světě a oblovka síťkovaná (Achatina reticulata), které spadá mezi ohrožené 

druhy. 

 V prostřední části skleníku je umístěno jezírko s okrasnými lekníny. Významná je 

každoročně vysazovaná viktorie cruzianova (Victorie cruziana). Vodní expozice je 

doplněna vodními kapradinami, jako jsou kapradinka zlatá (Acrostichum aureum) či 

nepukalka vzplývající (Salvinia natans). Dále na hladině jezírka můžeme najít babelku 

řezanovitou (Pistia stratiotes), patřící do čeledi áronovité (Araceae). Kolem jezírka jsou 

vysazené jednoděložné tropické rostliny jako banánovník (Musa), rostliny z čeledi 

zázvorovité (Zingiberaceae) a strelície (Strelitzia) (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010). 

V jezírku jsou chované druhy sladkovodních ryb jako sumeček žraločí (Pangasius sutchi), 
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anténovec červenoocasý (Pharactocephalus hemioliopterus), ostrojazyčnatec dvouvousý 

(Osteoglossum bicirrhosum), parmička žraločí (Balantiocheilus melanopterus), kančík 

oranžový (Heros citrinellus) a krunýřovec velkoploutvý (Pterygoplichthys gibbiceps).  

 Zadní strana skleníku za jezírkem a kolem něho je věnována sbírkám kvetoucích 

orchidejí, kterým jsou pravidelně v zahradě věnovány výstavy a také paludárium 

s masožravými tučnicemi (Pinguicula). V této části jsou také umístěna akvária se sbírkami 

tropických akvarijních ryb (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

 Nově je v celém tropickém skleníku zpřístupněná expozice malého pěvce 

kruhoočka východoafrického (Zosterops poliogaster). Tento olivově zelený pěvec pochází 

z Etiopie, Keni, Súdánu, Tanzánie a živí se převážně hmyzem, jinými bezobratlými 

a bobulemi. Ve skleníku byl vysazený s cílem lepšího boje se škůdci přirozenou cestou 

(http://bz-uk.cz/cs/foto/kruhoocko-vychodoafricke-zosterops-poliogaster). 

 Se stejným cílem byly v tomto skleníku vysazené tropické a subtropické žáby, pro 

které jsou po celém tropickém skleníku vystavěné tůňky. Jinak se ovšem žáby mohou po 

skleníku pohybovat volně. Postupem času chce botanická zahrada přestat používat v boji 

proti škůdcům chemické zbraně a plně by se chtěla spolehnout na přírodní cestu obrany. 

Z žab jsou zde zastoupeny bezblanka skleníková (Eleutherodactylus planirostris), skokan 

saharský (Pelophylax saharicus) a rákosnička červenonohá (Kassina maculata). Žáby 

i kruhoočka navíc mají i význam didaktický a sbírkový.  

 Na tento skleník navazuje výstavní skleník, kde se pořádají pravidelně výstavy 

orchidejí, masožravých rostlin, kaktusů a sukulentů, citrusů, exotického ptactva, 

akvarijních ryb, morčat a další.  

 Vedle výstavního skleníku se nachází první zásobní skleník, do kterého ovšem mají 

přístup pouze zaměstnanci botanické zahrady.  

 

2.2.11 Suchý subtropický skleník 

 Tento skleník představuje expozici suchomilných rostlin, sukulentů a kaktusů. Jsou 

zde pěstovány čeledi rostlin pryšcovité (Euphorbiaceae), kaktusovité (Cactaceae), 

klejichovité (Asclepiadaceae), kosmatcovité (Aizoaceae) a jiné. Vidět jsou zde i kaktusy 

stromovitého vzrůstu, jako opuncie (Opuntia), Pereskia či Cereus. Návštěvník si může 

prohlédnout i jednoděložné rostliny, například druh agáve americká (Agave americana) či 

rody aloe (Aloe) a havorcie (Haworthia). Ve skleníku si také návštěvník může přečíst, jaké 
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adaptace si suchomilné rostliny vyvinuly, aby dokázaly s vodou vhodně hospodařit 

a mohly tak růst i v prostředích, kde je vody nedostatek.  

 

2.2.12 Vlhký subtropický skleník 

 V tomto skleníku jsou v zimě umístěny rostliny z venkovních sbírek, na které je 

ovšem naše podnebí v zimě příliš studené a musí proto přezimovat ve skleníku. V zadní 

části je umístěna sbírka palem, které dosahují značné výšky a pocházejí ještě z doby, kdy 

zahrada byla umístěna na původní lokalitě na levém břehu Vltavy.  

 Rostliny jsou do sbírek v tomto skleníku umístěny geograficky. Významnou část 

sbírek tvoří rostliny ze Středozemí a z Austrálie. Australské rostliny jsou prezentovány 

druhy, jako jsou damaroň jižní (Agathis australis) a železnec ztepilý 

(Metrosideros excelsa). Jsou zde pěstováni zástupci čeledi myrtovité (Myrtaceae), jejichž 

květy jsou k vidění hlavně v předjarním období: štětkovec tuhý (Callistemon rigidus), 

fejchoa (Acca sellowiana). Zástupci čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) jsou levandule 

zpeřená (Lavandula multifida) a rozmarýn lékařský (Rosmarius officinalis). Dalšími 

zajímavými rostlinami v této expozici jsou wolemie vznešená (Wollemia nobilis), 

Stenocarpus sinuatus, jinak zvaný Ohnivé kolo queenslandské, kamélie japonská 

(Camellia japonica), listanetec ostnitý (Ruscus aculeatus), pajehličník přeslenitý 

(Sciadopitys verticillata) a další (Chytrá, Hanzelka, Kacerovský, 2010).  

 Wolemie vznešená je významnou rostlinou, protože až do roku 1994 byla známá 

pouze z fosilního záznamu, který se datuje již od druhohor a byla tedy považována za 

vymřelou. Tohoto roku však byla objevena populace této dřeviny v Austrálii 

v pískovcovém masivu asi 150 km od Sydney. Wolemie je tedy právem nazývaná živoucí 

fosílie. V Austrálii žije v současné době kolem padesáti jedinců, do parku Wollemi je tedy 

přísný zákaz vstupu a v současné době se pracuje na rozmnožení a záchraně tohoto 

rostlinného druhu patřícího do čeledi blahočetovitých (Araucariaceae) (Hill, 2003).  

 Protože wolemie byla dlouhou dobu považována za vymřelou, je v dnešní době 

snaha, zařadit tuto rostlinu do systému. Botanikové se shodují na jejím zařazení do čeledi 

blahočetovité (Araucariaceae). Uvnitř čeledi její umístění ovšem už tak jasné není. 

Wolemie je pravděpodobně nejpříbuznější blahočetu (Araucaria) nebo damaroni (Agathis). 

V současné době probíhají studie, které tuto příbuznost zkoumají. Podle tvaru a typu 

semen, která jsou okřídlená, je wolemie více příbuzná damaroni. Ovšem podle morfologie 
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a anatomie listů by wolemie spadala do příbuznosti blahočetu. Její přesné zařazení 

v botanickém systému tedy zatím nejsme schopni s jistotou určit (Chambers, Drinnan, 

McLoughlin, 1998).  

 Z vlhkého subtropického skleníku se dá vejít do druhého zásobního skleníku, který 

sousedí se suchým subtropickým skleníkem. Tento skleník je ovšem stejně jako první 

zásobní skleník veřejnosti nepřístupný.  

2.2.13 Geopark 

 Geopark vznikl na území botanické zahrady v roce 2010 v součinnosti Ústavu 

petrologie a strukturní geologie PřF UK v Praze a České geologické služby. Nachází se na 

první terase vedle oddělení užitkových rostlin. Jsou zde umístěny tabule s textem 

vztahujícím se ke geologickým procesům a vzniku hornin, dále ke druhům hornin, ke 

geologickému vývoji Českého masivu a k základním jednotkám Českého masivu. Tyto 

informace je také možné získat z letáku, buď v českém, nebo anglickém jazyce, které jsou 

návštěvníkům k dispozici.  

 V geoparku si mohou návštěvníci prohlédnout kamenné bloky hornin doplněné 

textem v českém i anglickém jazyce. Na tabulích je k dispozici i text vztahující se 

k jednotlivým částem Českého masivu. Text je doplněn i ukázkou konkrétních hornin. 

Studenti tak mohou získat ucelené poznatky o České republice z geologického hlediska.  

 První částí Českého masivu je Saxothuringikum, které se nachází na severozápadě 

a severu Českého masivu. Horniny zastoupené v této části jsou ortorula, fylit, svor, eklogit 

a biotický granit. Druhou částí Českého masivu je Bohemikum, které se rozkládá v jeho 

centrální až západní části. Nachází se tedy západně a jihozápadně od hlavního města 

Prahy. Zde se může návštěvník seznámit s horninami silicit neboli buližník, slepenec, 

gabro vzniklé magmatickou aktivitou, granit, křemenec, ortocerový vápenec, vápenec 

nalézající se v okolí Koněprus a tonalit. Třetí částí českého masivu, která je v geoparku 

představena, je Moldanubikum. To se nalézá v jižní a jihozápadní části Českého masivu. 

Horninami, které jsou zde zastoupené, jsou metamorfovaný granulit, serpentit, peridotit, 

pararula s polohami erlanu, mramor, amfibolit, migmatit vzniklý tavením kontinentální 

kůry, muskovit a dva druhy amfibolu – biotický granodiorit a biotický melagranit. 

Platformní pokryv tvoří v Českém masivu relativně pevný podklad pro další vrstvy. Skládá 

se z hornin jako ryolit, arkózový pískovec, křemenný pískovec, opuka a bazanit. Poslední 

část Českého masivu, kterou mohou návštěvníci v geoparku spatřit, je Moravoslezeikum. 
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Jak už název napovídá, rozkládá se tato část mezi Čechy, Moravou a Slezskem, tedy na 

východním okraji Českého masivu. Moravoslezeikum je tvořeno biotickým granodioritem, 

biotit – muskovitickou ortorulou, slabě metamorfovanými vápenci a polymiktními 

slepenci.  

 Vstup do geoparku je po celý rok zdarma (http://bz-uk.cz/cs/v-botanicke-zahrade-

byl-otevren-novy-geologicky-park).  

 V geoparku se nachází sbírka travin, jednou z nich je i pampová tráva, celým 

názvem kortaderie dvoudomá (Cortaderia selloana). Jedná se o trvalku patřící do čeledi 

lipnicovitých (Poaceae) (http://bz-uk.cz/cs/foto/cortaderia-selloana-pumila-pampas-

pampova-trava).  

 

2.3 Využití botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce 

 Botanická zahrada PřF UK v Praze nabízí pro školy mnoho aktivit, které mohou 

učitelé do výuky zařadit.  

 Botanická zahrada organizovala jednou měsíčně do zahrady komentované 

prohlídky pro veřejnost. Prohlídky se konaly, pokud se sešel minimální počet účastníků 

a to pět lidí. Sraz byl vždy před vchodem do skleníku. O těchto prohlídkách byli lidé vždy 

informováni na internetových stránkách zahrady. V letech 2011 a 2012 byla tato služba 

zpoplatněna částkou 25 Kč. Na jaře roku 2013 pak byla částka zvednuta na 30 Kč. Protože 

zájem o tyto prohlídky klesal, byly tyto prohlídky pro veřejnost zrušeny a momentálně se 

nekonají. Nadále zůstávají v nabídce komentované prohlídky do všech částí skleníků, které 

jsou zpoplatněné částkou 35 Kč.  

 Pro školní exkurze je tedy v nabídce komentovaná prohlídka do skleníků. Tyto 

prohlídky je nutné objednat předem a při té příležitosti je možné, aby se učitel se 

zaměstnanci zahrady domluvil, která část skleníků ho bude s jeho třídou zajímat. Prohlídka 

se tedy dá přizpůsobit přání školní skupiny. V plánu jsou komentované prohlídky pro školy 

do venkovní části zahrady. V současné době bohužel chybí v botanické zahradě osoba, 

která by byla pověřena organizací a koordinací těchto aktivit. Je v plánu, že učitelé by si 

mohli stejně jako ve skleníku vybírat, na kterou část zahrady by měla být prohlídka 

zaměřena.  

 V současné době má zahrada připravených několik pracovních listů. Ke všem 

pracovním listům má zahrada k dispozici i vypracovaná řešení, která mohou posloužit 

http://bz-uk.cz/cs/v-botanicke-zahrade-byl-otevren-novy-geologicky-park
http://bz-uk.cz/cs/v-botanicke-zahrade-byl-otevren-novy-geologicky-park
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učitelům při vyhodnocování listů od jejich studentů. Všechny dosud existující listy, včetně 

jejich řešení, jsou součástí příloh. Pracovní listy jsou zaměřené na stavbu a funkci květu 

a květenství (viz Příloha č. 1, Příloha č. 2), na rostliny hájové (viz Příloha č. 3, Příloha 

č. 4), na sukulenty (viz Příloha č. 5, Příloha č. 6) a na rostliny tropické (viz Příloha č. 7, 

Příloha č. 8). V přípravě jsou pracovní listy pro léčivé a užitkové rostliny a pro oddělení 

rostlin vodních a bahenních. 

 Připravené pracovní listy svou obtížností odpovídají 2. stupni ZŠ až SŠ. Po 

studentech se vyžaduje značný stupeň samostatné práce a používány jsou i latinské názvy 

rostlin, což by mohlo studentům 1. stupně ZŠ činit obtíže.  

 Učitelé samozřejmě mohou využít zahradu s jejími sbírkami bez použití pracovních 

listů připravených zahradou a mohou si připravit pracovní listy nebo doplňkové texty 

k exkurzi sami.  

 Další možností využít zahradu pro výuku je návštěva jejích tematicky zaměřených 

výstav. Tyto výstavy jsou pořádány pravidelně, některá témata se pro velký zájem 

veřejnosti již několik let opakují. Mezi nejznámější patří výstavy orchidejí, sukulentů, 

citrusů, bonsají a masožravých rostlin. Pokud by chtěl učitel zaměřit prohlídku zahrady 

nejen na floru ale i na faunu, může využít výstavu exotického ptactva, akvarijních rybek či 

výstavu bezobratlých (http://bz-uk.cz/cs/vystavy-v-roce-2013). Tyto výstavy může učitel 

také využít k poukázání na rozmanitost v rámci jednoho druhu (například výstavu 

orchidejí) či na probrání adaptací na specializovaný způsob života (například výstavu 

sukulentů a masožravých rostlin). Tyto výstavy bych doporučila spíše studentům semináře, 

protože už se jedná o velmi specializované skupiny rostlin a mladší studenti by mohli 

postrádat větší rozmanitost druhů v rámci exkurze.  

Zahrada se dá samozřejmě využít nejen k výuce botaniky či ekologie, ale také se 

zde mohou studenti seznámit s vývojem hornin na území ČR. Geopark je ideální možností, 

jak studentům přiblížit vzdělávací obor geologie. Pro geopark nenabízí zahrada žádné 

pracovní listy, ale nachází se zde velké množství tabulí s textem, takže učitel si může 

připravit pracovní list sám a k jeho vyplňování se studenty pak těchto tabulí využít. Kvůli 

nízkému zájmu veřejnosti o tuto část záhrady zatím nejsou pro veřejnost připravené ani 

komentované prohlídky. Pracovní listy jsou v přípravě stejně jako pracovní listy pro další 

oddělení zahrady. 

 

http://bz-uk.cz/cs/vystavy-v-roce-2013
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3. Exkurze jako organizační forma 

 V teoretické části své diplomové práce jsem se rozhodla se věnovat organizační 

formě exkurzi. 

 

3.1 Organizační formy 

 Organizační forma je určitý organizační rámec, ve kterém dochází k naplňování 

cílů výuky. Učitel by si při stanovení cílů výuky měl vybrat i konkrétní organizační formu, 

která by mu měla v naplnění těchto cílů pomoci. Organizační forma udává, v jakém 

časovém rozložení se bude výuka dít, do jakého prostředí ji učitel zasadí, jaké bude 

rozložení aktivit studentů a jakou formou bude se studenty pracovat (Janík, Najvar, 2008). 

 Je možné organizační formy měnit i během jedné vyučovací hodiny a tím tuto 

hodinu zatraktivnit. Janík a Najvar (2008) popisují, že v hodině převládá rozhovor se 

třídou, dále je častá přednáška, kdy aktivita žáků ustupuje do pozadí, ale významně 

zapojovaná je i samostatná nebo skupinová aktivita studentů. Organizační formy se tedy 

dají rozdělit do dvou základních skupin podle toho, na koho jsou orientované. Organizační 

formy orientované na učitele jsou ty, kdy učitel řídí činnost v hodině a studenti jsou spíše 

posluchači než aktivními spolutvůrci hodiny. Mezi organizační formy orientované na žáka 

patří samostatná či skupinová práce studentů, projektová výuka, tedy činnosti, kde má 

student významnou tvůrčí roli. Organizační formy dále bývají vhodně doplňovány o různé 

výukové metody. 

Exkurze je organizační forma, která v mnoha ohledech vyčnívá z výčtu ostatních 

organizačních forem. Pro srovnání a uvědomění si těchto rozdílů začnu tuto kapitolu 

stručným přehledem organizačních forem a jejich popisem. 

 

3.1.1 Frontální výuka 

 Frontální výuka bývá někdy také označovaná jako hromadná výuka. Je typická 

centrální rolí učitele, který vykládá učivo studentům, jejichž role je být spíše pasivním 

posluchačem. V našem školství často převládá klasické uspořádání třídy, kdy je v přední 

části třídy umístěná katedra a tabule, v této části třídy se učitel pohybuje nejčastěji. Zbytek 

třídy je vyplněn lavicemi, kde sedí studenti. Tato forma se dá pojmout interaktivně, pokud 
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učitel bude se studenty vhodně komunikovat a dá jim také prostor se samostatně projevit 

v různých učebních činnostech (Rohlíková, Vejvodová, 2012). 

 

3.1.2 Individuální výuka 

 Tato forma výuky je považována za nejstarší. Byla používaná již ve starověku 

a středověku. Jak už název této organizační formy napovídá, jedná se o samostatnou práci 

studentů, kteří nepracují spolu s ostatními studenty, ale každý se věnuje svému 

individuálnímu úkolu. Studenti jsou tedy shromážděni v jedné místnosti, každý má své 

pracovní místo, má přidělen úkol, který odpovídá úrovni jeho znalostí a pracuje svým 

vlastním tempem. Učitel je k dispozici všem studentům, pomáhá jim v jejich pracovních 

úkolech, ale jeho role je výrazně méně vedoucí než při frontální výuce (Kalhoust, 

Obst et al., 2002).  

 

3.1.3 Individualizovaná výuka 

 Individualizovaná výuka na rozdíl od individuální přináší všem žákům ve třídě 

stejné úkoly. Je zde ovšem kladen mnohem větší důraz na individuální potřeby, schopnosti 

a zájmy žáka než v případě hromadné výuky. Studenti tedy pracují na zadaném úkolu 

samostatně, pomocí takových metod, které jim vyhovují. Individualizovaná výuka tedy 

dává studentům určitou svobodu, zároveň ale získávají značnou zodpovědnost za své 

vlastní konání a výsledky (Kalhoust, Obst et al., 2002). 

 

3.1.4 Skupinová výuka 

 Je potřeba si uvědomit, že ne každá práce v hodině, kdy jsou žáci rozděleni do 

skupin, je skupinovou výukou. Skupinová výuka se vyznačuje vzájemnou spoluprací 

studentů ve skupině. Pokud tedy studenti pouze sedí spolu, ale pracuje každý sám, nelze 

tuto činnost nazvat skupinovou výukou. Pokud se má o tuto organizační formu jednat, je 

nutné, aby studenti spolu ve skupinách interagovali, měli rozdělené role, vzájemně si 

pomáhali a sdíleli své názory a zkušenosti.  

 V současné době se často pro označení této organizační formy používá také spojení 

kooperativní výuka. Tato výuka je charakterizována úzkou komunikací a kooperací 
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studentů. Je zde velice důležité, že úspěch skupiny závisí na úspěchu jednotlivých členů 

a obráceně. Kooperativní výuka se dá tedy považovat za typ skupinové výuky. 

 Specifickým případem skupinové výuky je partnerská výuka, kdy studenti pracují 

ve dvojicích. Je zde opět velice důležitá komunikace studentů, konfrontace jejich postojů 

na danou problematiku, vzájemné opravování chyb a pomoc při řešení zadaného úkolu. Při 

této formě výuky je potřeba dát pozor na to, aby práci neodvedl pouze jeden student 

a druhý byl pak hodnocen za jeho výsledky. Této situaci se dá předcházet rozdělením 

úkolu mezi studenty, kdy každý je zodpovědný za svou část úkolu (Maňák, Švec, 2003). 

 

3.1.5 Projektová výuka 

 Projektová výuka je organizační forma, kde se do popředí výrazně dostává student. 

Jedná se o styl výuky, kdy učitel předá studentům zadání projektu, určí čas na vypracování 

a je na studentech, jaké metody zvolí k dosažení cíle. Zároveň studenti sami organizují 

svou práci časově a jsou za ni zodpovědní. Je velice důležité, aby student přijal za projekt 

odpovědnost. Pak bude mít mnohem vyšší motivaci a jeho výsledek bude pravděpodobně 

mnohem lepší, než pokud se s úkolem neztotožní. Výhodou této organizační formy jsou 

komunikace studentů mezi sebou, zodpovědnost studentů za svou práci, pochopení 

a probádání problému do hloubky, osvojení si teoretických i praktických dovedností. 

Naopak nevýhodou je vysoká časová náročnost kladená na studenty i učitele (Rohlíková, 

Vejvodová, 2012).  

 

3.1.6 Exkurze 

 Všechny předchozí organizační formy byly organizovány na území školy. Exkurze 

je forma, která zavádí studenty do nových prostředí a k naplňování výukových cílů dochází 

tedy mimo území školy. Stejně jsou na tom i praxe. U praxí ovšem, na rozdíl od exkurzí, 

dochází k naplňování výukových cílů delší dobu. Exkurze má proti tomu většinou 

jednorázový charakter. Cíle exkurze mohou být různé: botanické a zoologické zahrady, 

tematické výstavy, muzea, ale také různé kulturní památky a společensky významné 

objekty. Exkurzi je vhodné zařazovat nejen do přírodovědných předmětů, ale i do 

vzdělávacích oborů společensko-vědních (Vališová, Kasíková et al., 2007). 



36 

 

 Uvedených šest organizačních forem je vhodné kombinovat. Každému studentovi 

vyhovuje jiný způsob výuky a pokud učitel používá větší množství organizačních forem, 

dojde k lepšímu naplňování cílů výuky, než pokud bude vyučovat stále stejných způsobem. 

Organizační formy je navíc vhodné doplňovat o různé výukové metody, které celý 

vyučovací proces ještě více zatraktivní. Pomocí různých metod se může i frontální 

vyučování, které jinak patří k těm formám, kde má student spíše pasivní roli, stát velice 

zábavnou formou.  

 Je vhodné, aby učitel používal jak metody slovní, tedy vyprávění, vysvětlování, 

přednášku, práci s textem či rozhovor, tak metody názorně demonstrační, jako jsou 

předvádění a pozorování, instruktáž a práce s obrazovým materiálem či videonahrávkou. 

Výhodou těchto metod je lepší představitelnost studenta k dané problematice. Pokud si 

učitel stanovil nejen kognitivní cíle, ale i cíle psychomotorické, je vhodné do výuky zařadit 

i metody dovednostně-praktické. Tyto metody jsou například napodobování, 

experimentování, laborování a vytváření dovedností. Je vhodné, aby učitel tyto metody 

neustále kombinoval s metodou rozhovoru, aby byl se studenty v neustálém kontaktu a měl 

tak představu o jejich práci (Maňák, Švec, 2003). 

Mezi studenty jsou často oblíbené metody aktivizační, které učivo převádějí do 

formy her a různých zábavných situací. V rámci rozvoje cílů afektivních je dobré zařazovat 

diskuzi, kde studenti mohou projevit svůj názor a konfrontovat ho s názory ostatních. 

Velice vhodné je zařazování metod situačních a inscenačních. Metody situační se hodí pro 

rozbor a řešení konkrétních situací a problémů, které mohou v různých situacích nastat. 

Studenti se učí shromažďovat informace k dané problematice a vybírat z nich to podstatné. 

Dále se sami učí navrhnout řešení určitého problému. Metoda inscenační je velice účinná, 

protože dochází k tomu, že studenti sami se ztotožňují s určitou rolí, kterou musí v rámci 

kolektivu zastávat. Může se stát, že je studentovi přidělena role, se kterou se ve skutečném 

životě neztotožňuje. I tato situace je pozitivní, protože student se učí nazírání na problém 

i z jiného úhlu pohledu a tím se učí toleranci vůči ostatním názorům. Mezi studenty jsou 

také oblíbené didaktické hry. Jedná se o výuku pomocí her připravených učitelem. Často se 

může jednat o křížovky, doplňovačky, přiřazování pojmů k obrázkům a plno dalších 

aktivit. Je zde důležitý herní motiv, tedy tato aktivita musí studenty bavit a musí být 

ochotni s učitelem dobrovolně spolupracovat. (Maňák, Švec, 2003).  

Přestože jsem se ve své diplomové práci věnovala hlavně exkurzi v rámci 

vzdělávacího oboru biologie, exkurze se dá aplikovat na každý vzdělávací obor v rámci 
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základních i středních škol. Ve svém dotazníku jsem zmiňovala geopark, který se nachází 

v botanické zahradě Na Slupi, protože právě zde bych předpokládala časté exkurze učitelů 

biologie a zeměpisu v rámci probíraného učiva geologie a mineralogie. 

Day (2012) popisuje využití různých metod ve výuce fyzické geografie na 

vysokých školách. V posledních dvaceti letech došlo k výraznému rozvoji tohoto oboru, 

s tím souvisí i nové učebnice, nové výukové techniky a nové pedagogické přístupy v tomto 

oboru. Studenti jsou v dnešní době více zaneprázdnění než studenti před dvaceti lety. 

Studentský život ustupuje práci, kterou studenti provozují při studiu, a s tím souvisí i řešení 

pracovních a osobních problémů. Studenti tedy mají mnohem méně času na přípravu do 

školy a méně se v dané problematice svého oboru orientují. Je tedy potřeba jim nabídnout 

nové metody, které celou výuku zefektivní. Ve Velké Británii byl roku 1990 spuštěn 

program pro zlepšení vysokého školství zastřešený Agenturou pro zajišťování kvality 

vysokého školství. Tento program přišel s novým přístupem, kdy se studenti vzdělávají 

formou exkurzí a tvorbou projektů. Generalizací zkušeností a znalostí nabytých během 

těchto akcí se učí fyzické geografii. Klasickým přístupem, který je běžně na vysokých 

školách aplikován, je teoretická výuka a uvádění konkrétních příkladů. Přestože 

konstruktivismus, jak se také aktivnější přístup ve vzdělávání nazývá, má své nesporné 

výhody a přínosy pro výuku, například vyšší splnitelnost výukových cílů, neustále 

převládá klasická forma výuky, tedy přednášení. Konzervatismus učitelů je jeden 

z důvodů, proč se aktivnější přístupy neaplikují ve výuce více. Jedním z důvodů menšího 

využívání tohoto výukového přístupu může být nedostatek studií, které by přesvědčivě 

ukázaly na vyšší efektivitu tohoto výukového přístupu (Day, 2012).  

Tato studie tedy podporuje užívání exkurzí ve výuce geografie a jí příbuzných 

oborech. 

 

3.2 Výhody a nevýhody exkurze jako organizační formy 

 Exkurze jako organizační forma nabízí učitelům mnoho výhod, kvůli kterým se 

vyplatí ji do vyučovacího procesu zahrnovat.  

 V Nigérii, v oblasti nazývající se Niger Delta byl prováděn výzkum, zda dochází 

snáze k naplňování výukových cílů při klasickém vyučování nebo při použití exkurze. 

Byly stanoveny tři skupiny, každá z dvaceti náhodně vybraných chlapců a dvaceti náhodně 

vybraných dívek. Skupina A byla vyučovaná ekologii na školním pozemku, v okolí 
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blízkého rybníka, potoka a také v lese, obecně tedy v prostředí mimo školu, tedy formou 

exkurze. Skupina B se ekologii učila striktně ve školním prostředí. Skupina C nebyla 

ekologii vyučována, ale jednalo se o studenty, kteří tyto znalosti již měli. Skupina C byla 

považována za kontrolní skupinu. Výuka ekologie byla vybrána proto, že se jedná 

o zastřešující obor biologie úzce související s průřezovým tématem environmentální 

výchova, dále je to jeden z mála biologických oborů, kde je možné pozorovat vedle sebe 

živá zvířata a rostliny. Skupina A i skupina B byly vyučovány stejnou dobu, tedy ve dvou 

blocích trvajících 70 minut, aby byl skutečně sledován pouze vliv organizační formy. Na 

konci každého bloku byl studentům ze všech skupin zadán stejný úkol. 

 Výsledky vzdělání v oboru ekologie byly získávány ve všech skupinách formou 

dotazníků mířených právě na ekologická témata. Studentům byl podán jeden dotazník před 

samotnou výukou, druhý dotazník následoval po absolvování výuky. Vyhodnocení 

dotazníků mělo dát odpověď na otázku, která vyučovací metoda je vhodnější: Zda klasická 

výuka ve třídě nebo výuka v terénu, tedy exkurze? Ukázalo se, že ti studenti, kteří se 

vzdělávali na školních pozemcích a ve volné přírodě dosáhli lepších výsledků než studenti, 

kteří se vzdělávali ve třídě. Studenti, kteří byli vzděláváni pomocí exkurze, dosáhli lepších 

výsledků i než skupina C, tedy studenti, kteří již znalosti z ekologie měli. Tato studie tedy 

byla uzavřená s výsledkem, že je velmi důležité používat exkurzi jako organizační formu 

ve výuce ekologie, protože právě aktivitou studentů v přírodě dochází k propojení teorie se 

skutečným pozorováním přírody a tím i lepšímu naplnění výukových cílů (Hamilton-

Ekeke, 2007).  

 První výhodou, kterou exkurze přináší do výuky a kterou bych ráda zmínila, je tedy 

propojení teorie, kterou se studenti mohou běžně naučit i v klasických hodinách ve škole, 

s praxí. Tyto souvislosti studentům často chybí a exkurze je tedy jednou z možností, jak 

studentům praxi více přiblížit.  

 Exkurze je také prostředkem, kterým si studenti mohou vypěstovat kladný vztah 

k živočichům, rostlinám a přírodě obecně. Dá se tedy pomocí exkurze působit na postoje 

studentů, lze je motivovat k ochraně přírody. 

 Tento vliv exkurze zkoumala studie provedená na 520 studentech městských 

i venkovských škol. 472 studentů bylo zahrnuto do exkurze, 48 studentů sloužilo jako 

kontrolní vzorek. Tato studie se rozhodla zkoumat postoj studentů k hadům a jejich názor 

na nutnost ochrany těchto živočichů. Hadi byli vybráni z toho důvodu, že patří mezi jedny 

ze živočichů, kterých se lidé bojí nebo k nim mají určitý odpor. Z toho důvodu je menší 
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množství finančních prostředků, které by byly vynakládány na ochranu těchto živočichů. 

Exkurze tedy byla organizována s cílem ukázat studentům hady jako zajímavé živočichy, 

kterých se není třeba bát a které je naopak potřeba chránit stejně jako ostatní živočišné 

druhy.  

Postoj studentů k hadům byl zkoumán pomocí dvou dotazníků zaměřených na 

jejich vztah k těmto plazům. První dotazník byl studentům i kontrolní skupině předložený 

k vyplnění jeden měsíc před absolvováním exkurze. Samotná exkurze byla provedena 

formou jednodenní návštěvy do speciální stanice v Chizé ve Francii, kde bylo vytvořeno 

přirozené prostředí pro hady a kde bylo hadů dostatek. Studenti se zde mohli setkat 

s nejedovatými hady užovkou obojkovou (Natrix natrix), užovkou hladkou 

(Coronella austriaca), užovkou stromovou (Elaphe longissima) a s jedovatým hadem zmijí 

skvrnitou (Vipera aspis). Studenti byli vybaveni pomůckami k odchytu hadů a pod 

dohledem pracovníků stanice hady chytali, určovali jejich druhy, pohlaví a měřili jejich 

délku. Studenti si tedy mohli vyzkoušet manipulaci s hady, se kterou se běžně nesetkají.  

Druhý dotazník pak studenti vyplňovali dva týdny po exkurzi. 

Po vyhodnocení druhého dotazníku se ukázalo, že exkurze měla pozitivní vliv na 

postoj studentů k hadům. Výrazně klesl počet studentů, kteří se hadů bojí (z 33,2% na 

10,6%), počet studentů, kteří mají k hadům neutrální postoj, vzrostl (z 10,3% na 26,8%), 

stoupl i počet studentů, kterým se hadi líbí (z 41,9% na 53%), naopak klesl počet studentů, 

kterým se hadi nelíbí (z 22,3% na 4,4%). Počet studentů, kteří si myslí, že je důležité hady 

chránit, také stoupl (z 77% na 94%). Postoje studentů v kontrolní skupině se nezměnily 

(Ballouard, 2012).  

 Exkurze tedy podle této studie byla shledána jako jedna z nejúčinnějších metod, jak 

podporovat pozitivní postoj studentů k různým živočišným druhům, hlavně k těm v naší 

společnosti méně populárním. Je tedy důležité, aby učitelé při přípravě exkurze mysleli 

nejen na cíle kognitivní či psychomotorické, ale pomocí exkurzí se dá efektivně působit 

i na cíle afektivní.  

 Exkurze nemusí být pouze akce připravovaná pro studenty. Značná část široké 

veřejnosti by se ráda dozvěděla něco více o přírodě a procesech, které ji utvářely. Klasické 

přednášky jsou ovšem často málo atraktivní a tak jsou pro veřejnost připravovány exkurze, 

na kterých se mohou lidé, její účastníci dozvědět více. Davis (2002) popisuje takovou 

exkurzi zaměřenou na geomorfologii ve své práci. Respektive popisuje čtyři možné 

způsoby, jak se dají studenti i dospělá veřejnost v geomorfologii vzdělávat. Jednou 
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z možností je tábor organizovaný v ledovcovém údolí v blízkosti jezera, kde se mohou 

studenti zábavnou formou vzdělávat v této oblasti. Dále tento autor organizuje řadu 

přednáškových sezení, kde si mohou zájemci o tuto problematiku poslechnout jeho 

vyprávění o přírodě, Davis je také jeden z organizátorů veřejných exkurzí do terénu, kde se 

toho může veřejnost dozvědět ještě více než jen na přednáškách. Dále se podílel na 

vytvoření různých naučných stezek v mnoha amerických národních parcích, kde se také 

problematice geomorfologie věnuje. Tento autor se snaží svou činností seznámit 

s přírodními útvary nejen studenty, ale i širokou veřejnost. Snaží se poukázat na 

problematiku ochrany životního prostředí a na způsoby, kterými se do ní mohou i běžní 

lidé zapojit (Davis, 2002).  

 Letní tábor je organizovaný pro sto sedmdesát chlapců ve věku mezi osmi 

a patnácti lety. Tábor je organizován již od roku 1970, má tedy dlouholetou tradici 

a zaběhnuté programy. Organizátoři si uvědomují, že je potřeba s dětmi pracovat jinou 

formou než klasickými přednáškami ve škole, že je nutné je dobře ke všem aktivitám 

motivovat a počítat s nižší pozorností než u dospělých. V lokalitě, kde je tábor pořádán, se 

nachází velké množství lesů, bažin a jezer, prostředí tedy není monotónní. Děti jsou zde 

vzdělávány formou padesátiminutových přednášek a dále formou vlastní tvorby 

a vycházek do přírody a jejím pozorováním (Davis, 2002). 

 Pokud jde o exkurze připravené pro veřejnost, je vhodné používat exkurze 

připravené pro vysokoškolské studenty, tedy pokud jde o exkurze, které jsou pořádány 

vysokými školami. Je ovšem nutné tyto exkurze upravit, protože běžní lidé nebudou mít 

pravděpodobně tak silnou motivaci a výdrž a tak dokonalé znalosti jako studenti vysoké 

školy. Je tedy nutné upravit trasu, množství zastávek a celkový koncept výkladu a více ho 

přiblížit lidem, kteří geomorfologii nestudují, ale chtějí se jí věnovat jen z vlastního zájmu 

(Davis, 2002).  

 Přednášky jsou nejklasičtějším způsobem, jak veřejnosti dát možnost se v dané 

oblasti vzdělat. Je možné vést přednášku dvěma způsoby. Za prvé si lze připravit 

prezentaci, která bude vypovídat například o lokalitě, kterou autor navštívil. Tuto 

prezentaci je možné vhodně doplnit fotografiemi. Na konci takovéto přednášky bývá 

většinou prostor pro dotazy ze stran účastníků. Druhou možností je připravit přednášku 

formou diskuze, kdy řečník seznámí uchazeče s hlavní problematikou daného tématu a pak 

se budou do debaty zapojovat aktivně i účastníci. Pro takový druh přednášky je ovšem 
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nutné zvolit takové téma, aby o něm účastníci měli nějaké informace z běžného života 

(Davis, 2002).  

 Vzdělávání v rámci národních ale i místních parků pomocí naučných stezek 

a vzdělávacích tabulek je nejen výbornou příležitostí pro veřejnost, jak se o přírodě kolem 

sebe něco dozvědět, ale příprava, výroba a realizace takové stezky je i skvělou možností 

k vypracování projektu pro studenty středních či vysokých škol. Vypracování takových 

stezek je časově i materiálně náročné, ale jistě je velkou motivací zájem široké veřejnosti 

o takovéto aktivity a případné využívání těchto stezek návštěvníky (Davis, 2002).  

 Exkurze se tedy ukazuje být formou, která přináší mnohé výhody. Jak se ovšem na 

organizační formu exkurze dívají sami studenti? Jaký na ni mají názor? Toto bylo 

zkoumáno na studentech 6. ročníku střední školy. Studenti byli odvedeni na jednodenní 

exkurzi. Bezprostředně po skončení exkurze vyplňovali dotazník zaměřený na postoj 

k takto organizovanému vyučování a jeho srovnání s klasickou výukou ve škole. Ukázalo 

se, že i studenti vnímají exkurzi jako přínosnou. Oceňují možnost vyzkoušet si různé 

aktivity sami, uvádějí, že je studium baví více touto formou než vyučováním ve škole 

a jsou tedy více ochotni se do vyučování aktivně zapojit (Nadelson, Jordan, 2012).  

 Protože v současné době dochází k nepřetržitému vývoji v biologických oborech, 

kdy je často nutné spojení výzkumu s moderní technikou a počítači, je důležité s touto 

stranou biologie seznámit i studenty, aby věděli, že biologie dnes není pouze o práci 

v terénu nebo s literaturou. Tuto možnost středním školám nabízí laboratorní pracoviště na 

univerzitě v Britské Columbii. Laboratorní pracovníci připravili program pro dvacet čtyři 

až třicet dva studentů 9. ročníků středních škol. Studenti se mohou seznámit s oborem 

bioinformatiky. Jsou zde pro ně v rámci celodenní exkurze připravené úkoly v laboratoři 

zaměřené na DNA, sekvenování DNA a genomy. Studenti úkoly plní na pracovních 

stolech po dvojicích s pomocí přenosných počítačů. Studenti tedy mohou vidět jasné 

propojení praktické činnosti v laboratorních podmínkách s moderními technologiemi. 

(McQueen, Wright, Fox, 2012).  

 Dalším významným přínosem exkurze, která je realizovaná na půdě laboratoří 

a výzkumných pracovišť, je přímá konfrontace studentů a laboratorních pracovníků. 

Studenti mají možnost v rámci takovéto exkurze pozorovat práci laborantů, některé 

činnosti si i vyzkoušet a ptát se na to, co je skutečně zajímá. Studenti tedy touto formou 

vidí vědu v praxi a mohou pochopit důležitost vědeckého výzkumu pro společnost. Právě 
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toto setkání s vědeckými pracovníky může být pro některé studenty motivem pro výběr 

vysoké školy nebo orientaci na budoucí zaměstnání v tomto oboru (Adedokun et al., 2012).  

 Exkurze je mezi studenty jedna z nejoblíbenějších organizačních forem. Studenti se 

dostávají do neformálního prostředí mimo školu a je tedy přirozené, že v takovém 

uvolněném prostředí mají i větší zájem o výuku. Často totiž studenti exkurzi vnímají jako 

jakési uvolnění a přestože se pořád jedná o vzdělávací proces, vyučování během exkurze 

připadá studentům méně formální, zábavnější a přirozenější. Proto jsou studenti mnohem 

více spokojení než ve školních lavicích. Je také dokázáno, že znalosti získané na exkurzi si 

studenti uchovávají v paměti delší dobu než znalosti získané během hodiny ve škole. 

(Bozdogan, 2012) 

 Exkurze jako organizační forma přináší studentům možnost propojení práce ve 

škole a v terénu se vzájemnou komunikací a spoluprací, která je velice důležitá. Často 

dochází k aplikaci znalostí a zkušeností nabytých ve škole při společném řešení zadaného 

problému. Studenti jsou mnohokrát odpovědni za výsledky své práce a je tedy důležité, 

aby fungovali jako jeden celek. Všechny tyto činnosti budou jednou studenti potřebovat ve 

svém pracovním i osobním životě, učitel tedy udělá moc dobře, pokud je k nim bude vést 

systematicky celé studium (Hefferan, Heywood, Ritter, 2002). 

 Pokud učitel vyrazí se školou na exkurzi do přírody, je potřeba mít na paměti, že ne 

vždy toto prostředí působí na studenty klidně a příjemně. Je dokázáno, že přírodní 

prostředí působí lépe na regeneraci po prodělání stresu než městské prostředí. V přírodě 

člověk nachází větší klid, není zde problém přelidnění a hluku. Přesto některá přírodní 

prostředí mohou naopak stres vyvolávat. Vždy záleží na tom, jak konkrétní lokalita 

vypadá. Obecně prostředí, které je tmavé, je zde malá možnost rozhledu, působí na člověka 

spíše stresujícím dojmem. Takovým typickým prostředím je hustý les s nízkou 

prostupností slunce. Na některé jedince může mít toto prostředí i nevědomě negativní vliv 

a místo uvolnění a klidu zde tito lidé nacházejí ještě větší stres, strach a neklid. Vliv 

různých prostředí na psychiku člověka byl zkoumán v rámci studie ve Velké Británii.  

Studie se zúčastnilo dvě stě šedesát devět respondentů. Samotnému testu 

předcházel pretest, kterého se účastnilo sedm respondentů. Ti měli za úkol rozdělit sto 

dvacet čtyři fotografií různých druhů krajiny do tří skupin. První skupina měla 

představovat špatně prostupnou tmavou krajinu, druhá skupina byly fotografie s krajinou 

prostupnou již lépe, poslední skupina byly obrázky, na kterých se nacházela nejlépe 

upravená a snadno prostupná krajina. Z těchto skupin se vždy vybralo dvanáct fotografií, 



43 

 

které se následně předkládali zbylým respondentům. Ti měli jednotlivé obrázky 

komentovat, jak moc v nich znázorněná krajina vyvolává pocit strachu a nervozity. Po 

vyhodnocení se skutečně potvrdilo, že ta krajina, kde je nízká prostupnost světla, tmavé 

prostředí, hustý podrost a velké množství volně rostoucí vegetace působí na psychiku 

člověka negativně. Lidé trpí v takovém prostředí úzkostí a jsou stresováni (Gatersleben, 

Andrews, 2013). 

Učitel by si tedy měl uvědomit, že pokud bude chtít exkurzi organizovat v přírodě, 

je důležité, jaké prostředí zvolí. Mohlo by se stát, že při nevhodné volbě lokality nebudou 

studenti dostatečně soustředění na průběh exkurze a naopak si z ní odnesou negativní 

pocity. Příprava exkurze je tedy z organizačního hlediska relativně náročná. 

 Exkurze má tedy jako organizační forma i některé nevýhody. Proč ji tedy jako 

organizační formu do vyučovacího procesu zařazovat? Je prokázáno, že exkurze zvyšuje 

zájem o danou problematiku a motivaci se jí i nadále věnovat oproti klasické výuce ve 

třídě. Dále dochází k propojení teorie s praktickými znalostmi a dovednostmi. Studenti 

jsou schopni tyto znalosti a dovednosti lépe a déle využívat právě, pokud byly nabyty 

během exkurze. Studenti, kteří absolvovali exkurzi, jsou schopni na danou problematiku, 

které se během exkurze věnovali, nazírat v širším kontextu. Informace, které byly nabyty 

během exkurze, si také studenti pamatují delší dobu než informace získané během hodiny 

ve škole. Využívání exkurze tedy zajisté má ve výuce své zasloužené místo (Nadelson, 

Jordan, 2012). 

 

3.3 Virtuální exkurze 

 V dnešní době moderních technologií se objevují další modifikace klasické 

exkurze. Je možné pozorovat snahu zavádět exkurze virtuální, které by také mohly mít 

lepší splnitelnost cílů, než klasické vyučování ve školním prostředí.  

 Virtuální exkurze je definována jako instruktáž, pomocí které je student přenesen 

do jiného prostředí včetně vizuální stránky této lokality i zvuků, které mají celou exkurzi 

vhodně doplnit. Tento typ exkurze je nejčastěji realizován použitím počítače. Procter 

(2012) popisuje obrovský vývoj různých technických zařízení, pomocí kterých se dají tyto 

exkurze realizovat. S rostoucí modernizací této techniky roste i věrohodnost počítačových 

animací, které studenta zavedou na různá místa, kde bude exkurzi absolvovat. Je také 

možné propojit více počítačů a tedy udělat ze studentů pracovní skupinu, která spolu může 
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komunikovat přes chat nebo přes různé formy sociálních sítí. Studenti si také mohou 

vytvořit svého avatara, tedy zástupce pro virtuální svět. Pomocí avatara může student 

komunikovat s avatary ostatních studentů nebo plnit jednotlivé úkoly v průběhu exkurze 

(Procter, 2012).  

 Existují dvě základní verze virtuální exkurze. V první je student pouze 

pozorovatelem a divákem, v druhé už na počítači plní různé úkoly, které s prostředím 

v exkurzi souvisí (Çalişkan, 2011). První varianta je lepší pro pedagoga i studenty, kteří 

s touto formou exkurze teprve začínají. Druhá varianta ovšem přináší pro studenty větší 

možnost se do exkurze zapojit a tím více rozvinout své znalosti a dovednosti.  

 Virtuální forma exkurze je velmi náročná na technické vybavení školy. Je potřeba 

mít k dispozici velmi dobře vybavený počítačový systém, vysoké rozlišení obrazovky 

i spolehlivé připojení na internet. Tato forma exkurze tedy může být velice zajímavá, je 

ovšem potřeba se na ni dobře připravit (Procter, 2012).  

 Studenti mohou v rámci virtuální exkurze také sbírat fotky z různých oblastí světa, 

tyto fotky třídit do skupin a přidělovat jim popisy. Fotky jsou jednou z možností dat, které 

mohou být pomocí moderních technologií studenty sbírány. Jednu z takovýchto moderních 

technologií popisuje Kravčík (2004).  

Je tedy vidět, že exkurze může být organizována více způsoby a studenti vždy 

mohou mít různé úkoly k plnění. Vždy záleží na konkrétní technologii, která je pro 

virtuální exkurzi používaná. 

 Použití virtuálních exkurzí může být velice vhodné v momentě, pokud bude 

exkurze pro studenty připravena v oblastech, které nemohou běžně navštívit. Takovým 

případem mohou být exkurze do jiných částí světa, kam se studenti kvůli vysoké časové, 

finanční i organizační náročnosti podívat nemohou. Tehdy je zařazení virtuální exkurze 

výborným řešením, jak studentům zábavnou formou představit např. jiný biom než ten, ve 

kterém žijí. Možná díky této výhodě virtuálních exkurzí se již objevily názory, zda by 

neměla tato forma exkurze zcela nahradit exkurzi klasickou.  

Touto otázkou se zabývala studie provedená na studentech univerzity v Sheffieldu. 

Studenti absolvovali virtuální exkurzi, která trvala mezi dvěma a třemi hodinami. Následně 

vyplňovali dotazník, kde se jich zadavatel ptal, zda je bavilo se touto formou vzdělávat, 

zda se toho hodně dozvěděli a naučili, zda jim tato forma exkurze nabídla totéž co klasické 

exkurze v terénu a jestli by bylo dobré nahradit klasickou exkurzi touto formou. Zadavatel 

se studentů také dotazovat, zda si myslí, že by virtuální exkurze byla vhodným úvodem pro 
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skutečnou exkurzi. Ti samí studenti také absolvovali klasickou exkurzi v terénu zaměřenou 

na stejné téma jako ve virtuální exkurzi a po jejím absolvování vyplňovali podobný 

dotazník, jako v případě virtuální exkurze (Spicer, Stratford, 2001).  

Výsledkem studie bylo zjištění, že virtuální exkurze by neměla nahradit klasickou 

exkurzi, ale mohla by být výborným nástrojem, jak skutečnou exkurzi připravit nebo 

naopak provést hodnocení po již absolvované klasické exkurzi. Studenti vybraní pro studii 

také měli názor, že virtuální forma exkurze je zábavnější a více se z ní dozvědí než 

z klasické frontální výuky (Spicer, Stratford, 2001). Tyto výsledky nám ukazují, že 

studenti mají mnohem větší chuť se zapojit do učebního procesu, pokud je učivo 

zprostředkováno klasickou nebo virtuální exkurzí. Zároveň není nutné se rozhodovat 

striktně pro jednu formu exkurze, je možné obě formy kombinovat.  

Skutečná exkurze také může být vhodně doplněna pomocí mobilních technologií. 

Taková exkurze nemusí být organizována pouze v přírodě, ale také v kulturních objektech. 

V muzeu v Londýně bylo na studentech 9. ročníku střední školy v Milton Keynes 

zkoumáno využívání mobilních a sociálních technologií právě při kulturní návštěvě tohoto 

objektu. V dnešní moderní době jsou studenti často vybaveni i na exkurzích mobilními 

telefony, tablety a jinou technikou. Do těchto zařízení mají často zavedený internet a tak 

mohou na exkurzi trávit čas spíše na sociálních sítích než skutečným zájmem o obsah 

exkurze. Ve zkoumání této problematiky se však ukázalo, že technologii lze vnímat 

i pozitivně. Studenti mohou pomocí těchto technologií plnit úkoly z exkurze či hledat 

jednotlivá stanoviště, kde jsou úkoly umístěné. Je také možné, že učitel dá studentům 

možnost komunikovat s kamarády a spolužáky, kteří na exkurzi nejsou a pomocí 

sociálních sítí je informovat, co se na exkurzi děje a co se dozvěděli nového. Ukázalo se, 

že přestože studenti měli možnost pracovat s mobilními technologiemi, zvládali 

i spolupracovat s průvodcem v rámci exkurze a tyto technologie skutečně používali 

k podělení se s ostatními spolužáky o své zkušenosti z exkurze. Činnost studentů 

s mobilními technologiemi byla navíc učiteli kontrolována. Učitelé říkali studentům, kdy 

mají být offline a kdy online a říkali jim, co si mají na svých zařízeních hledat. Využití 

mobilních a sociálních technologií je tedy další možnost, jak učitelé mohou program 

exkurze ozvláštnit a zmodernizovat, což bude mít jistě v očích studentů pozitivní význam 

a podpoří to zájem o exkurzi jako celek (Charitonos, 2012). 

Hlavním důvodem proč se tato forma exkurze dostává v dnešní době do popředí 

a získává si mezi mnoha učiteli ve světě oblibu, jsou některé výhody oproti klasické 
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exkurzi v terénu. Klasická exkurze je náročná časově. Je potřeba se na danou lokalitu 

přesouvat ze školy a to může být některými učiteli vnímáno negativně. Navíc může být 

lokalita ze školy hodně vzdálená a mnoho učitelů od exkurze radši ustoupí, než aby se 

přesouvali se třídou na velkou vzdálenost. Pro mnoho učitelů je také odrazujícím faktem 

zodpovědnost, kterou za studenty mají v době exkurze. Může se tedy ukázat, že virtuální 

exkurze pouze z počítačové učebny či laboratoře ve škole je organizačně snazší alternativa 

klasické exkurze. Další nevýhodou klasické exkurze je fakt, že ne všichni studenti si 

mohou dovolit se na tuto exkurzi vydat. Studenti mohou mít pohybové problémy nebo 

mohou pocházet ze sociálně slabšího zázemí a nemohou si tedy dovolit si exkurzi zaplatit. 

Pořízení softwarové aplikace, která nabízí školám možnost virtuálních exkurzí, je 

záležitostí školy a studentů se exkurze nijak finančně nedotkne. Tento druh exkurze je 

proto vhodný pro školy, kde studenti nemají dostatek finančních prostředků nebo do škol, 

kde jsou studenti s různými tělesnými postiženími a omezeními (Çalişkan, 2011).  

Jak jsem již zmiňovala, jednou z nesporných výhod organizační formy exkurze je 

možnost navštívení některého vědeckého pracoviště, kde mohou studenti pozorovat 

odborné pracovníky při jejich práci a klást jim dotazy, které je skutečně zajímají. Tuto 

možnost ovšem nabízí i virtuální exkurze do laboratoří a výzkumných ústavů. Studenti 

mohou touto cestou pozorovat vědecké pracovníky přímo při práci v laboratoři, ale mají 

také různé možnosti, jak s nimi interagovat a utvářet si tak názory na vědeckou práci i na 

vědce jako osobnosti (Adedokun et al., 2012). 

V souvislosti s názory studentů na vědecké pracovníky byl proveden test, kdy 

studenti vyplňovali dotazník před a po virtuální exkurzi na vědecké pracoviště. V obou 

případech vyplňovali dotazník zaměřený na osobnosti vědců a laborantů. V dotazníku 

vyplněném před exkurzí se mnohem častěji vyskytovaly stereotypní pohledy na to, jak 

vědec vypadá a co je pro něj typické. Časté odpovědi studentů byly laboratorní plášť, 

brýle, plnovous, pouze muži atd. V dotazníku vyplněném po absolvování exkurze četnost 

těchto odpovědí výrazně klesla (Adedokun et al., 2012).  

Přestože mnoho studentů i učitelů může být virtuální formou exkurze nadšeno, 

mám názor, že v dnešní době, kdy studenti tráví u počítače velké množství času, je lepší, 

pokud to je možné, organizovat exkurzi klasickou formou, tedy přímo v terénu. Pro učitele 

může být atraktivní představa, že se nemusí se studenty ze školy nikam přesouvat a mohou 

exkurzi absolvovat přímo z prostředí školy. Přesto je, myslím, přínosnější exkurzi 

zorganizovat mimo území školy. Studenti získají kladnější vztah k přírodě, pokud budou 
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v přímém kontaktu s ní, nejen přes obrazovku počítače. Navíc je důležité, aby se studenti 

učili komunikovat v rámci skupiny, konfrontovat svoje názory s ostatními a učit se tak 

kompromisu. Pokud spolu budou studenti komunikovat pouze pomocí sociálních sítí na 

internetu, mohou pak mít v životě problémy v reálné komunikaci.  

 

3.4 Organizace exkurze 

 Protože je exkurze organizační formou, která patří mezi ty organizačně náročnější, 

je velice důležité, aby se na ni učitel dobře připravil. Příprava je zvlášť důležitá pro učitele, 

kteří s pedagogickou praxí teprve začínají po vystudování vysoké školy. 

 Jaký mají tito učitelé názor na využití exkurzí, zkoumala studie provedená na 

univerzitě v Giresun na třiceti čtyřech studentech 4. ročníku učitelského studia zaměřených 

na přírodovědné obory. Studenti absolvovali společně exkurze do šesti různých lokalit za 

doprovodu průvodců, kteří jim měli ukázat, jak exkurzi se třídou vést co nejlépe. Ukázalo 

se, že studenti byli nejvíce nervózní před první exkurzí, pak nervozita výrazně opadla 

a studenti se na exkurze naopak těšili. Studenti v průběhu všech exkurzí neustále kladli 

průvodcům dotazy týkající se lokality, ve které se zrovna nacházeli, i exkurze jako 

organizační formy a její přípravy a vedení. Tento jejich zájem je pozitivním ukazatelem, že 

studenti budou pravděpodobně jednou jako pedagogové sami chtít exkurze pro své třídy 

organizovat. Studenti si během cesty navzájem pomáhali s vyplňováním jednotlivých 

otázek, docházelo tedy k různým sociálním interakcím a komunikaci mezi studenty. To je 

velice důležité, protože během exkurze budou chtít spolupracovat i studenti základních 

a středních škol. Studenti, na kterých byl prováděn výzkum, by si měli pamatovat, že i jim 

se lépe pracovalo ve skupinách než pouze samostatně a umožnit tedy tuto formu práce 

jednou i svým studentům. Studenti byli během průběhu všech exkurzí pozorováni a dále 

s nimi byl veden rozhovor. Na základě rozhovoru, který byl se studenty veden před 

absolvováním exkurze, se ukázalo, že největší počet studentů, tedy dvacet jedna, by 

organizovali své exkurze s cílem zábavy pro třídu. Sedm studentů by se zaměřilo hlavně na 

získávání znalostí a vědomostí a zbylých šest studentů by organizovalo exkurzi s cílem 

zábavy a zároveň vzdělávání. Dotazovatelé položili tutéž otázku studentům i po 

absolvování exkurze. Názory studentů na to, s jakým cílem exkurzi organizovat, se 

změnily. Největší množství studentů, tedy dvacet čtyři, by své exkurze organizovali 

s cílem propojit vzdělání a zábavu. Osm studentů by připravilo exkurzi zaměřenou na 
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získávání znalostí a pouze dva učitelé by exkurzi sestavili za účelem zábavy. Je tedy velice 

pozitivní, že si studenti mohli ještě před nastoupením do pedagogické profese vyzkoušet 

exkurzi jako organizační formu a uvědomit si, co od této organizační formy očekávají a co 

by měla jejich budoucím studentům přinést (Bozdogan, 2012). 

 Organizátoři této akce na univerzitě v Giresun se také zaměřili na sebejistotu 

budoucích učitelů v přípravě exkurze pro své studenty. Ukázalo se, že před absolvováním 

exkurzí bylo pouze šest studentů sebejistých a trouflo by si na organizaci exkurze. Čtrnáct 

studentů si věřilo pouze částečně a čtrnáct studentů si nevěřilo vůbec. Bylo pozorováno, že 

po absolvování všech exkurzí téměř všichni studenti si byli jistí v tom, jak by exkurzi 

připravili a vedli. Studenti se také zamýšleli nad tím, jaký přínos by exkurze mohla pro 

jejich studenty mít. Šestnáct budoucích učitelů uvedlo, že exkurze by pro jejich studenty 

měla přínos v získání nových schopností, jako je zlepšení dotazování, pozorování svého 

okolí a interpretace nově nabytých informací. Čtrnáct studentů uvedlo, že by se snažili 

mezi studenty podporovat vztah k vědě. Pro osm studentů by bylo důležité, aby se studenti 

rozvíjeli sociálně a učili vzájemné komunikaci a spolupráci. Osm studentů považovalo za 

důležité, aby jejich studenti byli s exkurzí spokojeni a aby je tato forma výuky hlavně 

bavila. Studenti se na konci tohoto bloku exkurzí měli vyjádřit, zda by byli nyní schopni 

exkurzi pro třídu zorganizovat, zda pociťují nějaké obavy a úzkosti a popř. z čeho tyto 

nepříjemné pocity vyplývají. Dvacet budoucích učitelů, tedy téměř dvě třetiny všech 

zúčastněných zodpovědělo, že by již nebyli nervózní z organizování exkurze pro třídu. 

Čtrnáct studentů vypovědělo, že jisté obavy z organizace v nich přetrvávají a že největší 

obavy a nejistota plynou z pocitu odpovědnosti za studenty, za jejich bezpečnost během 

exkurze i během cesty na ni. Dále někteří studenti měli strach, že se jim nepodaří 

dosáhnout svých stanovených cílů (Bozdogan, 2012). 

 Tato studie tedy byla učiněna s cílem zjistit, jak jsou studenti učitelských oborů 

připraveni na organizaci exkurzí v rámci svých přírodovědných oborů. Dále bylo cílem, 

aby studenti absolvovali cyklus exkurzí, kde by se mohli dozvědět užitečné informace, jak 

exkurzi zorganizovat a následně i vést. Ukázalo se, že studenti byli nejistí, protože exkurzi 

nikdy před tím neorganizovali, ani nezískali potřebné zaškolení v této činnosti. Po 

absolvování těchto šesti exkurzí získali studenti mnoho důležitých informací a zkušeností, 

které jim jistě budou užitečné při přípravě exkurze pro své budoucí třídy. Protože se 

studenti projevovali během exkurzí vesele a spokojeně, budou mít pravděpodobně zájem 

na tom, vést jednou výuku podobným způsobem. Studie tedy nebyla provedená zbytečně, 
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protože došlo k zaškolení třiceti čtyř studentů učitelství do přípravy exkurze, zvýšilo se 

sebevědomí v organizaci této formy vyučování a studenti si také uvědomili, co by exkurze 

měla přinést pro jejich studenty (Bozdogan, 2012). 

 Závěrem této kapitoly bych ráda zmínila, jaké fáze musí učitel absolvovat, pokud 

chce pro třídu připravit jako organizační formu exkurzi. Jak už jsem zmínila, je exkurze 

velice náročná na organizaci učitelem. Celá organizace zahrnuje několik fází, které by 

všechny měl učitel sám nebo se třídou absolvovat, aby exkurze proběhla úspěšně a došlo 

k naplnění všech cílů, které si učitel stanovil.  

 Nejdříve je nutná tzv. přípravná fáze. V této fázi si učitel vytyčí cíle, kterých chce 

se třídou dosáhnout. Dojde také ke stanovení úkolů, kterým se budou společně věnovat. 

Pedagog by si měl dopředu projít místo exkurze, aby věděl, na co zde může se třídou 

narazit. Zároveň by se měl seznámit s odbornou literaturou, která o problematice, které se 

budou na exkurzi věnovat, pojednává. Je také vhodné celou akci probrat například 

s kolegou, který již podobnou exkurzi absolvoval (Skalková, 2007). 

V přípravné fázi dále učitel musí exkurzi naplánovat a zorganizovat. Šulcová, 

Kloučková a Zákostelecká (2010) popisují možnost již do této fáze začlenit studenty. Je 

možné se pobavit se studenty na téma, jak by si celou exkurzi představovali, jaká pravidla 

by nastavili i jaké postihy by navrhli, pokud někdo nebude tato pravidla respektovat. Je 

také možné nechat studenty exkurzi objednat a domluvit přesný termín návštěvy v daném 

objektu. Toto ovšem lze pouze u starších a tedy i vyspělejších studentů.  

Ještě než se učitel se studenty pustí do samotného absolvování exkurze, je nutné, 

aby studenty dobře seznámil s cílem exkurze i objektem, který navštíví. Studenti by měli 

vědět, co se od nich očekává, jaký výstup po nich bude učitel požadovat a co bude 

následovat za nesplnění zadaných podmínek. Učitel by také měl dát studentům prostor pro 

dotazy. Studentům by měl být jasný smysl a účel exkurze (Skalková, 2007).  

Následuje vlastní provedení exkurze. Zde je na učiteli, zda bude exkurzi vést sám, 

nebo si objedná odborného pracovníka, který jeho studentům podá dostatek odborných 

informací. Je také možné různé části exkurze nechat komentovat studenty jako jejich 

vlastní úkol. V tom případě je ovšem nutné na tuto variantu upozornit studenty dopředu 

a dát jim dostatek času k přípravě (Skalková, 2007).  

Po absolvování exkurze je nezbytné, aby učitel provedl ještě fázi hodnotící. Ta 

může být realizována buď na místě ihned po exkurzi, nebo až následující vyučovací hodinu 

ve škole. Pokud je hlavní hodnocení prováděno až ve škole, vždy je důležité, aby učitel na 



50 

 

místě exkurze alespoň krátce shrnul, čím studenti během exkurze prošli a co by si měli 

odnést. Podle mě je vhodnější provést hodnocení hned po absolvování exkurze, dokud si 

studenti přesně pamatují, jak exkurze probíhala. Učitel by měl vždy shrnout, co bylo cílem 

exkurze, zda byl tento cíl naplněn, měly by být zdůrazněny nové poznatky, popř. 

vyzdvižení informací, které byly probrány již ve vyučovací hodině a v exkurzi 

zopakovány. Pokud studenti vyplňovali během exkurze pracovní list nebo test, i ten by měl 

být zkontrolován a studenti by měli být za tuto práci ohodnoceni ať už známkou nebo 

slovně (Skalková, 2007). 

Pokud by učitel vynechal první přípravnou fázi nebo by se na exkurzi nepřipravil 

pořádně, mohlo by se stát, že se během provádění exkurze objeví problém, který mohl 

učitel během přípravné fáze odhalit a tak se mu vyhnout. Pokud by pedagog opominul fázi 

hodnotící, mohlo by se stát, že studenti nepochopí skutečný význam exkurze a budou mít 

pocit, že tato akce proběhla zbytečně.  

Exkurze jako organizační forma tedy rozhodně nepatří k těm snadno 

připravitelným, ale pokud učitel přípravu nepodcení, bude studentům exkurze jistě připadat 

zábavná a užitečná. 
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4. Metodika 

 V praktické části mé diplomové práce jsem se zaměřila na využívání exkurze jako 

organizační formy ve vyučování a na konkrétní využívání botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rozhodla jsem se, že formou 

dotazníkového šetření mezi učiteli zmapuji, jak často je exkurze do výuky začleňována 

a jak často zamíří učitelé se svými třídami právě do botanické zahrady Na Slupi. Dále jsem 

se zaměřila na další prvky, které mohou učitelé v botanické zahradě Na Slupi navštívit.  

 

4.1 Sestavování hypotéz 

 Když jsem si vybrala téma diplomové práce, věděla jsem, že budu chtít určitou 

formou zjistit, jaká je míra využívání botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze pražskými učiteli. Chtěla jsem sestavit hypotézy týkající se vybrané 

zahrady a tyto hypotézy následně vyvrátit nebo na základě svých získaných dat potvrdit.  

 Pro sestavení hypotéz jsem se rozhodla navštívit dvě pražská gymnázia a jednu 

základní školu, kde jsem vedla rozhovory s místními učiteli na obecné téma exkurze jako 

organizační forma a následně i botanická zahrada PřF UK v Praze a její využívání těmito 

učiteli právě v organizační formě exkurze. Na základě rozhovorů a jejich analýzy jsem 

sestavila hypotézy, které jsem ve své diplomové práci následně zkoumala.  

 Pro formulaci hypotézy je důležité si uvědomit, že musí vyjadřovat vztah mezi 

dvěma proměnnými, jinak se nejedná o hypotézu. Hypotéza musí být zformulovaná 

v oznamovací větě a musí být možno ji empiricky zkoumat. Ostatní tvrzení, která nesplňují 

tato tři pravidla, se nenazývají hypotézami, ale pouhými výroky (Gavora, 2010).  

 Na prvním gymnáziu jsem vedla rozhovor se šesti učiteli, na druhém gymnáziu se 

třemi. Na základní škole jsem měla šest dotazovaných. Při výběru učitelů pro absolvování 

rozhovoru jsem se zaměřovala na různá pohlaví u učitelů a různou délku praxe. Podle 

délky praxe jsem učitele rozdělila na dvě skupiny – učitelé s délkou praxe kratší než 

dvacet let a učitelé s délkou praxe delší než dvacet let. Hranici dvaceti let praxe jsem 

stanovila proto, že učitel s touto délkou praxe je již zkušeným pedagogem, ve školství se 

pohybuje dostatečně dlouho, už by si měl být jistý svým projevem ve vyučovacích 

hodinách a zároveň má před sebou ještě mnoho let práce se studenty. Při tak dlouhé délce 
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praxe se také může projevit tzv. syndrom vyhoření, který může mít obrovský vliv na práci, 

motivaci a komunikaci učitele se třídou.  

Při vytváření hypotéz a vedení rozhovorů mě zajímala spolupráce především 

s učiteli biologie, protože ti budou pravděpodobně navštěvovat jakoukoli botanickou 

zahradu častěji než učitelé ostatních předmětů. Nicméně rozhovory jsem vedla i s učiteli 

zeměpisu. Ti by mohli v botanické zahradě Na Slupi s vysokou pravděpodobností využívat 

geopark, u kterého mě zajímala také jeho využitelnost. Rozhovory jsem vedla 

s jednotlivými učiteli samostatně. Nechtěla jsem, aby se učitelé nechali ovlivnit ve svých 

odpovědích přítomností kolegů. Rozhovory trvaly různě dlouho, záleželo na tom, kolik 

času mi byli učitelé ochotni věnovat, průměrná délka rozhovoru se pohybovala mezi pěti 

až deseti minutami.  

 

Na prvním gymnáziu jsem mezi dotazovanými měla: 

 ženu, učitelku biologie s délkou praxe delší než 20 let, 

 ženu, učitelku biologie s délkou praxe kratší než 20 let, 

 ženu, učitelku biologie a zeměpisu s délkou praxe delší než 20 let, 

 muže, učitele biologie a zeměpisu s délkou praxe kratší než 20 let, 

 muže, učitele zeměpisu s délkou praxe delší než 20 let, 

 muže, učitele zeměpisu s délkou praxe delší než 20 let. 

 

 Na druhém gymnáziu jsem mezi dotazovanými měla: 

 ženu, učitelku biologie s délkou praxe delší než 20 let, 

 ženu, učitelku zeměpisu s délkou praxe kratší než 20 let, 

 muže, učitele zeměpisu s délkou praxe kratší než 20 let. 

 

 Na základní škole jsem mezi dotazovanými měla: 

 ženu, učitelku biologie s délkou praxe delší než 20 let, 

 ženu, učitelku biologie s délkou praxe delší než 20 let, 

 ženu, učitelku biologie s délkou praxe kratší než 20 let, 

 ženu, učitelku zeměpisu s délkou praxe kratší než 20 let, 

 muže, učitele biologie a zeměpisu s délkou praxe kratší než 20 let, 

 muže, učitele zeměpisu s délkou praxe kratší než 20 let.  
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 Po absolvování rozhovorů jsem je postupně několikrát procházela a snažila jsem se 

najít nějakou závislost mezi tím, co mi učitelé o sobě a svých třídách pověděli a mezi jejich 

délkou praxe a pohlavím. Snažila jsem se také najít určitý rozdíl mezi učiteli gymnázií 

a učiteli ZŠ. Tak jsem tedy postupovala ve vytvoření svých hypotéz. 

Po analýze rozhovorů s jednotlivými učiteli jsem vytvořila následující hypotézy: 

 

1. Učitelé s délkou praxe delší než dvacet let využívají exkurze méně než učitelé s délkou 

 praxe kratší než dvacet let. 

2. Muži využívají komentované prohlídky více než ženy. 

3. Učitelé gymnázií využívají geopark pro exkurzi více než učitelé základních škol.  

4. Učitelé s délkou praxe delší než dvacet let navštěvují jiné zahrady než PřF UK v Praze 

a Troju méně než učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let. 

 

4.2 Sestavování dotazníku 

 Pro vyvrácení nebo potvrzení svých hypotéz jsem musela sestavit výzkumný 

nástroj, pomocí kterého bych získala data potřebná pro zjištění pravdivosti nebo 

nepravdivosti svých hypotéz. Jako možnost se nabízelo vytvoření dotazníku nebo 

interview s učiteli. Protože jsem interview používala již ke stanovení hypotéz, věděla jsem, 

že tato metoda má mnoho předností, ale bohužel i mnoho nedostatků.  

Švarcová (2005) popisuje nutnost během interview přecházet od otázek 

obecných k otázkám konkrétním. Ukazuje se, že během rozhovoru, jak je někdy metoda 

interview také nazývaná, se může tazatel dozvědět od respondenta více informací než 

během vyhodnocování dotazníku. Informace nemusí být zkreslené, protože respondent má 

možnost se vyjadřovat sám a tazatel může na jeho odpovědi reagovat a doplňovat jeho 

výpověď o další otázky. Naopak nevýhodou této metody je mnohem omezenější sběr dat 

než při použití dotazníku, při kterém tazatel většinou získá větší množství dat, než když 

bude vést s jednotlivými respondenty rozhovory, které mohou být časově náročné. Další 

nevýhodou rozhovoru je, že výsledky získané během interview mohou být relativně těžko 

vyhodnotitelné, protože každý respondent bude formulovat svůj názor jinak, může tak dojít 

k získání velkého množství různorodých odpovědí. Dále je zde možnost, že učitelé 

nebudou během interview na jednotlivé otázky odpovídat popravdě, protože budou 

v přímém kontaktu s tazatelem a mohou mít obavy, že dotazovatel jejich odpovědi vyzradí 



54 

 

třetí straně. Proto se může jako výzkumná metoda použití dotazníku zdát výhodnější. 

Během rozhovoru je nebezpečí, že tazatel nebude schopen dostatečně přesně zformulovat 

svou otázku a respondent tedy nepochopí, na co se ho tazatel ptá a bude odpovídat na něco 

jiného. Toto nebezpečí ovšem hrozí i během práce s otázkami v dotazníku, kde se 

respondent nemůže zadavatele zeptat, jak svou otázku myslel a zda by ji mohl zpřesnit či 

položit jinak. Je tedy potřeba uvědomit si, že při použití jakéhokoliv výzkumného nástroje 

může vždy dojít ke zkreslení výsledků, protože respondent nemusí otázku pochopit tak, jak 

ji zadavatel myslel nebo nebude respondent odpovídat pravdivě. Odpovědi respondenta 

jsou také závislé na jeho aktuálním stavu, jako je stav zdravotní či nálada. Pokud tedy 

budeme v jakémkoli výzkumném nástroji porovnávat dva a více respondentů, vždy by měli 

být ve stejné náladě a nikdy by respondent neměl mít vážnější zdravotní problém, který by 

mohl jeho odpovědi ovlivnit. Vliv na odpovědi mohou mít také osobní zkušenosti 

respondenta. 

Při výběru výzkumného nástroje je potřeba si dopředu také stanovit, které hypotézy 

nás zajímají a kolik respondentů by měl náš výzkum zahrnovat. Pro menší počet 

respondentů je metoda rozhovoru snáze realizovatelná než pro desítky či stovky 

respondentů. 

 Já jsem se tedy rozhodla použít dotazník jako svůj výzkumný nástroj, protože jsem 

chtěla do svého výzkumu zahrnout kolem dvou set respondentů. S takovým počtem 

respondentů by nebylo v mých časových možnostech vést osobní rozhovor. Pro můj záměr 

bylo vytvoření dotazníku ideální. Rozhodla jsem se vytvořit online dotazník, na který by 

mohli učitelé odpovídat přímo na internetu. Uvažovala jsem i o tvorbě klasického 

dotazníku v Microsoft Office Word, ale následně jsem na tomto typu dotazníku našla 

některé chyby a nedostatky, kvůli kterým jsem ustoupila od záměru vést svůj průzkum 

s pomocí klasického dotazníku. Učitelé by museli dotazník, který by byl vytvořený 

v Microsoft Office Word, stahovat a ukládat do počítače. To by pro mnoho učitelů byl 

odrazující faktor a na dotazník by nemuseli reagovat. Dále se mohou někteří lidé bát 

otevírat a ukládat soubory, které přijdou od neznámého odesílatele z důvodu poškození 

vlastního počítače a někteří učitelé by se tedy také mohli rozhodnout na dotazník vůbec 

neodpovědět a mou prosbu o vyplnění ignorovat. Dále vyplňování klasického dotazníku 

v Microsoft Office Word zabere více času než vyplňování dotazníku online. Učitelství je 

profesí, kde je velice často času nedostatek. Učitel musí neustále připravovat pomůcky do 

hodin, aktivizační materiály pro studenty, opravovat písemné práce a protokoly, zabývat se 
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řešením třídnických a jiných organizačních záležitostí, a proto jsem se snažila vytvořit 

takový dotazník, aby jeho vyplnění zabralo učitelům co nejméně času.  

 Jednou z variant, o kterých jsem uvažovala, bylo, že bych s vytištěnými dotazníky 

obcházela jednotlivé školy a osobně žádala učitele o jejich vyplnění. Učitele bych 

požádala, zda by se mohli zapojit do mého výzkumu a dotazník vyplnit buď na místě, nebo 

do několika dnů až jednoho týdne. Pak bych si pro vyplněný dotazník do školy opět přišla. 

Tato možnost se však ukázala jako nereálná právě kvůli osobnímu objíždění škol, což se 

ukázalo jako časově náročné. Pokud bych objížděla školy osobně, pravděpodobně bych 

neměla sebraných tolik dat jako formou online dotazníku, protože bych nebyla schopna 

navštívit tolik škol a učitelů, kolika jsem dotazník poslala e-mailem. Varianta osobního 

obcházení škol tedy byla nepoužitelná ze stejného důvodu jako získávání dat formou 

interview. 

 Po zvažování všech výhod a nevýhod klasického dotazníku v Microsoft Office 

Word a online dotazníku jsem se rozhodla, že vytvořím dotazník, který budou moci učitelé 

vyplnit přímo na internetu. Dotazník jsem vytvořila ve službě Google Disk, která byla pro 

tvorbu takového dotazníku ideální. Tato služba umožňuje uživateli vytvořit na svém účtu 

velké množství dokumentů, tabulek, prezentací, formulářů, nákresů, dynamických tabulek 

atd. Uživatel může navíc všechny své soubory neustále aktualizovat, stačí mu jen připojení 

na internet. Já jsem pro tvorbu dotazníku použila vytvoření formuláře. Výhodou bylo, že 

jsem již měla na Google Disku vytvořený vlastní účet z Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze a učitelům jsem následně e-mail s odkazem na dotazník nemusela posílat 

ze své soukromé adresy, což by jistě mnoho učitelů zrazovalo od otevírání odkazu 

s dotazníkem a tedy i od vyplňování dotazníku. Když jsem odkaz na dotazník posílala ze 

své fakultní adresy, jistě to působilo na většinu učitelů věrohodněji než e-mail, který je 

soukromý a u kterého učitelé neznají jeho majitele. 

 Dotazník jako výzkumný nástroj může obsahovat mnoho typů položek. Jednou 

z možností dělení položek je rozdělení na položky otevřené a uzavřené. Otevřené položky 

nenabízejí respondentovi možnost zformulovaných odpovědí, které má na výběr a z nichž 

musí některé označit. Tyto položky dávají respondentovi možnost samostatného vyjádření 

a tedy i vyplnění odpovědi, která může být více upřímná a pravdivá. Na druhou stranu jsou 

tyto položky velice těžké na vyhodnocování, protože každý respondent zformuluje svou 

odpověď trochu jinak. Také je zde nebezpečí špatného pochopení otázky, pak by se 

respondentova odpověď ubírala jiným směrem, než který jsme očekávali. Já jsem ve svém 
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dotazníku použila pouze jednu otevřenou otázku. Ptala jsem se respondentů, jaké jiné 

zahrady než zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a botanickou 

zahradu hlavního města Prahy v Troji navštěvují. Všichni respondenti, kteří na tuto otázku 

odpovídali, ji pochopili správně a jako odpověď mi dali název některé ze zahrad a arboret 

České republiky. 

 Ostatní položky, které jsem ve svém dotazníku použila, byly položky uzavřené. 

Uzavřené položky nabízejí respondentovi odpovědi, které on vybírá. Nevýhodou tohoto 

druhu položek je, že respondent má menší šanci skutečně vyjádřit svůj názor a postoj, 

protože vybírá z již zformulovaných odpovědí. Na druhou stranu respondent nemá 

možnost otázku pochopit špatně, protože z již zformulovaných odpovědí si musí některou 

vybrat a nemůže tedy vyplnit odpověď jinou, než kterou zadavatel očekával. Hlavní 

výhodou těchto položek je snadnější vyhodnocování než u položek otevřených. V rámci 

uzavřených položek jsem do svého dotazníku zařadila otázky dichotomické a polytomické. 

Dichotomické otázky byly takové, na které respondenti odpovídali ano – ne. V dotazníku 

jsem měla zařazených osm dichotomických otázek. U polytomických otázek respondenti 

měli na výběr větší množství odpovědí. Buď byly otázky koncipovány tak, že respondenti 

vybírali pouze jednu odpověď nebo měli na výběr větší množství zformulovaných 

odpovědí, kde mohli zaškrtnout od jedné do všech možných odpovědí. Otázka, kde 

respondenti mohli zaškrtnout pouze jednu odpověď, byla v dotazníku jediná. Tato otázka 

zjišťovala, jak často během roku učitelé využívají exkurzi jako organizační formu. 

Vytvořila jsem několik intervalů, z nichž učitelé vybírali, která odpověď jim vyhovuje. 

Tato položka byla rozšířená o odpověď „Jiné“, kam mohl učitel napsat vlastní odpověď, 

pokud se do žádného z mnou nabízených intervalů nevešel. Dále byly otázky tohoto typu 

použity na konci dotazníku jako tzv. demografické otázky, tedy otázky zjišťující pohlaví, 

věk atd. V dotazníku bylo sedm otázek, kde respondenti mohli vybrat větší množství 

odpovědí. Pět z těchto otázek bylo rozšířeno možností „Jiné“, kam mohl respondent napsat 

svou odpověď, pokud mu žádná z nabízených odpovědí nevyhovovala. Použití možnosti 

„Jiné“ v uzavřených položkách je relativně šikovná možnost, jak dát respondentovi 

možnost k vlastnímu vyjádření bez použití otevřeného typu položek.  

Dotazníku předcházel krátký úvod, ve kterém jsem respondentům předem 

poděkovala za jejich čas a spolupráci a ujistila je, že dotazník je anonymní a hodnoty, které 

z něj získám, budou použity výhradně pro potřeby mé diplomové práce. Také jsem stručně 

vysvětlila, čeho se bude dotazník týkat, aby respondenti věděli, na co budou odpovídat 
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a zvedla jsem tak jejich motivaci dotazník vyplnit. V neposlední řadě jsem uvedla, že 

pokud budou mít o výsledky průzkumu zájem, mohou mne kontaktovat a já jim výsledky 

ráda poskytnu. Této možnosti nikdo z respondentů nevyužil. 

 Dotazník jsem mohla nechat bez demografických položek, tak by byla zajištěná 

absolutní anonymita respondentů. Bohužel bych ale nemohla vyvrátit nebo potvrdit své 

hypotézy. Rozhodna jsem se tedy několik demografických otázek do dotazníku zařadit. 

I přes tyto otázky si myslím, že anonymita dotazníku zůstala plně zachována a respondenti 

se nemuseli bát zneužití informací, které mi poskytli. Chráska (2007) píše, že 

demografické otázky je lepší zařadit až na konec dotazníku. Pokud se respondent již 

rozhodl dotazník vyplnit a došel ve vyplňování až na konec k demografickým otázkám, 

pravděpodobně vyplní i tyto. Pokud by ale respondent již na začátku dotazníku musel 

odpovídat na otázky týkající se jeho osoby, mohl by mít pocit, že dotazník není dostatečně 

anonymní a nemusel by ve vyplňování pokračovat. Demografické otázky byly umístěny až 

na konci dotazníku, po zodpovězení všech otázek týkajících se exkurzí a botanické 

zahrady. Respondentů jsem se ptala na pohlaví, věk, délku pedagogické praxe a typ školy, 

na kterém učí. U všech otázek měli respondenti na výběr z možností. Věk a délku 

pedagogické praxe jsem rozdělila do intervalů a učitelé si vybrali interval, který odpovídal 

jejich hodnotám.  
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4.3 Pilotáž dotazníku 

 Rozhodla jsem se, že dotazník zadám učitelům z pražských gymnázií a základních 

škol. Zajímali mě pouze učitelé pražští, protože ti mají do botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze snadnější přístup než učitelé 

mimopražští. Dále mě zajímalo, jak pražští učitelé využívají možnosti navštívit se třídou 

dvě botanické zahrady na území hlavního města. Díky otázce, zda navštěvují i jiné 

botanické zahrady než tyto dvě a popř. které, jsem zjišťovala, zda pražští učitelé dojíždějí 

za botanickými zahradami a arborety i mimo území Prahy.  

 Zaslání již definitivního dotazníku předcházelo zaslání pilotní verze dotazníku. Pro 

pilotáž jsem se rozhodla z důvodu otestování srozumitelnosti a pochopitelnosti otázek. 

Dotazník jsem tedy poslala pouze malému množství respondentů, nechtěla jsem snižovat 

počet možných respondentů pro finální dotazník. Rozhodla jsem se totiž, že definitivní 

dotazník nepošlu učitelům, kteří mi již vyplňovali pilotní dotazník. Náhodou jsem tedy 

vybrala deset učitelů gymnázií a tři učitele základních škol. Těm jsem poslala dotazník, 

který po všech demografických otázkách obsahoval otázku, zda byly všechny otázky 

srozumitelné a co by mi respondenti doporučili pro zlepšení kvality dotazníku. Nechala 

jsem zde také otázku „Z jakého důvodu navštěvujete geopark?“ jako otevřenou. Chtěla 

jsem se nechat inspirovat odpověďmi respondentů v pilotáži a následně dát některé z jejich 

odpovědí jako možnosti ve finálním dotazníku, kam jsem zamýšlela tuto otázku dát již 

jako uzavřenou. Bohužel na tuto otázku reagovali pouze dva respondenti, takže jsem 

neměla dostatečné množství informací, ze kterých bych mohla vybrat odpovědi, které dám 

respondentům do finálního dotazníku na výběr. Odpovědi u této položky jsem tedy ve 

finálním dotazníku dala stejné, pouze mírně upravené jako u otázky, z jakého důvodu 

respondenti navštěvují botanickou zahradu Na Slupi. Výčet odpovědí jsem doplnila 

o možnost „Jiné“, kde mohli učitelé napsat jejich důvod, pokud jim žádná z mnou 

nabízených variant nevyhovovala.  

 Všechny otázky včetně demografických jsem dala jako povinné. Protože jsem 

pilotáž poslala relativně malému množství respondentů, velice mi záleželo na tom, aby mi 

jich odpovědělo co nejvíce. Nechtěla jsem, abych musela některé vyplněné dotazníky 

vyřadit, protože respondent neodpoví na všechny otázky. Protože byly položky v dotazníku 

označené jako povinné, nebylo možné, aby respondent otázku přeskočil a nechal ji jako 
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nevyplněnou. V pilotáži jsem jako nepovinnou položku nechala pouze poslední otázku, 

kde jsem prosila respondenty o jejich komentáře k sestavení a srozumitelnosti dotazníku. 

 Dotazník pro pilotáž je součástí příloh (viz Příloha č. 9). 

Učitele jsem požádala o vyplnění dotazníků do dvou týdnů od doručení. Dotazník 

pro pilotáž jsem poslala deseti učitelům gymnázií, z nich mi dotazník vyplnilo učitelů 

devět. Za základní školy jsem náhodným výběrem vybrala tři učitele, z nich se mi vrátil 

dotazník jeden. Návratnost dotazníků z gymnázií tedy byla 90% (viz graf č. 2), návratnost 

ze základních škol byla zhruba 33% (viz graf č. 3). Celková návratnost dotazníků 

z pilotáže byla necelých 77%, většinu dotazníků vyplnili učitelé gymnázií (viz graf č. 1).  

 

 

 

 

graf č. 1: Návratnost dotazníků v pilotáži 
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graf č. 2: Návratnost dotazníků v pilotáži - gymnázia 

 

 

 

 

graf č. 3: Návratnost dotazníků v pilotáži - ZŠ 
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4.4 Zadávání dotazníku 

 Na základě informací získaných pilotáží jsem mohla dotazník upravit do výsledné 

podoby. Někteří učitelé vyplňující pilotní dotazník mi do poslední otázky, co by na 

dotazníku zlepšili a zda bylo vše dostatečně srozumitelné, napsali, že museli odpovídat na 

otázky týkající se botanické zahrady Na Slupi přesto, že na začátku dotazníku odpověděli, 

že tuto zahradu nenavštěvují. Opravila jsem tedy řazení otázek a systém přeskakování 

některých otázek podle předchozích odpovědí respondenta. Jeden respondent uvedl, že by 

rád znal upřesňující informace o pracovních listech, které ve svých otázkách zmiňuji. 

Tímto komentářem jsem se ve výsledných úpravách neřídila, protože dotazník měl zjistit, 

zda učitelé o pracovních listech vědí a zda je využívají, nikoli dávat učitelům podrobné 

informace o pracovních listech a jejich náplni. Pokud bych otázku rozšířila o vysvětlení, 

jaké pracovní listy zahrada nabízí, otázka by byla zbytečně dlouhá a mohlo by to vést 

k odrazení některých respondentů od pokračování ve vyplňování.  

 Většina respondentů nechala otázku, co by mi poradili pro vylepšení dotazníku 

nevyplněnou, brala jsem tedy tuto reakci jako kladnou, tedy že bylo respondentům vše 

jasné a nepotřebují žádné další komentáře či upřesňování. 

 V dotazníku jsem tedy upravila řazení otázek, odstranila jsem poslední otázku, kde 

jsem se ptala na rady pro zlepšení dotazníku a otevřenou otázku na důvod využití geoparku 

jsem změnila na uzavřenou s výběrem možností. Všechny otázky včetně demografických 

jsem dala jako povinné, abych minimalizovala riziko, že mi některý respondent odpoví 

jenom na část otázek a jeho dotazník tedy nebudu moci použít. 

 Finální dotazník je součástí příloh (viz Příloha č. 10). 

Dotazník jsem poslala dvě stě čtyřiceti dvěma respondentům – sto devadesáti devíti 

učitelům z pražských gymnázií a čtyřiceti třem z pražských základních škol. Z pražských 

gymnázií mi dotazník vyplnilo sto šedesát tři učitelů, tedy návratnost z gymnázií byla 

skoro 82% (viz graf č. 5). Ze základních škol mi dotazník vyplnilo osmnáct respondentů, 

proto návratnost ze základních škol byla skoro 42% (viz graf č. 6). Celková návratnost 

výsledného dotazníku byla téměř 75%, opět převažovaly dotazníky od učitelů gymnázií 

(viz graf č. 4). Dotazník jsem neposílala respondentům, kterým jsem posílala dotazník pro 

pilotáž.  

Tento počet vyplněných dotazníků jsem neměla hned po prvním odeslání 

dotazníku. Když jsem posílala dotazník poprvé, žádala jsem respondenty o vyplnění do 
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určitého data. Protože se mi bohužel nevrátil dotazníků dostatek, poslala jsem dotazník 

ještě jednou. Celý proces jsem pak opakovala ještě jednou. Na konci výzkumu jsem tedy 

dostala návratnost skoro 75% po třech obesláních respondentů.  

Do e-mailu jsem vždy uvedla své jméno, fakultu, na které studuji a důvod proč se 

na respondenty obracím. Pak následoval odkaz, na kterém mohli najít online dotazník 

a závěrem ještě jednou poděkování za spolupráci. Pokud jsem e-mail posílala již podruhé 

či potřetí, vždy jsem za důvodem, proč dotazník posílám, uvedla, že ještě nemám 

dostatečné množství vyplněných dotazníků a že tedy žádám ještě jednou o vyplnění. 

Následovalo oznámení, že mě mrzí, že obtěžuji ty, kteří již dotazník vyplnili. Vždy jsem 

respondenty žádala o vyplnění dotazníku do určitého data.  

 

 

 

 

graf č. 4: Návratnost dotazníků 
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graf č. 5: Návratnost dotazníků - gymnázia 

 

 

 

 

graf č. 6: Návratnost dotazníků - ZŠ 
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5. Výsledky 

 Po sestavení hypotéz, vytvoření dotazníku a sesbírání dostatečného počtu dat bylo 

provedeno vyhodnocení dotazníku, zpracování dat a tedy vyvrácení popř. potvrzení 

stanovených hypotéz.  

 Pro vyhodnocování dat z dotazníku i pro ověření spolehlivosti výzkumného 

nástroje jsem pracovala s literaturou zabývající se různými statistickými metodami (Anděl, 

2007, Dupač, Hušková, 2009). 

 Před zahájením vyhodnocování jednotlivých hypotéz, jsem provedla test 

spolehlivosti výzkumného nástroje. Spolehlivost výzkumného nástroje neboli reliabilita 

určuje, jaká je procentuální nepřítomnost chyby. Pohybuje se v rozmezí 0 (nepřítomnost 

chyby na 0%) a 1 (nepřítomnost chyby na 100%).  

 Protože spolehlivost výzkumného nástroje se zjišťuje z otázek dichotomických či 

polytomických, které mají hodnoty na škálové stupnici či hodnoty číselně vyjádřené, 

musela jsem otázky, které mají možnost většího množství zaškrtnutých odpovědí, 

z dotazníku pro testování spolehlivosti vynechat. Pracovala jsem tedy s ostatními 

otázkami. 

 

 Reliabilita dotazníku se vyjadřuje pomocí tzv. Cronbachova alfa, které se vyjadřuje 

následujícím vzorcem: 
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kde k  je počet položek,  je rozptyl i-té položky a  je rozptyl celého testu. 

 

Pokud Cronbachovo alfa vyjde vyšší než 0,75, dá se výzkumný nástroj považovat 

za dostatečně spolehlivý. Tedy nepřítomnost chyby musí být vyšší než 75%. 
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Nejdříve jsem počítala rozptyly v jednotlivých otázkách podle vzorce: 
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kde n  je počet možných výsledků a ix  je počet výskytů i-té možnosti. 

  

Protože jsem pracovala s dichotomickými otázkami, měla jsem pouze dvě 

možnosti, které mohly nastat. Respondenti mohli odpovědět buď ano, nebo ne. Vzorec se 

tedy zjednodušil na: 

2

2

2







 




yx

yx


 

kde x je počet odpovědí ano a y je počet odpovědí ne. 

 

Rozptyly pro jednotlivé otázky mi vyšly:  

0,143826537 

0,235827664 

0,22860845 

0,077119114 

0,246648199 

0,237783934 

0,25 

0,097579283 

 

Součet všech rozptylů vyšel 1,517393181. 

Celkový rozptyl všech otázek je roven 5,839572024.  

Po dosazení do vzorce pro Cronbachovo alfa, vyšlo   = 0,845889552. 

Protože Cronbachovo alfa je vyšší než 0,75, můžeme tedy považovat vytvořený 

online dotazník za spolehlivý a můžeme dál vyhodnocovat jednotlivé hypotézy. 
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Pro vyhodnocení hypotéz jsem se rozhodla použít chí kvadrát neboli chí rozdělení. 

Pro použití tohoto rozdělení je potřeba znát kritickou hodnotu a stupeň volnosti. 

Chí rozdělení  o  stupních volnosti se označuje . Číslo  označuje počet 

vzájemně nezávislých náhodných veličin. Stupeň volnosti se snižuje o jedna s každým 

neznámým parametrem.  

 

 

Stupně volnosti 
Hladina významnosti 

0,05 0,01 

1 3,841 6,635 

2 5,991 9,219,21 

3 7,815 11,341 

4 9,483 13,277 

5 11,070 15,086 

6 12,592 16,812 

7 14,067 18,475 

8 15,507 20,09 

9 16,919 21,666 

10 18,307 23,209 

11 19,675 24,725 

12 21,026 26,217 

13 22,362 27,688 

14 23,685 29,141 

15 24,996 30,578 

16 26,296 32 

17 27,587 33,409 

18 28,868 34,805 

19 30,144 36,191 

20 31,410 37,566 

Tabulka č. 3: Kritické hodnoty chí kvadrátu 
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Hladina významnosti Kritická hodnota 

0,01 2,326 

0,02 2,054 

0,03 1,881 

0,04 1,751 

0,05 1,645 

0,1 1,282 

0,15 1,036 

0,2 0,842 

0,25 0,674 

0,3 0,524 

0,35 0,385 

0,4 0,253 

0,45 0,126 

0,5 0,000 

Tabulka č. 4: Kritické hodnoty normálního rozdělení 
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1. hypotéza: Učitelé s délkou praxe delší než dvacet let využívají 

 exkurze méně než učitelé s délkou praxe kratší než 

 dvacet let. 

 

 První hypotézu jsem se snažila vyvrátit nebo potvrdit přes použití chí kvadrátu. 

Rozhodla jsem se testovat hypotézu nezávislosti, že nezávisí na délce praxe, pokud jde 

o využití exkurze jako organizační formy ve výuce proti alternativě, že závisí na délce 

praxe při jejím využití. 

 

 Hypotézu nezávislosti jsem ověřovala použitím vzorce: 
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, 

 kde 11x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří  využívají 

 exkurzi jako organizační formu, 

 12x  je počet respondentů s délkou praxe delší než dvacet let, kteří využívají 

 exkurzi jako organizační formu, 

 21x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

 nevyužívají exkurzi jako organizační formu, 

 22x  je počet respondentů s délkou praxe delší než dvacet let, kteří 

 nevyužívají exkurzi jako organizační formu. 

 

Po dosazení hodnot 11x = 115, 12x = 31, 21x = 13, 22x = 19, vyšel chí kvadrát 

2 = 18,90395147.  

 Stupeň volnosti je 1. Stupeň volnosti se vypočítá: 

 (počet kategorií (praxe kratší/delší než 20 let) – 1)  (počet výsledků 

 (ANO/NE) – 1) = (2 – 1)  (2 – 1) = 1 

 Hladinu významnosti jsem stanovila na 5%. 



69 

 

 V tabulce kritických hodnot najdu kritickou hodnotu odpovídající hladině 

významnosti 5% a stupni volnosti 1. Tato hodnota je 3,841.  

 Dále porovnám chí kvadrát a kritickou hodnotu. 

  18,90395147 > 3,841 

 Protože je chí kvadrát větší než kritická hodnota, zamítám hypotézu nezávislosti.  

 Protože jsem zamítla hypotézu nezávislosti, mohu prohlásit, že využívání exkurze 

jako organizační formy je závislé na délce praxe. 

 Musím ještě ověřit, zda mohu chí kvadrát použít. Ověřím použití asymptotiky: 

   

  178

128146

191331115

)13115()31115(

)(

)()(

22211211

21111211 











xxxx

xxxx
 

  = 104,988764 > 5 
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  = 41,01123596 > 5 
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  = 23,01123596 > 5 
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  = 8,988764045 > 5 

 

 Protože všechny výsledky jsou větší než 5 je vzorků dostatek a mohu tedy použít 

asymptotické rozdělení chí kvadrát.  

 

 Nyní musím vyšetřit, zda je závislost taková, jak jsem ji zformulovala v hypotéze. 

 Provedu test poměrem šancí. Ten mohu použít, protože jsem již ověřila korektnost 

použití asymptoticky. 
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 Budu testovat hypotézu nezávislosti, že využití exkurze nezávisí na délce praxe 

proti alternativě, že učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let využívají exkurzi více než 

učitelé s délkou praxe delší než dvacet let.  

 

 Nejprve vypočítám empirický poměr šancí použitím vzorce: 

 

 
2112

2211

xx

xx
b






 

 kde 11x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

 využívají exkurzi jako organizační formu, 

 12x  je počet respondentů s délkou praxe delší než dvacet let, kteří 

 využívají exkurzi jako organizační formu, 

 21x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

  nevyužívají exkurzi jako organizační formu, 

 22x  je počet respondentů s délkou praxe delší než dvacet let, kteří 

  nevyužívají exkurzi jako organizační formu. 

 

 Po dosazení hodnot 11x = 115, 12x = 31, 21x = 13, 22x = 19, vyšel empirický 

poměr šancí 421836228,5b .  

 Číslo b  je větší než číslo 1, proto bude závislost spíše pozitivní. 

 Dále provedu testovou statistiku podle vzorce: 
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, 

 kde hodnoty 11x , 12x , 21x , 22x jsou ty samé hodnoty jako v předchozím 

vzorci. Hodnota D = 4,093789471. 
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 Hladinu významnosti jsem stanovila na 5%. 

 V tabulce najdu odpovídající kritickou hodnotu pro hladinu významnosti 5%. Tato 

hodnota je 1,645. 

 Dále porovnám tuto kritickou hodnotu s testovou statistikou. 

 4,093789471 > 1,645 

 Protože je testová statistika větší než kritická hodnota, zamítám hypotézu 

nezávislosti ve prospěch alternativy. Využití exkurze tedy bude závislé na délce praxe tak, 

jak mám zformulováno ve své hypotéze.  

 

 Na základě získaných dat mohu říci, že učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let 

využívají exkurzi více než učitelé s délkou praxe delší než dvacet let (viz graf č. 7). 

 Na základě získaných dat jsem potvrdila svou hypotézu. 

 

 

 

graf č. 7: Využívání exkurze v závislosti na délce pedagogické praxe 

 

 

DÉLKA PRAXE / VYUŽITÍ EXKURZE ANO NE SUMA 

kratší než 20 let 115 13 128 

delší než 20 let   31 19   50 

SUMA 146 32 178 

Tabulka č. 5: Odpovědi respondentů pro 1. hypotézu 
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2. hypotéza: Muži využívají komentované prohlídky více než ženy. 

 

Druhou hypotézu jsem se snažila vyvrátit nebo nevyvrátit přes použití chí kvadrátu 

stejně jako v případě první hypotézy. Rozhodla jsem se testovat hypotézu nezávislosti, že 

nezávisí na pohlaví, pokud jde o využívání komentovaných prohlídek během exkurze 

v botanické zahradě Na Slupi proti alternativě, že závisí na pohlaví při jejich využívání. 

 

 Hypotézu nezávislosti jsem ověřovala použitím vzorce: 
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, 

 kde 11x  je počet respondentů, mužů, kteří využívají komentované prohlídky 

  v BZ Na Slupi, 

 12x  je počet respondentů, žen, které využívají komentované prohlídky 

  v BZ Na Slupi, 

 21x  je počet respondentů, mužů, kteří nevyužívají komentované prohlídky 

  v BZ Na Slupi, 

 22x  je počet respondentů, žen, které nevyužívají komentované prohlídky 

  v BZ Na Slupi. 

 

 Po dosazení hodnot 11x = 9, 12x = 19, 21x = 7, 22x = 22, vyšel chí kvadrát 

 
2 = 0,452107488.  

 Stupeň volnosti je 1. Stupeň volnosti se vypočítá: 

 (počet kategorií (muži/ženy) – 1)  (počet výsledků (ANO/NE) – 1) =  

 (2 – 1)  (2 – 1) = 1 

 Hladinu významnosti jsem stanovila na 5%. 
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 V tabulce kritických hodnot najdu kritickou hodnotu odpovídající hladině 

významnosti 5% a stupni volnosti 1. Tato hodnota je 3,841.  

 Dále porovnám chí kvadrát a kritickou hodnotu. 

  0,452107488 < 3,841 

 Protože je chí kvadrát menší než kritická hodnota, nezamítám hypotézu 

nezávislosti.  

 Protože jsem nezamítla hypotézu nezávislosti, mohu prohlásit, že využívání 

komentovaných prohlídek v botanické zahradě Na Slupi nezávisí na pohlaví učitele. 

 Musím ještě ověřit, zda mohu chí kvadrát použít. Ověřím použití asymptotiky: 
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  = 20,85964912 > 5 

 

 Protože všechny výsledky jsou větší než 5, je vzorků dostatek a mohla jsem tedy 

použít asymptotické rozdělení chí kvadrát.  

 

 Na základě získaných dat nemohu říci, že by využití komentovaných prohlídek 

v botanické zahradě PřF UK v Praze statisticky významně záviselo na pohlaví učitele 

(viz graf č. 8). 

 Na základě získaných dat jsem vyvrátila svou hypotézu. 
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graf č. 8: Využívání komentovaných prohlídek v závislosti na pohlaví učitele 

 

 

POHLAVÍ / VYUŽITÍ PROHLÍDEK ANO NE SUMA 

Muži   9   7 16 

ženy 19 22 41 

SUMA 28 29 57 

Tabulka č. 6: Odpovědi respondentů pro 2. hypotézu 
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3. hypotéza: Učitelé gymnázií využívají geopark pro exkurzi více než 

 učitelé základních škol. 

 

Třetí hypotézu zkusím vyvrátit či potvrdit přes použití chí kvadrátu stejně jako 

v případě dvou předchozích. Otestuji hypotézu nezávislosti, že nezávisí na typu školy, 

pokud jde o využívání geoparku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze proti alternativě, že závisí na typu školy při využívání geoparku. 

 

 Hypotézu nezávislosti opět ověřím použitím vzorce: 
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, 

 kde 11x  je počet respondentů z gymnázií, kteří využívají geopark  

 v BZ Na Slupi, 

 12x  je počet respondentů ze základních škol, kteří využívají geopark 

  v BZ Na Slupi, 

 21x  je počet respondentů z gymnázií, kteří nevyužívají geopark 

  v BZ Na Slupi, 

 22x  je počet respondentů ze základních škol, kteří nevyužívají geopark 

  v BZ Na Slupi. 

 

 Po dosazení hodnot 11x = 50, 12x = 3, 21x = 39, 22x = 3, vyšel chí kvadrát 

 
2 = 0,087033223. 

.  

 Stupeň volnosti je 1. Stupeň volnosti se vypočítá: 

 (počet kategorií (gymnázium/ZŠ) – 1)  (počet výsledků (ANO/NE) – 1) =  

 (2 – 1)  (2 – 1) = 1 

 Hladinu významnosti jsem stanovila jako v předchozích dvou případech na 5%. 
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 V tabulce kritických hodnot najdu kritickou hodnotu odpovídající hladině 

významnosti 5% a stupni volnosti 1. Tato hodnota je 3,841.  

 Dále porovnám chí kvadrát a kritickou hodnotu. 

  0,087033223 < 3,841 

 Protože je chí kvadrát menší než kritická hodnota, nezamítám hypotézu 

nezávislosti.  

 Protože jsem nezamítla hypotézu nezávislosti, mohu prohlásit, že využívání 

geoparku nezávisí na typu školy. 

 Musím ještě ověřit, zda mohu chí kvadrát použít. Ověřím použití asymptotiky: 
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  = 3,347368421 < 5 
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  = 2,652631579 < 5 

 

 Protože mezi výsledky jsou dva, které nejsou větší než 5, není vzorků dostatek, 

abych mohla s jistotou použít asymptotické rozdělení a tedy i chí kvadrát. Musím tedy 

použít jinou metodu než chí kvadrát. 
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 Rozhodla jsem se použít Fisherův faktoriálový test. Tento test je typ 

neparametrického testu, nepotřebuji tedy asymptotické rozdělení jako v případě chí 

kvadrátu. 

 

Nejprve spočítám testovou statistiku podle vzorce: 
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, 

 kde 11x  je počet respondentů z gymnázií, kteří využívají geopark  

 v BZ Na Slupi, 

 12x  je počet respondentů ze základních škol, kteří využívají geopark 

  v BZ Na Slupi, 

 21x  je počet respondentů z gymnázií, kteří nevyužívají geopark  

  v BZ Na Slupi, 

 22x  je počet respondentů ze základních škol, kteří nevyužívají geopark 

  v BZ Na Slupi. 

 

 Po dosazení hodnot 11x = 50, 12x = 3, 21x = 39, 22x = 3, vyšla testová 

statistika P = 0,309432828.  

  

 Dále spočítám logaritmickou interakci podle vzorce. 
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,  

  kde 11x , 12x , 21x  a 22x jsou ty samé hodnoty jako v předchozím vzorci. 

 Hodnota d = 0,248461359. 
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 Nyní potřebuji pracovat se všemi tabulkami, které mají stejné součty v jednotlivých 

kategoriích, ale mění se hodnoty uvnitř kategorií. Pro všechny tyto tabulky je potřeba 

vypočítat jejich P  a d . Dále budu pracovat s tabulkami, které mají d  větší než 

d  tabulky s mými výsledky. Následně sečtu P  těchto tabulek.  

 

 Výsledná testová statistika tedy je 0,76461984. 

 Porovnám výslednou testovou statistiku a hodnotu 0,05 (hladina významnosti 5%).  

 0,76461984 > 0,05 

 Protože výsledná testová statistika je větší než hodnota 0,05, nezamítám hypotézu 

nezávislosti ve prospěch alternativy.  

 

 Na základě získaných dat nemůžeme říci, že by využívání geoparku statisticky 

významně záviselo na typu školy (viz graf č. 9). 

 Na základě získaných dat jsem vyvrátila svou hypotézu. 

 

 

graf č. 9: Využívání geoparku v závislosti na typu školy 
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TYP ŠKOLY / VYUŽITÍ GEOPARKU ANO NE SUMA 

gymnázium 50 39 89 

ZŠ   3   3   6 

SUMA 53 42 95 

Tabulka č. 7: Odpovědi respondentů pro 3. hypotézu 
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4. hypotéza: Učitelé s délkou praxe delší než dvacet let navštěvují  

 jiné zahrady než PřF UK v Praze a Troju méně než 

 učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let. 

 

Čtvrtou a poslední hypotézu zkusím vyvrátit či potvrdit přes použití chí kvadrátu 

stejně jako v případě předchozích hypotéz. Otestuji hypotézu nezávislosti, že nezávisí na 

délce pedagogické praxe, pokud jde o navštěvování jiných botanických zahrad ČR než je 

BZ Na Slupi a Troja proti alternativě, že závisí na délce pedagogické praxe při 

navštěvování jiných zahrad, než jsou BZ Na Slupi a Troja. 

 

 Hypotézu nezávislosti ověřím použitím vzorce: 
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, 

 kde 11x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

 navštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja, 

 12x  je počet respondentů s délkou praxe delší než dvacet let, kteří 

 navštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja, 

 21x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří  

 nenavštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja, 

 22x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří  

 nenavštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja. 

 

 Po dosazení hodnot 11x = 11, 12x = 7, 21x = 104, 22x = 24, vyšel chí 

kvadrát
2 = 3,826897304. 

 Stupeň volnosti je 1. Stupeň volnosti se vypočítá: 

 (počet kategorií (praxe kratší/delší než 20 let) – 1)  (počet výsledků 

 (ANO/NE) – 1) = (2 – 1)  (2 – 1) = 1 
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 Hladinu významnosti stanovím jako v předchozích případech na 5%. 

 V tabulce kritických hodnot najdu kritickou hodnotu odpovídající hladině 

významnosti 5% a stupni volnosti 1. Tato hodnota je 3,841.  

 Dále porovnám chí kvadrát a kritickou hodnotu. 

  3,826897304 < 3,841 

 Protože je chí kvadrát menší než kritická hodnota, nezamítám hypotézu 

nezávislosti.  

 Protože jsem nezamítla hypotézu nezávislosti, mohu prohlásit, že navštěvování 

jiných botanických zahrad než BZ Na Slupi a Troja nezávisí na délce pedagogické praxe. 

 Musím ještě ověřit, zda mohu chí kvadrát použít. Ověřím použití asymptotiky: 
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  = 14,17808219 > 5 
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  = 27,17808219 > 5 

 

 Protože mezi výsledky je jeden, který není větší než 5, není vzorků dostatek, 

abych mohla s jistotou použít asymptotické rozdělení a tedy i chí kvadrát. Musím tedy 

použít jinou metodu než chí kvadrát. 
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 Rozhodla jsem se použít Fisherův faktoriálový test stejně jako u třetí hypotézy, kde 

také nebylo možné použití chí kvadrátu. Tento test je typ neparametrického testu, 

nepotřebuji tedy asymptotické rozdělení jako v případě chí kvadrátu. 

 

 Nejprve spočítám testovou statistiku podle vzorce: 
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, 

 kde 11x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

 navštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja, 

 12x  je počet respondentů s délkou praxe delší než dvacet let, kteří 

 navštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja, 

 21x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

 nenavštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja, 

 22x  je počet respondentů s délkou praxe kratší než dvacet let, kteří 

 nenavštěvují jiné botanické zahrady než BZ Na Slupi a Troja. 

 

 Po dosazení hodnot 11x = 11, 12x = 7, 21x = 104, 22x = 24, vyšla testová 

statistika P = 0,03931318.  

  

 Dále spočítám logaritmickou interakci podle vzorce. 
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,  

  kde 11x , 12x , 21x  a 22x jsou ty samé hodnoty jako v předchozím vzorci. 

 Hodnota d = – 1,014351945. 
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 Nyní opět potřebuji pracovat se všemi tabulkami, které mají stejné součty 

v jednotlivých kategoriích, ale mění se hodnoty uvnitř kategorií. Pro všechny tyto tabulky 

je potřeba vypočítat jejich P  a d . Dále budu pracovat s tabulkami, které mají d  větší 

než d  tabulky s mými výsledky. Následně sečtu P  těchto tabulek.  

 

 Výsledná testová statistika tedy je 0,9840274. 

 Porovnám výslednou testovou statistiku a hodnotu 0,05 (hladina významnosti 5%).  

 0,9840274 > 0,05 

 Protože výsledná testová statistika je větší než hodnota 0,05, nezamítám hypotézu 

nezávislosti ve prospěch alternativy.  

 

 Na základě získaných dat nemohu říci, že by navštěvování jiných botanických 

zahrad než BZ Na Slupi a Troja statisticky významně záviselo na délce pedagogické praxe 

(viz graf č. 10). 

 Na základě získaných dat jsem vyvrátila svou hypotézu. 

 

 

 

graf č. 10: Využívání jiných zahrad v závislosti na délce pedagogické praxe 
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DÉLKA PRAXE / NAVŠTĚVOVÁNÍ 

JINÝCH BZ NEŽ NA SLUPI A TROJA  
ANO NE SUMA 

kratší než 20 let 11 104 115 

delší než 20 let   7   24   31 

SUMA 18 128 146 

Tabulka č. 8: Odpovědi respondentů pro 4. hypotézu 
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5.1 Komentáře k výsledkům dotazníkového šetření 

 Během vyhodnocování svých dat jsem potvrdila na základě získaných dat pouze 

první hypotézu, ostatní hypotézy jsem vyvrátila.  

Hypotézy jsem sestavovala na základě rozhovorů s několika učiteli základní školy 

a dvou gymnázií. Je tedy potřeba si uvědomit, že již během sestavování hypotéz mohlo 

dojít ke zkreslení formulace hypotéz, protože vzorek učitelů, které jsem vybrala, nemusel 

odpovídat většině pražských učitelů, kteří pak můj dotazník vyplňovali.  

 

5.1.1 Komentáře k 1. hypotéze 

Pokud jde o první hypotézu, dokázala jsem ji na základě svých získaných dat 

nezamítnout. Hypotézy se vždy zamítají nebo nezamítají na základě získaných dat, protože 

pokud bychom udělali testování znovu a s jinou skupinou respondentů, mohlo by se stát, že 

výsledek testování vyjde jinak. Proto netvrdím, že jsem hypotézu potvrdila, ale pouze 

nevyvrátila na základě dat ze svého dotazníku. Jinými slovy hypotéza byla splněna pro můj 

soubor vzorků, které jsem testovala. Proč využívají učitelé s délkou praxe kratší než dvacet 

let exkurzi jako organizační formu více než učitelé s délkou praxe delší než dvacet let? 

Může zde hrát roli mnoho faktorů.  

Učitelé s kratší pedagogickou praxí mohou být často do vyučování více motivovaní 

než učitelé, kteří se již ve školství pohybují déle než dvacet let. Učitelé s delší 

pedagogickou praxí mají často zavedené organizační formy i výukové metody, od kterých 

jen neradi ustupují na rozdíl od učitelů, kteří ve školství působí kratší dobu. Zvláště učitelé 

mladí, kteří vyučují často pouze několik let nebo do školství teprve nastupují, hledají 

formu výuky, která jim bude vyhovovat a mají proto chuť a snahu ve výuce 

experimentovat. U starších učitelů, respektive u učitelů s dlouhou délkou praxe se také 

může často uplatňovat složitý proces tzv. syndrom vyhoření. 

Syndrom vyhoření je proces, kterým nejčastěji procházejí osoby pracující s lidmi. 

Často jde o lékaře, zdravotní sestry, učitele, policisty, pracovníky v bankách a na poštách, 

právníky a mnoho dalších povolání, kde lidé musí neustále komunikovat s jinými lidmi. 

Jde o stav psychického vyčerpání doprovázeného stavem absolutní rezignovanosti. 

Burnout, jak bývá syndrom vyhoření často nazýván, bývá důsledkem nadměrných 

psychických a emocionálních nároků. Učitelé neustále pracují s různými typy studentů, 
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kteří nemusejí vždy s učiteli spolupracovat, dále komunikují i s kolegy, nadřízenými 

a v neposlední řadě s rodiči studentů. Není vzácností, že učitelé jsou z tohoto neustálého 

kontaktu s jinými lidmi velice unavení a vyčerpaní. Často se mohou projevy syndromu 

vyhoření objevit i ve fyzických symptomech, jako jsou nespavost, snadná unavitelnost, 

ochablost, poruchy pozornosti, bolesti hlavy, svalů a trávicího traktu a mnoho jiných. 

Burnout je také doprovázený zvýšeným nebezpečím vzniku závislostí všeho druhu. 

Syndrom vyhoření se v pokročilé fázi projevuje uzavíráním se do sebe, odmítáním 

komunikace s okolím, apatií, nezájmem o řešení pracovních problémů, nízkou empatií 

k lidem v okolí a zvýšenou tendencí ke konfliktům v kolektivu. Syndromu mohou všechna 

povolání, tedy i to učitelské, předcházet prevencí. Je důležité, aby učitelé měli vlastní 

zájmy a volnočasové aktivity. Škola a život a problémy v ní by neměly být jedinou náplní 

učitelova života. Učitelé by se měli věnovat sobě, svým potřebám a zájmům, najít si 

dostatek času pro svou rodinu a přátele. Je také nezbytné vytvořit si pracovní plán, podle 

kterého pak bude učitel pracovat, nepřetěžovat se, uvědomit si, že v práci se může učitel 

snažit naplňovat určité cíle, ale vždy se mu to nemusí dařit, pokud s ním studenti nebudou 

chtít spolupracovat. Učitel také musí dokázat říci „Ne“, pokud už cítí, že práce začíná být 

nad jeho rámec možností (Kebza, Šolcová, 2003).  

Tento syndrom může samozřejmě postihnout i učitele s kratší praxí než je 

zmiňovaných dvacet let. Většinou je ovšem potřeba k jeho rozvoji určitá doba a netýká se 

tedy učitelů v praxi teprve začínajících. 

Z těchto důvodů pravděpodobně došlo k nevyvrácení první hypotézy. 

 

5.1.2 Komentáře ke 2. hypotéze 

Druhou hypotézu už se mi potvrdit nepodařilo, naopak hypotéza, že muži využívají 

komentované prohlídky více než ženy, byla vyvrácena. Tuto hypotézu jsem, stejně jako 

hypotézu první, sestavila na základě interview na základní škole a na gymnáziích. 

Z rozhovorů jsem vypozorovala, že učitelé muži se častěji uchylují k možnosti využít již 

připravené komentované pohlídky ze stran botanických zahrad ale i jiných ústavů, které se 

svou třídou navštěvují. Mnoho učitelů, žen naopak komentovalo, že raději třídě sbírky 

okomentují samy, než aby využily komentáře zaměstnanců zahrady. Tato hypotéza mi 

vyšla obecně, platila tedy i pro učitele zeměpisu, nejen pro biology. Při rozhovorech jsem 

se nejprve nezaměřovala konkrétně na botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty 
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Univerzity Karlovy v Praze, ale obecně na různá místa, ústavy a instituce, které by mohli 

učitelé pro exkurzi využít. Většina učitelů mužů, kteří exkurzi využívají, řeklo, že pokud je 

k dispozici komentovaná prohlídka a pracovní listy, rádi tuto možnost využijí. Učitelky 

naopak reagovaly na dotaz, zda by využily připravenou komentovanou prohlídku nebo zda 

by výklad pro třídu vedly samy, že by komentovaly spíše samy. Umožňuje jim to 

konkrétně se zaměřit na učivo, které zrovna probírají. Ženy komentovaly, že by rády 

využily připravené pracovní listy, ovšem s doprovodem vlastního komentáře. Učitelky 

komentovaly, že jsou raději, pokud třídě komentář podávají samy, protože dopředu přesně 

vědí a mohou si připravit, co budou třídě říkat a na co budou klást důraz. Učitelé muži 

naopak jako prioritu uváděli, že prohlídka komentovaná zaměstnanci instituce, kterou 

chtějí navštívit, je snazší a časově méně náročná na přípravu než příprava vlastní 

komentované prohlídky a vlastních pracovních listů. Učitelé také doplnili, že komentované 

prohlídky jsou vždy prováděné odborníky a nebojí se tedy o odbornou stránku komentáře.  

Hypotéza byla ovšem na základě mých dat z dotazníku vyvrácena, zjistila jsem 

tedy, že u učitelů v mém vzorku nelze rozlišit podle pohlaví využívání komentovaných 

prohlídek. Toto opět může být způsobeno výběrem mého vzorku, který nemusí odpovídat 

zbylé učitelské populaci. Je možné, že pokud bych vybrala jiný vzorek pro sestavování 

hypotéz, mohla bych dojít k opačnému tvrzení, tedy že ženy využívají komentované 

prohlídky více než muži nebo k tvrzení, že neexistuje závislost tohoto využívání na 

pohlaví. Z mého vzorku pro sestavování hypotéz mi vyšla hypotéza tak, jak jsem ji měla 

zformulovanou a respondenti, kteří mi na dotazník reagovali, mi tuto hypotézu vyvrátili. 

 

5.1.3 Komentáře k 3. hypotéze 

Během vyhodnocování mého dotazníku jsem vyvrátila i třetí hypotézu. Třetí 

hypotéza zněla: „Učitelé gymnázií využívají geopark pro exkurzi více než učitelé 

základních škol.“ Opět jsem hypotézu sestavila na základě rozhovorů s učiteli na základní 

škole a na dvou gymnáziích. Žádný z učitelů ze základní školy mi nepotvrdil, že by 

využíval geopark pro realizaci exkurze. Toto se týká učitelů biologie i zeměpisu, u kterých 

jsem čekala využívání geoparku relativně často. Na gymnáziích byla situace pro geopark 

pozitivnější. Několik učitelů mi potvrdilo, že geopark využívají, ať už pro exkurzi 

z biologie nebo zeměpisu. Třetí hypotéza tedy byla zformulována na základě zjištění 

tohoto rozdílu mezi ZŠ a gymnázii. Podle získaných dat mi ovšem vyšlo, že využívání 
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exkurze nezávisí na typu školy. K tomuto výsledku mohlo dojít kvůli výběru pouze 

omezeného vzorku respondentů, se kterými jsem vedla rozhovor a které jsem využila pro 

sestavování hypotéz, tedy ze stejného důvodu jako v případě vyvrácení druhé hypotézy. 

Roli zde ovšem také mohlo hrát rozdělení typů škol na gymnázia a základní školy. 

Skupina gymnázia nebyla nijak blíže specifikována, zda jde o gymnázia osmiletá, šestiletá, 

čtyřletá či všechny možné kombinace vznikající z těchto tří typů gymnázií. Mohlo tedy 

dojít k tomu, že někteří učitelé učící na nižším stupni osmiletého gymnázia (prima až 

kvarta) se zařadili do skupiny základní škola, jiní naopak do skupiny gymnázia. Měla jsem 

pravděpodobně v demografické otázce v dotazníku zmínit přesněji to, co přesně je myšleno 

rozdělením základní škola – gymnázium. Toto mě bohužel nenapadlo při sestavování 

dotazníku a tak jsem dala prostor pro vznik této možné chyby. 

 

5.1.4 Komentáře k 4. hypotéze 

Čtvrtá hypotéza byla zformulována opět na základě rozhovorů s učiteli na základní 

škole a dvou gymnáziích. Tato hypotéza se týkala využívání jiných botanických zahrad 

v ČR, než jsou BZ Na Slupi a BZ Troja. Přesné znění hypotézy bylo: „Učitelé s délkou 

praxe delší než dvacet let navštěvují jiné zahrady než PřF UK v Praze a Troju méně než 

učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let.“  

Opět jsem se zaměřila na délku pedagogické praxe, která mi přijde jako velice 

zajímavý ukazatel. Nezaměřovala jsem se na věk respondentů, ale na délku jejich 

pedagogické praxe, protože pokud jde o učitelské povolání, je důležitější, jak dlouho se 

učitel tomuto povolání věnuje, než kolik let mu je. Může se stát, že učitel začne vyučovat 

až ve vyšším věku a pak je na tom z hlediska pedagogických zkušeností stejně jako učitel 

nastupující do vzdělávacího procesu hned po vystudování vysoké školy. Respondentů jsem 

se sice na věk v rámci demografických otázek ptala, ale zajímala mě hlavně délka jejich 

pedagogické praxe. V hypotéze jsem se zaměřila na jiné botanické zahrady, než je 

botanická zahrada Na Slupi a Troja, protože mě zajímalo, zda jsou pražští učitelé ochotní 

vyjet na exkurzi mimo území hlavního města. Dá se předpokládat, že pražští učitelé 

nejvíce využívají právě pražské botanické zahrady z důvodu snazší dostupnosti.  

Dále jsem v hypotéze uvedla, že učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let 

využívají jiné zahrady než dvě zmíněné více než učitelé s délkou praxe delší než dvacet let. 

Stanovila jsem stejnou hranici v pedagogické praxi jako u první hypotézy. Důvody jsou již 
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zmíněny v diskuzi u první hypotézy. Ze stejných důvodů jako u první hypotézy jsem 

stanovila, že ve využívání těchto zahrad budou aktivnější učitelé s kratší pedagogickou 

praxí.  

Opět došlo k vyvrácení hypotézy. Znovu si myslím, že tento výsledek může být 

způsobený omezeným výběrem respondentů, se kterými jsem vedla rozhovor, ze kterého 

jsem následně sestavovala hypotézy. Pravděpodobně jsem měla pro sestavování hypotéz 

použít širší okruh učitelů, hypotézy by možná byly sestaveny jinak než při tomto 

omezeném počtu respondentů. Chtěla jsem ovšem nechat co největší množství respondentů 

na vyplnění finálního dotazníku. Respondenty, se kterými jsem vedla rozhovory při 

sestavování hypotéz a respondenty, kteří mi vyplnili pilotní verzi, jsem již o vyplňování 

finálního dotazníku nežádala.  

Další důvod, proč došlo k vyvrácení čtvrté hypotézy, může být dostupnost 

jednotlivých zahrad. V dotazníku jsem se učitelů neptala, ve které městské části se jejich 

škola nachází. Přitom právě toto může hrát významnou roli v tom, zda se rozhodnou 

navštívit konkrétní zahradu nebo ne. Může se stát, že některé školy mají mnohem blíže 

např. do arboreta v Kostelci nad Černými lesy než do botanické zahrady Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze či Troja. Toto tedy také mohlo hrát roli ve vyvrácení 

4. hypotézy. 

 

5.1.5 Komentáře k otázkám z dotazníku netýkajících se hypotéz 

 Hypotézy v mé diplomové práci se týkaly pouze některých otázek z dotazníku. 

Přesto mě zajímaly i výsledky, které jsem zjistila z ostatních otázek. Rozhodla jsem se, že 

tyto výsledky budu komentovat formou procent a pro názornost je doplním o grafické 

vyjádření. Nebudu tedy provádět statistiku pomocí chí kvadrátu nebo Fisherova 

faktoriálového testu jako v případě hypotéz.  

 Jako první otázku jsem učitelům kladla dotaz, zda využívají exkurzi jako 

organizační formu. Ukázalo se, že 82% učitelů exkurzi jako organizační formu využívá, 

18% nikoliv (viz graf č. 11). Podle mého názoru je tento výsledek velice pozitivní. 

Exkurze je organizační forma, která je velice atraktivní pro studenty a učitelům často 

umožňuje naplnění výukových cílů snáze než klasická frontální výuka. Je tedy dobře, že 

tolik učitelů tuto organizační formu využívá.  
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graf č. 11: Využití exkurze jako organizační formy 

 

 

Dále mě zajímalo, jak často učitelé exkurzi do výuky zařazují. Ukázalo se, že 

největší množství učitelů, 39% zařazuje exkurzi do výuky 2 – 3x ročně. 1x ročně je 

exkurze využívaná 37% učitelů. 20% respondentů, odpovědělo, že exkurzi zařazují do 

výukového procesu 4 – 5x ročně. Zbylá 4% učitelů využívají exkurze častěji než 4 – 5x 

ročně (viz graf č. 12). Možnosti, které mi učitelé vyplnili do položky „Jiné“, která byla 

poslední možností, byly například 7x ročně, 5 – 6x ovšem dobrovolně o víkendu, 15x 

a dokonce 20x ročně. 

 

 

graf č. 12: Četnost využívání exkurze 
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 Další otázky byly směřovány na využívání botanické zahrady Troja a botanické 

zahrady Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy v Praze. Výsledky v rámci obou zahrad 

byly v podstatě stejné. Botanickou zahradu Troja využívá 62% učitelů, pro exkurzi ji tedy 

nevyhledává 38% učitelů (viz graf č. 13). Botanická zahrada Na Slupi zařazuje do výuky 

65% respondentů, nevyužívá ji 35% respondentů (viz graf č. 14). Respondentů jsem se 

také ptala, zda využívají jiné botanické zahrady než tyto dvě vyjmenované a popř. které.  

 

 

graf č. 13: Využívání BZ Troja 

 

 

 

graf č. 14: Využívání BZ Na Slupi 
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Ukázalo se, že 12% respondentů využívá jiné botanické zahrady než BZ Troja a BZ 

Na Slupi. Naopak 88% učitelů jiné zahrady než tyto dvě zmíněné nevyužívá (viz graf č. 

15). Učitelé často využívají arboretum v Kostelci nad Černými lesy. Mají možnost si zde 

objednat komentovanou prohlídku zaměřenou na dřeviny dle jejich potřeb a požadavků, 

budou tedy tuto možnost jistě často využívat. Dále se pražští učitelé velice často vydávají 

na exkurzi do Průhonického parku a Dendrologické zahrady Průhonice, které jsou také 

z Prahy snadno dostupné. Dendrologická zahrada Průhonice má pro základní školy 

připravené tři výukové programy, které trvají 2,5 až 3 hodiny. Průhonický park tyto 

programy nenabízí, je zde však možnost objednat si komentovanou prohlídku 

s průvodcem. Dále jsou v parku pravidelně pořádány různé akce především ale 

o víkendech a jejich využití učiteli tedy může být složité z hlediska organizace. Příklady 

jsou Trvalkový víkend, Víkend růží, Květinové slavnosti a mnoho dalších.  

Často učitelé zmiňovali i botanickou zahradu v Liberci, což mě velice překvapilo 

vzhledem k vzdálenosti od Prahy. Tato zahrada může učitele a jejich třídy lákat 

nejpestřejším komplexem subtropických a tropických expozic v České republice (Chytrá, 

Hanzelka, Kacerovský, 2010). Učitelé mohou také využít návštěvu liberecké zoologické 

zahrady, která se jako jediná v republice chlubí chovem bílých tygrů. Někteří učitelé také 

zmiňovali, že navštěvují různé botanické zahrady a arboreta po republice, podle 

momentálního pobytu např. v rámci týdenní exkurze po České republice. Mezi odpověďmi 

tedy byly např. zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře nebo zahrada SOU v Hrdlořezích. 

 

 

graf č. 15: Využívání jiných botanických zahrad než BZ Troja a Na Slupi 
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 Na konec dotazníku byla zařazena otázka, pokud respondenti využívají botanickou 

zahradu Troja a nevyužívají botanickou zahradu Na Slupi, z jakého to je důvodu. Největší 

množství učitelů, 37% upřednostňuje botanickou zahradu Troja z důvodu větších 

a zajímavějších sbírek. Pro 33% učitelů je důležité množství výukových programů, které 

mohou třídě při exkurzi nabídnout. BZ Troja nabízí těchto programů více a učitelé proto 

dávají zahradě přednost. Roli v častějším využívání uvedené zahrady hraje také dostupnost 

do zahrady ze školy. 17% učitelů chodí do BZ Na Slupi méně, protože BZ Troja je z jejich 

školy snáze dostupná. 9% respondentů využije současně návštěvu sousední zoologické 

zahrady. Mezi odpověďmi byly také zmíněné tematické výstavy v BZ Troja, které jsou pro 

učitele a jejich třídy velice zajímavé (viz graf č. 16). 

 

 

graf č. 16: Důvod upřednostňování BZ Troja před BZ Na Slupi 

 

 

Protože botanická zahrada PřF UK v Praze má větší množství oddělení, zajímalo 

mě, zda se učitelé při návštěvě této zahrady zaměřují na konkrétní oddělení, která oddělení 

to jsou nebo zda učitelé zahradu využívají jako celek bez konkrétního zaměření. Po 

vyhodnocení dotazníku vyšlo, že učitelé nejčastěji využívají zahradu jako celek, nejvíce 

jsou využívané skleníky a sbírka jehličnanů (viz graf č. 17). 
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graf č. 17: Využívání jednotlivých oddělení v zahradě 

 

 

V současné době neexistují pro všechna oddělení připravené pracovní listy. Některá 

oddělení pracovní listy nabízejí, pro jiná jsou pracovní listy již v přípravě, s přípravou 

dalších se počítá do budoucna. Zajímalo mě proto, zda mají učitelé o tyto pracovní listy 

zájem a zda by je se třídami využívali. Podle vyhodnocení dat získaných v mém dotazníku 

vyšlo, že 92% učitelů, kteří botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze navštěvují, by uvítalo připravené pracovní listy (viz graf č. 18). Další 

příprava pracovních listů tedy není nesmyslnou akcí a učitelé by ji jistě ocenili.  

Chtěla jsem znát, o které pracovní listy budou mít učitelé největší zájem. Ukázalo 

se, že největší zájem kopíruje návštěvnost jednotlivých oddělení. Učitelé by tedy rádi 

využili pracovní listy pro všechny typy skleníků, sbírku jehličnanů a také užitkové rostliny. 

Učitelé by také uvítali pracovní listy pro vodní a bahenní rostliny (viz graf č. 19). Pro toto 

oddělení jsou pracovní listy již v přípravě. 
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graf č. 18: Zájem o připravené pracovní listy 

 

 

 

graf č. 19: Zájem o pracovní listy jednotlivých oddělení zahrady 
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 V dotazníku jsem se také zajímala o důvod využívání botanické zahrady Na Slupi. 

26% učitelů ji využívá BZ Na Slupi z důvodu zpestření výuky, 24% z důvodu podpoření 

výkladu ve výuce a zvýšení zájmu žáků o botaniku. 21% respondentů odpovědělo, že 

zahradu využívají hlavně z důvodu procvičení toho, co se žáci ve škole naučili. 5% učitelů 

využívá BZ Na Slupi z důvodu nutnosti náhradní výuky mimo školu (viz graf č. 20).  

 

 

graf č. 20: Důvod využívání BZ Na Slupi 

 

 

U vyhodnocování druhé hypotézy se ukázalo, že není závislost mezi pohlavím 

učitele a využíváním komentovaných prohlídek v botanické zahradě Na Slupi. Zajímalo 

mě, zda učitelé vědí o jejich nabídce a zda tuto nabídku také využívají a pokud ji 

nevyužívají, tak z jakého to je důvodu. Z nasbíraných dat se ukázalo, že zhruba 

61% učitelů o možnosti komentovaných prohlídek v botanické zahradě Na Slupi ví, 

39% nikoliv (viz graf č. 21). 39% respondentů je relativně vysoké číslo, možná by bylo 

vhodné zvýšit propagaci komentovaných prohlídek, aby učitelé tuto možnost začali více 

využívat.  

Přesně 50% učitelů, kteří o prohlídkách vědí, je také využívají (viz graf č. 22). 

Zajímalo mě, z jakého důvodu ostatní učitelé tyto pohlídky nevyužívají a to přesto, že 

o nich vědí. Ukázalo se, že 47% učitelů komentuje sbírky žákům raději sama, 38% nechá 

studenty pracovat samostatně pouze s pracovními listy. 9% učitelům připadá cena 35 Kč za 

žáka vysoká a proto tuto možnost nevyužívají. Tato cena mi rozhodně nepřijde nikterak 

přehnaná a myslím si, že její snížení by nebylo řešením pro zvýšení využívání 
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komentované prohlídky. Zbylých 6% respondentů uvedlo, že má jiné důvody, proč 

komentovanou prohlídku nevyužívá (viz graf č. 23). Mezi těmito důvody bylo 

např. uvedeno, že učitel pracuje na škole pro sluchově postižené a nelze tedy s žáky 

pracovat touto formou výuky. Někteří učitelé neabsolvovali komentovanou prohlídku 

v botanické zahradě Na Slupi z časových důvodů.  

 

 

graf č. 21: Povědomí o možnosti komentovaných prohlídek v BZ Na Slupi 

 

 

 

graf č. 22: Využívání komentovaných prohlídek v BZ Na Slupi 
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graf č. 23: Důvod nevyužívání komentovaných prohlídek 

 

 

 Samostatnou část botanické zahrady Na Slupi tvoří geopark. Chtěla jsem vědět, 

pokud učitelé botanickou zahradu navštěvují, zda navštěvují i geopark. Zajímala jsem se 

i o důvod využívání nebo nevyužívání této části botanické zahrady. Z dotazníku vyplynulo, 

že geopark využívá 56% respondentů (viz graf č. 24).  

 

 

graf č. 24: Využívání geoparku 
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Učitelé geopark využívají z několika důvodů. Nejčastěji, tedy 36% učitelů, geopark 

využívá z důvodu zvýšení zájmu žáků o geologii a mineralogii. 22% vyhledává geopark 

z důvodu procvičení toho, co se žáci ve škole naučili. Pro zpestření výuky využívá tuto 

část 19% učitelů. Z důvodu podpoření výkladu ve výuce se pro využití geoparku rozhodlo 

17% učitelů. 3% učitelů využívá geopark z důvodu nutnosti náhradní výuky a z jiných 

důvodů (viz graf č. 25). V rámci možnosti „Jiné“ mi učitelé vyplnili, že geopark využívají 

během geologického kurzu. 

 

 

graf č. 25: Důvod využívání geoparku 

 

 

 Chtěla jsem znát důvody, proč učitelé geopark nevyužívají. 66% učitelů uvedlo, že 

geopark nevyužívají, protože čas pro exkurzi věnují raději botanice, zoologie či ekologii. 

Pro 14% učitelů nejsou sbírky geoparku dostatečně zajímavé. 20% učitelů vybralo u této 

položky v dotazníku možnost „Jiné“ (viz graf č. 26). Někteří učitelé nevědí o existenci 

geoparku. To je určitě škoda a bylo by dobré zvýšit jeho prezentaci mezi učiteli základních 

a středních škol. Mnoho učitelů také nevyužívalo geopark, protože v rámci výuky se 

nedostanou k výuce geologie. Jeden z učitelů také uvedl, že místo geoparku využívá 

návštěvu Národního muzea. 
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graf č. 26: Důvod nevyužívání geoparku 

 

 

5.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 Po vyhodnocení svého dotazníku jsem mohla na základě získaných dat říci o svých 

hypotézách toto: 

 První hypotézu jsem nevyvrátila. 

 Druhou hypotézu jsem vyvrátila. 

 Třetí hypotézu jsem vyvrátila. 

 Čtvrtou hypotézu jsem vyvrátila. 
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6. Diskuze 

 V diskuzi své diplomové práce bych ráda porovnala výsledky svého dotazníkového 

šetření s autory, kteří se podobnou problematikou již dříve zabývali ve svých studiích 

a zkoumáních. 

 Hamilton-Ekeke (2007) popisuje ve své studii důležitost využívání exkurze, protože 

se na jeho studii provedené v Nigérii ukázalo, že ti studenti, kteří se vzdělávají právě 

výukovou formou exkurze, dosahují lepších výsledků než studenti, kteří se vzdělávají 

klasicky ve škole. Já mohu toto tvrzení ze svého dotazníku potvrdit. Vyšlo mi, že celých 

82% respondentů exkurzi jako organizační formu využívá. K tomu by nedocházelo, pokud 

by učitelé nebyli přesvědčeni, že toto využívání má své opodstatnění a přináší očekávané 

výsledky, tedy naplňování stanovených výukových cílů. 

Výsledky mého dotazníkového šetření také ukázaly, že exkurze je ideálním 

způsobem, jak propojit teorii s praktickou výukou. 21% učitelů vypovědělo, že botanickou 

zahradu Na Slupi využívá právě z důvodu procvičení toho, co se studenti v hodinách 

naučili, tedy aby získali k teoretickým znalostem i praktické dovednosti. Ke stejnému 

důvodu využívání exkurzí došli i McQueen, Wright a Fox (2012), kteří zkoumali 

organizaci exkurze do prostředí laboratoří. Ukázalo se, že studenti, kteří tyto exkurze 

navštívili, měli mnohem lepší představu o tom, jak práce v takovém prostředí probíhá 

a jaká může být náplň práce vědeckých pracovníků. Protože si studenti mohli mnoho 

činností v laboratoři sami vyzkoušet, došlo ke zlepšení jejich praktických schopností 

a propojení teoretických znalostí s praxí.  

 Bozdogan (2012) popisuje, že studenti mají o výuku větší zájem, pokud je 

organizována právě formou exkurze. Studenti jsou uvolněnější a spokojenější a náplni 

vzdělávání se tedy více věnují. Exkurze je tedy pro ně zábavnější výukovou formou a vnáší 

do výuky zpestření a tím dosahuje vyššího plnění výukových cílů. Ke stejnému závěru 

jsem došla při vyhodnocování svého dotazníku. Učitelé nejčastěji využívají zahradu právě 

pro zpestření výuky, z tohoto důvodu využívá zahradu 26% učitelů. 24% učitelů do 

zahrady dochází se svými třídami z důvodu podpoření výkladu ve výuce. Mohu tedy na 

základě získaných dat jen potvrdit tvrzení autora Bozdogana (2012).  

 Autor Çalişkan (2011) vyzdvihuje využívání virtuálních exkurzí z důvodu finanční 

náročnosti klasické exkurze. I v případě, že exkurze je zpoplatněná pouze symbolickým 

vstupným, i tehdy je možné, že někteří studenti si nebudou moci dovolit exkurzi 
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absolvovat. Já jsem se respondentů v dotazníku ptala, zda využívají komentovanou 

prohlídku v BZ Na Slupi a pokud nevyužívají, tak z jakého důvodu. Ukázalo se, že právě 

cena je v některých případech odrazující, i pokud jde o komentovanou prohlídku v rámci 

exkurze v této botanické zahradě. 9% učitelů uvedlo, že komentovanou prohlídku 

nevyužívají právě kvůli vysoké ceně. Přestože byl tento důvod v rámci mého vzorku 

respondentů minoritní, ukazuje se, že zpoplatnění exkurze může být důvodem, proč ji 

učitelé budou využívat méně než exkurzi zdarma nebo ji nebudou využívat vůbec.  

 Day (2012) popisuje vzdělávání v rámci fyzické geografie. Upozorňuje na nutnost 

začleňování aktivizačních metod, které umožní dosahovat studentům lepších studijních 

výsledků. Jednou z těchto možností je i začlenění exkurze. V rámci BZ Na Slupi je 

možnost využívání geoparku. V rámci dotazníku vyšlo, že 56% respondentů tuto možnost 

využívá a souhlasí tedy s autorem Dayem (2012).  

Výukou geomorfologie se zabývá Davis (2002), který popisuje čtyři možnosti, jak 

výuku v tomto oboru zefektivnit, jednou z možností je organizační forma exkurze. I s tímto 

autorem by tedy 56% mých respondentů souhlasilo, protože odpověděli, že využívají 

geopark pro organizaci exkurze.  

Je tedy vidět, že organizační formou exkurze se zabývají autoři v různých částech 

světa. Shodují se, že exkurze umožňuje efektivnější a zábavnější výuku studentů, vyšší 

splnitelnost výukových cílů a propojení teorie s praxí. Stejné závěry mohu vyvodit ze 

svého dotazníkového šetření. 
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7. Závěr 

 Závěrem své diplomové práce bych ráda napsala, co jsem se během jejího 

zpracování dozvěděla a zda došlo k naplnění mnou stanovených cílů.  

Během sepisování této práce jsem se seznámila s historií a sbírkami botanické 

zahrady Na Slupi. Jedná se o zahradu velice krásnou a zajímavou, kterou bych rozhodně 

doporučila všem učitelům se studenty navštívit. Zahrada nabízí mnoho pracovních listů 

i jiných aktivit, které mohou třídy během exkurze v tomto zařízení využít a exkurze zde 

bude jistě velmi poučná a zábavná. Cíl, který jsem si stanovila, tedy zmapovat historii, 

sbírky této zahrady a její využití ve výuce, jsem tedy splnila.  

Dále jsem se snažila podat čtenáři srozumitelný přehled toho, čím se exkurze jako 

organizační forma vyznačuje, jaké má výhody a jaké nevýhody. Popsala jsem proces 

přípravy, absolvování a hodnocení této aktivity se třídou a upozornila jsem i na možná 

rizika, která mohou, hlavně začínajícím pedagogům, hrozit. Zároveň jsem popsala další 

základní organizační formy, abych uvedla na pravou míru, co to organizační forma je 

a jaká je její funkce ve vzdělávacím procesu. Splnila jsem tedy i cíl předložit čtenáři 

stručnou charakteristiku o exkurzi jako organizační formě. 

V praktické části své diplomové práce jsem provedla dotazníkové šetření, kde jsem 

se zaměřila na využívání exkurze a speciálně na využívání BZ Na Slupi pro tuto 

organizační formu. Po nashromáždění dostatečného množství dat jsem použila statistické 

metody chí kvadrát a Fisherův faktoriálový test k vyhodnocení mých hypotéz. 

Z nasbíraných vzorků mohu prohlásit, že učitelé s délkou praxe kratší než dvacet let 

využívají exkurzi více než učitelé s délkou praxe delší než dvacet let. Dále mohu říci, že 

využití komentovaných prohlídek v botanické zahradě Na Slupi statisticky významně 

nezávisí na pohlaví učitele, že využívání geoparku statisticky významně nezávisí na typu 

školy a že navštěvování jiných botanických zahrad než BZ Na Slupi a Troja statisticky 

významně nezávisí na délce pedagogické praxe. Mohu tedy prohlásit, že jsem splnila cíl 

vyvrátit nebo potvrdit mnou stanovené hypotézy na základě sesbíraných dat.  

Exkurze je podle mého názoru organizační forma, která má ve výuce své 

nezastupitelné místo a učitel by měl tuto formu do výuky několikrát ročně začleňovat. 

Záleží vždy pouze na učiteli, jakou formou exkurzi pojme, kam ji naplánuje a zda se 

rozhodne pro klasickou nebo pro virtuální exkurzi. Já osobně bych učitelům doporučila 
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nenahrazovat klasickou exkurzi virtuální formou, protože tím jsou studenti ochuzeni 

o osobní zážitek, který mohou při klasické exkurzi prožít. 

Dále bych ráda zmínila, že botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze je pro exkurzi ze základní i střední školy vhodná a výborně připravená. Já 

jednou jistě budu tuto zahradu se svými třídami hojně využívat.  
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Příloha č. 2: Pracovní list – Květ a květenství, řešení 
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Příloha č. 3: Pracovní list – hájová květena 
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 Příloha č. 4: Pracovní list – hájová květena, řešení  
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Příloha č. 5: Pracovní list – sukulenty 
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Příloha č. 6: Pracovní list – sukulenty, řešení 
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Příloha č. 7: Pracovní list – tropy 
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Příloha č. 8: Pracovní list – tropy, řešení 
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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) 
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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) 
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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) 
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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. 

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

………………………………………………… 

 



141 

 

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) 
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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) 
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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) 
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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) 
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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  

 


