
 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 
Katedra biologie a environmentálních studií 

 
 

 

 

 

 

 

Tvorba a ověření výukových programů pro 

žáky 2. stupně ZŠ v ZOO Plzeň 
 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor: Bc. Zuzana Cebáková 

Vedoucí práce: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

 

Praha 2014 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením RNDr. 

Lenky Pavlasové, Ph.D. s vyznačením všech použitých pramenů a spoluautorství. 

Souhlasím se zveřejněním diplomové práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, ve znění pozdějších předpisů. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci 

vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s uložením své bakalářské/diplomové práce v databázi Theses. 

 

V Praze dne        podpis 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí diplomové práce RNDr. Lence Pavlasové, Ph.D. za 

odborné vedení, vstřícný přístup a cenné rady. Dále děkuji Bc. Renatě Vídšperkové, 

která vedla výukové centrum v ZOO Plzeň, za předání mnoho důležitých informací a 

poskytnutí materiálů a kontaktů nezbytných k vytvoření této práce.    

 

 



4 
 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na výchovně vzdělávací aktivity zoologických 

zahrad České republiky. Nejvíce se věnuji Zoologické a botanické zahradě v Plzni, pro 

kterou jsem vytvořila dva výukové programy včetně pracovních listů pro žáky a pro 

učitele. Výukové programy jsem následně ověřila u vybrané skupiny žáků z 8. tříd 

základní školy. Vyhodnocení probíhalo na základě úspěšnosti řešení úloh v pracovních 

listech. Praktickým výstupem práce jsou vypracované výukové programy (metodika pro 

lektora) a pracovní listy pro ZOO Plzeň (programy Tajuplná Afrika, Daleká Austrálie) 

včetně autorského řešení. 

 

 

Klíčová slova: zoologická zahrada, ZOO Plzeň, výukový program, pracovní list 
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Abstract 

Title: Creation and verification of educational programs for students of lower secondary 

education in ZOO Pilsen 

 

 The diploma thesis is focused on the ZOOs in the Czech Republic and their 

educational activities. The most examined one is Zoological and botanical garden in 

Pilsen, for which I created two educational programs including worksheets for students 

and teachers. The educational programs were then tested at a selected group of students 

from 8th grade of lower secondary school. The evaluation was based on the success of 

students in solving tasks in the worksheets. The practical output of this thesis are 

designed educational programs (methodology for teacher) and worksheets for ZOO 

Pilsen (programs Mysterious Africa, Far Australia) including correct solution. 

 

Key words: zoological garden, ZOO Pilsen, educational program, worksheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Obsah: 

1. Úvod .............................................................................................................................. 8 

2. Kurikulární dokumenty ................................................................................................. 9 

2.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako východisko pro 

tvorbu výukových programů ......................................................................................... 9 

2.2 Pojetí a cíle základního vzdělávání ....................................................................... 10 

2.3 Klíčové kompetence ve vztahu k oblasti Člověk a příroda ................................... 11 

2.4 Vzdělávací oblast Člověk a příroda ...................................................................... 13 

2.5 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru přírodopis ................................................. 13 

2.5.1 Tematický okruh Biologie živočichů ............................................................. 15 

2.5.2 Tematické okruhy Základy ekologie a Praktické poznávání přírody ............. 15 

2.6 Průřezová témata ve vztahu k oblasti Člověk a příroda ........................................ 16 

2.6.1 Průřezové téma environmentální výchova ......................................................... 16 

3. Exkurze do ZOO ......................................................................................................... 19 

3.1 Výukové metody v rámci exkurze do ZOO .......................................................... 20 

3.1.1 Pozorování ...................................................................................................... 21 

3.1.2 Kritické myšlení ............................................................................................. 22 

3.1.3 Badatelsky orientovaná výuka ........................................................................ 22 

3.2 Výukové pomůcky při exkurzích do ZOO ............................................................ 23 

4. Zoologické zahrady ..................................................................................................... 25 

4.1 Poslání zoologických zahrad ................................................................................. 26 

4.1.1 Chovatelské zařízení pro záchranu ohrožených druhů ................................... 26 

4.1.2 Vědecký význam ZOO ................................................................................... 27 

4.1.3  Místo pro rekreaci občanů ............................................................................. 27 

4.1.4 Výchovně vzdělávací činnost ......................................................................... 27 

4.2 Výchovně vzdělávací činnost zoologických zahrad v České republice ................ 28 

4.3 Srovnání nabídky výukových programů ............................................................... 39 

5. Zoologická a botanická zahrada v Plzni ..................................................................... 40 

5.1 Základní informace ............................................................................................... 40 

5.2 Historie plzeňské ZOO .......................................................................................... 41 

5.3  Biogeografické členění plzeňské ZOO ................................................................ 43 

5.4 Kampaně a členství v mezinárodních organizacích .............................................. 46 

5.5  Výchovně vzdělávací činnost v ZOO Plzeň ......................................................... 46 



7 
 

5.6 Výukové centrum v ZOO Plzeň ............................................................................ 47 

5.6.1 Výukové programy ......................................................................................... 48 

6. Tvorba a ověření výukových programů ...................................................................... 50 

6.1 Analýza výchozího stavu ...................................................................................... 50 

6.2 Tvorba výukových programů a pracovních listů pro ZOO v Plzni ....................... 50 

6.2.1 Výukový program Tajuplná Afrika ................................................................ 52 

6.2.2 Výukový program Daleká Austrálie ............................................................... 53 

6.3 Ověření výukových programů............................................................................... 54 

6.4 Výsledky ověřování výukových programů ........................................................... 55 

6.4.1 Výukový program Tajuplná Afrika ................................................................ 55 

6.4.2 Výukový program Daleká Austrálie ............................................................... 57 

7. Diskuze ....................................................................................................................... 59 

8. Závěr ........................................................................................................................... 61 

9. Seznam použité literatury ........................................................................................... 62 

10. Přílohy ....................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Úvod 

 V Zoologické a botanické zahradě v Plzni jsem pracovala jako externí lektorka 

již v prvním ročníku bakalářského studia a tato činnost pokračovala během celého 

bakalářského studia. Na magisterském studiu již bylo méně času na tyto aktivity ale i 

přesto jsem se účastnila alespoň několika akcí za rok. Během lektorství  jsem se blíže 

seznámila nejen s ostatními lektory, ale i s ošetřovateli, s vedením výukového centra a s 

dalšími zaměstnanci zoologické zahrady. Můj pohled na zoologické zahrady se během 

tohoto období změnil a uvědomila jsem si, že zahrady plní mnoho různých funkcí, o 

kterých jsem nevěděla. Právě díky této dlouhodobé zkušenosti jsem se rozhodla napsat 

diplomovou práci na téma: Tvorba a ověření výukových programů pro žáky 2. stupně. 

v ZOO Plzeň. Řešila jsem v ní několik dílčích cílů, jejichž přehled je uveden 

v následujícím textu. 

 Prvním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak je výchovně vzdělávací činnost 

naplňována v zoologických zahradách v České republice a jaké programy nabízejí a 

srovnat je s nabídkou programů v plzeňské zoologické a botanické zahradě. Sbírala 

jsem data o zoologických zahradách, která jsem následně analyzovala. Informace jsem 

získávala z webových stránek zoologických zahrad.  

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo rozšířit a obměnit nabídku výukových 

programů v ZOO Plzni včetně tvorby pracovních listů. Zaměřila jsem se na dva 

výukové programy (jeden již existující, který jsem změnila a druhý, který v nabídce 

nebyl).  Protože studuji učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, rozhodla jsem se vytvořit 

výukové programy pro druhý stupeň základních škol a konkrétně pro žáky 8. tříd. 

Tvorbu výukových programů a pracovních listů jsem konzultovala s vedoucí 

výukového centra paní Vídršperkovou. 

 Dalším cílem bylo ověření výukových programů v praxi. Jejich efektivita byla 

posuzována podle chybovosti v pracovních listech vyplněných žáky. Metodika 

výukového programu pro lektora a pracovní listy pro žáky včetně pracovních listů pro 

učitele/lektora se správnými odpověďmi (pracovní list-autorské řešení) jsou součástí 

diplomové práce a jsou uvedeny jako příloha. 
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2. Kurikulární dokumenty 

Pojem kurikulum původně v pedagogice znamenal učivo, ale v dnešní době je 

jeho význam mnohem širší. Vysvětluje se několika významy. Zahrnuje vzdělávací 

program, obsah vzdělávání, zkušenost žáků, dále popisuje učivo, vztahy učitele a žáků a 

prostředí a také průběh a výsledky vzdělávání. Nejvyšším dokumentem je Národní 

program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá kniha.  Kurikulární dokument na úrovni státu je 

Národní program vzdělávání a na úrovni školy jsou to Rámcové vzdělávací programy, 

zahrnující cíle vzdělávání a vzdělávací obsah. Podle Rámcových vzdělávacích 

programů si školy vytváří Školní vzdělávací program, což je nejnižší úroveň systému 

(Průcha, 2009). 

Následující kapitoly budou zaměřené na rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, pojetí a cíle vzdělávání, klíčové kompetence a průřezová témata. 

Více detailně bude rozpracován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Témata 

budou vztahována k výukovým programům v zoologické zahradě. 

 2.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako východisko pro 

tvorbu výukových programů 

 Rámcový vzdělávací program (dále jen „RVP“) je státní dokument vytvořený 

jako součást kurikulární reformy České republiky na základě zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

zákon). Je tvořený zvlášť pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední 

vzdělávání a ostatní vzdělávání a školy si podle něj vytváří vlastní školní vzdělávací 

program. Tímto podporuje autonomii škol i učitelů, kteří mají nyní větší zodpovědnost, 

než měli při výuce podle daných osnov. Je to veřejný dokument a nahlížet do něj může 

široká veřejnost, nejen pedagogičtí pracovníci. RVP vyzdvihuje důležitost klíčových 

kompetencí a průřezových témat, které definuje a také konkretizuje cíle a pojetí 

vzdělávání (Průcha, 2009). 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) 

je, jak název napovídá, dokument vytvořený pro základní vzdělávání. Obsahuje pojetí a 

cíle základního vzdělávání, rozpracovává klíčové kompetence a průřezová témata 

vztahující se k základnímu vzdělávání, ale také například nabízí učitelům svobodnou 

volbu při hodnocení žáků. Cíle základního vzdělávání jsou stanoveny především na 
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všeobecném vzdělávání a na osobním přístupu žáků. RVP ZV také rozděluje obsah 

základního vzdělávání do devíti vzdělávacích oblastí a ty jsou dále rozpracovány do 

vzdělávacích oborů. Vzdělávací oblasti jsou (RVP ZV, 2010):  

 Jazyk a jazyková komunikace 

 Matematika a její aplikace  

 Informační a komunikační technologie  

 Člověk a jeho svět  

 Člověk a společnost  

 Člověk a příroda  

 Umění a kultura  

 Člověk a zdraví  

 Člověk a svět práce  

 Pro účely výukových programů v ZOO Plzeň je hlavní vzdělávací oblast 

Člověk a příroda. Ta je rozdělena do oborů fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis, 

z nichž je pro potřeby této diplomové práce klíčový obor přírodopis. Výukové programy 

vycházejí z doporučení RVP ZV. 

2.2 Pojetí a cíle základního vzdělávání 

 V povědomí široké veřejnosti jsou zakořeněna určitá pojetí a cíle základního 

vzdělávání. Například, že základní vzdělání je povinné, navazuje na předškolní vzdělání 

nebo na výchovu v rodině a žákovi předává všeobecné vzdělání. Je rozděleno do dvou 

etap a to na první stupeň základního vzdělávání a na druhý stupeň. V těchto stupních je 

znát odlišný přístup k žákovi, což vyplývá z jeho potřeb. Na prvním stupni je výuka a 

především výchova soustředěna na plynulý a bezproblémový přechod z rodinného 

prostředí do toho školního, což je podpořeno individuálním přístupem a minimálním 

počtem pedagogů v jedné třídě. Na druhém stupni základního vzdělání je důraz kladem 

na vědomosti a znalosti žáků, i když je zde také patrný individuální přístup. Důležité je 

také utváření chtěných postojů a hodnot. Využívají se náročnější metody práce a úkoly 

jsou komplexnější a dlouhodobější (projekt). Starší žáci na druhém stupni mají větší 

zodpovědnost za sebe, ale i za třídu nebo za celou školu. 
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 RVP ZV (2010) se zaměřuje také na konkrétní a ne tak obecné cíle. Základní 

vzdělávání umožňuje žákovi rozvíjet klíčové kompetence (kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a 

pracovní) a získávat všeobecné vzdělání zaměřené na praktické využití. Základní 

vzdělání si klade za cíl osvojit si strategie učení a motivovat žáka k celoživotnímu 

učení, což později využívá v dalších stupních vzdělání. Dále podněcuje žáky 

k tvořivému učení, k logickému uvažování a k řešení problémů, vede žáky k otevřené 

komunikaci a rozvíjí u žáků schopnost spolupráce. Základní vzdělání učí žáky aktivně 

rozvíjet a chránit všechny složky zdraví, utváří v nich potřebu projevování pozitivních 

citů v chování a jednání a vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. 

 Tyto výše uvedené cíle jsou, jak je na první pohled patrné, zaměřovány 

především na rozvoj osobnosti žáka a jsou nastaveny tak, aby byl žák vhodně připraven 

do dalšího života. Nejde tedy jen o znalosti a vědomosti, ale především o to, aby byl žák 

zodpovědný za svůj život, chování a rozhodování a také aby byl přínosný pro 

společnost. Toho můžeme docílit plněním klíčových kompetencí a také průřezovými 

tématy, které jsou často zaměřeny právě na toleranci a odpovědnost. 

 2.3 Klíčové kompetence ve vztahu k oblasti Člověk a příroda 

 Klíčové kompetence jsou také sepsány v RVP ZV (2010) a jsou závazné pro 

všechny školy. Každá základní škola je ve svém školním vzdělávacím programu musí 

mít zahrnuty a následně je musí plnit. I když se některé kompetence přímo hodí a 

spadají pod určitý předmět, a jiné jsou obecnější a uplatnitelné v rámci všech předmětů 

nebo třídnických hodin, utváření a rozvíjení kompetencí probíhá v každém vzdělávacím 

obsahu a ve všech činnostech a aktivit žáka. Klíčové kompetence jsou určitým 

souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a také postojů a hodnot důležitých pro 

každého člena společnosti. Pomáhají žákovi v dalším studiu a také v jeho osobním či 

pracovním životě. Základní školou utváření kompetencí nekončí, pracuje se na nich i na 

střední škole. Klíčové kompetence nejsou izolované, v praxi se různě prolínají. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje následující 

kompetence: 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Nyní budou rozpracovány všechny klíčové kompetence. I když by 

kompetence měly být utvářeny ve všech oblastech a činnostech žáka, v následujícím 

textu budou aplikovány především do předmětu přírodopis. 

 Kompetence k učení se může v přírodopisu, ale samozřejmě také v jiném 

předmětu utvářet pomocí vhodných výukových metod a strategií, zadáváním 

samostatných nebo skupinových prací a také pomocí projektů. Žák by se měl orientovat 

v učivu a propojovat ho a tomu napomáhají především již zmíněné projekty.  Žák se 

v přírodních vědách naučí aktivně a cílevědomě pozorovat, laborovat a experimentovat, 

což je také výstupem kompetence k učení. Samozřejmě pomocí práce v terénu, exkurzí 

a výletů je žák vhodně motivován k učení, a to s touto kompetencí také souvisí.  

 Kompetenci k řešení problémů získávají žáci v řešení určitých problémových 

situací, což je i náplň badatelsky orientované výuky, která bude tématem následující 

kapitoly. Žák přemýšlí o problému, vytváří si hypotézy a problém řeší.  

 Kompetence komunikativní se utváří ve všech činnostech žáka, v přírodních 

vědách jí můžeme podpořit například diskuzí nad ekologickými tématy a prací ve 

skupině. Žáka podporujeme ve vyjadřování jeho názorů a klademe žákům vhodně 

zvolené otázky, na které je obsáhlejší odpověď. 

 Kompetence sociální a personální je vytvářena, stejně jako kompetence k 

řešení problémů, diskuzí se žáky, debatou nebo skupinovou prací, a tím jsou žáci vedeni 

k toleranci k názorům ostatních, a je v nich budováno zdravé sebevědomí. Žáci 

získávají zručnost při spolupráci a zkušenosti s jednáním s více lidmi a učí se toleranci k 

názorům ostatních. 

 Kompetence občanské souvisí s přírodními vědami zejména v rámci 

environmentální výchovy a v ekologii. Žák chrání a respektuje životní prostředí stejně 

tak, jako svoje zdraví a zdraví ostatních. S přírodopisem také souvisí znalost první 

pomoci, čímž opět utváříme kompetenci občanskou.  
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 Poslední kompetencí je kompetence pracovní a ta se uplatňuje v přírodních 

vědách hlavně při laborování a experimentování. Žák si utváří tuto kompetenci 

používáním nástrojů a pomůcek, přitom chrání své zdraví i zdraví ostatních, chrání 

životní prostředí, dodržuje určitá pravidla bezpečnosti práce. Získané teoretické 

poznatky převádí do praxe a respektuje pracovní podmínky (RVP ZV, 2010). 

2.4 Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

 Jak je zmíněno výše, vzdělávací oblast Člověk a příroda v sobě obsahuje 

obory fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Obsah těchto oborů potom škola rozdělí do 

vyučovacích předmětů podle svých představ a potřeb. RVP v tomto nechává učitelům 

určitou volnost, cílem této volnosti je především mezipředmětová vazba, kdy by měli 

učitelé spolupracovat a propojovat témata. Nabízí se to v oborech přírodopis a zeměpis 

a také přírodopis a chemie. Těch možností je samozřejmě více. Mezipředmětová vazba 

se uplatňuje hlavně ve školních projektech (RVP ZV, 2010). 

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda se již podle názvu soustřeďuje na oblasti 

spojené s přírodou. Žákům pomáhá porozumět přírodním jevům a učí je positivnímu 

vztahu k přírodě a ke světu kolem nás. Tato oblast samozřejmě zahrnuje také 

ekologická témata, která jsou důležitá z hlediska ochrany přírody a životnímu stylu 

šetrnému k přírodě. Tato oblast není založena jen na vědomostech, důležitou roli zde 

hrají dovednosti a praktické badatelsky orientované vyučování. Žáci experimentují, 

laborují, pozorují určité jevy a ty analyzují.  Žáci aktivně přicházejí do kontaktu 

s okolním světem, přemýšlejí nad souvislostmi mezi člověkem a přírodou, uvažují nad 

tím, jak jí ovlivňujeme a měníme. V této vzdělávací oblasti se nabízejí různé výlety, 

exkurze a práce v terénu, jako přirozená výuková metoda. 

2.5 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru přírodopis 

 Obor přírodopis je pro druhý stupeň základního vzdělání. V RVP ZV (2010) 

je logicky rozdělen do několika částí. Každá tato část má rozepsané očekávané výstupy 

žáka, což jsou vlastně znalosti žáka, které by si měl osvojit během výuky. Výstupy jsou 

popsané aktivními slovesy. Dále je vzdělávací obsah stanoven učivem, který by měl 

učitel probrat. V programu nejsou doporučeny ani měsíce ve školním roce, ale ani 

školní rok, ve kterém by se mělo dané téma učit. Vše záleží na učiteli a na školním 

vzdělávacím plánu. 
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 Vzdělávací obor přírodopis je rozdělen do následujících témat: obecná 

biologie a genetika, biologie hub, biologie rostlin, biologie živočichů, biologie člověka, 

neživá příroda, základy ekologie a praktické poznávání přírody. 

 Téma obecná biologie a genetika zahrnuje vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 

života a jeho význam, základní strukturu života, význam a zásady třídění organismů, 

dědičnost a proměnlivost organismů a také viry a bakterie. Biologie hub se zaměřuje na 

houby bez plodnic a s plodnicemi a na lišejníky. Biologie rostlin obsahuje témata, jako 

jsou anatomie a morfologie rostlin, fyziologie rostlin systém rostlin a význam rostlin a 

jejich ochrana. Učivem tématu biologie živočichů je stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla, vývoj, vývin a systém živočichů, rozšíření, význam a ochrana 

živočichů a projevy chování živočichů. Dalším tématem je biologie člověka, ta žákům 

objasňuje fylogenezi a ontogenezi člověka, anatomii a fyziologii, nemoci, úrazy a 

prevenci a také životní styl. Neživá příroda se zabývá tématy, jako jsou Země, nerosty a 

horniny, vnější a vnitřní geologické procesy, půda, vývoj zemské kůry a organismů na 

Zemi, geologický vývoj a stavba území ČR, podnebí a počasí ve vztahu k životu a 

mimořádné události způsobené přírodními vlivy. Téma základy ekologie není příliš 

široké, učivem jsou organismy a prostředí a ochrana přírody a životního prostředí. 

Poslední je praktické poznávání přírody. Toto téma přináší praktické metody poznávání 

přírody a také pro žáky velice zajímavou část - významní biologové a jejich objevy 

(RVP ZV, 2010). 

 Výukové programy, jejichž tvorba je předmětem této práce, by měly být 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem tak, aby plynule navazovaly na témata 

probíraná ve škole při klasické výuce. Také může program opakovat látku již probranou 

a tím posílit a upevnit žákovi znalosti nebo naopak navnadit žáky na nové téma ve 

výuce. Výukový program v zoologické zahradě by měl nabídnout školám to, co 

potřebují a proto by měl vycházet z témat v rámci RVP. A proto, že RVP ZV 

nestanovuje doporučený ročník nebo měsíc pro dané učivo, měly by si školy vybírat 

výukový program podle svého uvážení. 
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2.5.1 Tematický okruh Biologie živočichů 

 Při tvorbě výukových programů v zoologické zahradě je třeba vycházet 

z tematického okruhu Biologie živočichů. RVP ZV popisuje očekávané výstupy žáka a 

také učivo, které může být uplatněno při tvorbě programů. 

 Žák má z tohoto tématu například umět porovnat základní stavbu živočichů a 

vysvětlit funkci jednotlivých orgánů. V rámci zoologické zahrady jsou ovšem 

nejvýznamnější následující očekávané výstupy. Žák rozliší a porovná jednotlivé 

skupiny živočichů, určí vybrané živočichy a zařadí je do hlavních taxonomických 

skupin a zhodnotí význam živočichů v přírodě. Pro výuku v ZOO se potom sám nabízí 

očekávaný výstup – žák odvodí na základě pozorování základní projevy chování 

živočichů v přírodě a objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. 

Nejvyužitelnějším učivem se stává rozšíření, význam a ochrana živočichů, péče o 

vybrané domácí živočichy a projevy chování živočichů, které budou žáci pozorovat 

(RVP ZV, 2010). 

 Ať už bude výukový program na jakékoliv téma, pozorování zvířat bude 

probíhat vždy, žáci budou také poučeni o způsobu života zvířat a samozřejmostí je také 

téma přizpůsobení se danému prostředí. Díky uvedeným tématům je výukový program 

v souladu s RVP ZV a napomáhá tak učitelům k jeho plnění. 

2.5.2 Tematické okruhy Základy ekologie a Praktické poznávání přírody 

 Využití učiva Základy ekologie a Praktické poznávání přírody je v rámci 

výuky v zoologické zahradě neméně důležité. Při této výuce žák pozná různé 

ekosystémy, i jednoduché potravní řetězce. Seznámí se se vztahy mezi zvířaty a i s tím, 

jak člověk ovlivňuje přírodu a jak do ní zasahuje. To vše jsou ekologická témata. Ve 

výukových programech se určitě objeví důležitost ochrany přírody a životního prostředí. 

Po těchto tématech by žák měl mít positivní postoje k ochraně přírody a měl by chápat 

rizika svého chování v rámci přeměny životního prostředí a narušení rovnováhy 

ekosystémů. S touto učební látkou potom může učitel pokračovat ve škole, ale ve 

výukovém programu v zoologické zahradě je vše přirozené a ekologické problémy se 

nabízejí. Žáci vše vidí na vlastní oči a tím si vše lépe zapamatují a také pochopí 

základní souvislosti.  



16 
 

2.6 Průřezová témata ve vztahu k oblasti Člověk a příroda 

 Průřezová témata stojí napříč vzdělávacími oblastmi a žáka formují 

především v rovině postojů a hodnot. Jejich obsah propojuje předměty a vytváří 

mezipředmětové vazby. Témata vychází z aktuálního dění ve světě a staly se součástí 

vzdělávacího obsahu. Průřezová témata jsou následující: environmentální výchova, 

mediální výchova, osobností a sociální výchova, výchova demokratického občana, 

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova. 

RVP ZV (2010) udává všem školám povinnost zařadit tato témata do ŠVP a tím do 

vzdělávacího obsahu. Na každé škole potom záleží, jak si s nimi poradí. Buď z nich 

může vytvořit samostatný předmět, zařadit je jako téma do již existujícího předmětu 

nebo třeba spojit některá průřezová témata a vytvořit z nich celek. Stejně tak si může 

vybrat, v jakém ročníku je bude realizovat. V tomto dává RVP školám volnost, ale 

zároveň povinnost je splnit.  

 RVP ZV popisuje jednotlivá témata poměrně obsáhle. Charakterizuje každé 

průřezové téma zvlášť, vyzdvihuje jeho přínosy pro rozvoj osobnosti žáka ve všech jeho 

oblastech a také popisuje tematické okruhy.  Některá témata jsou bližší určitým 

předmětům a já se nyní zaměřím na průřezové téma, které je nejbližší přírodním vědám, 

a které můžeme snadno realizovat při výukových programech v ZOO Plzeň. Tímto 

tématem je samozřejmě environmentální výchova. 

2.6.1 Průřezové téma environmentální výchova 

 Termín environmentální výchova vznikl z anglického slova environment, což 

v překladu znamená prostředí. Pojem environmentální výchova se obvykle 

charakterizuje jako výchova k odpovědnosti za (životní) prostředí. 

 RVP ZV (2010) definuje environmentální výchovu více podrobně. 

Environmentální výchova se zaměřuje na odpovědnost za jednání jedince i společnosti 

v souvislosti s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem, dále na pochopení 

složitosti vztahů mezi člověkem a životním prostředím a možnosti řešení 

environmentálních problémů. Cílem této výchovy je vést jedince k účasti na ochraně 

prostředí a k životnímu stylu v souladu s udržitelným rozvojem. 

 Z výše napsaného vyplývá, že opravdu nejblíže k realizaci tohoto 

průřezového tématu má v rámci základní školy vzdělávací oblast Člověk a příroda a 
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konkrétněji předmět přírodopis, i když by se na něm měla podílet většina vzdělávacích 

oblastí (například Člověk a zdraví). Témata této výchovy se zaměřují především na 

ovlivnění postojů a hodnot žáka, než na získávání velkého množství vědomostí. Témata 

propojují znalosti z různých oborů a pomáhají žákovi orientovat se v aktuálních 

problémech společnosti z více pohledů, z nichž upřednostňuje právě vztahy mezi 

člověkem a prostředím. Environmentální výchova také využívá co nejvíce přímý 

kontakt žáka s vnějším okolím, ať už jsou to výlety nebo exkurze nebo jen hodina 

v přírodě. Výukou v zoologické zahradě naplňujeme právě tento rozměr 

environmentální výchovy. Ve výukových programech v ZOO Plzeň se přímo nabízí 

témata: ohrožené druhy zvířat, znečisťování životního prostředí a jeho vliv na zvířecí 

populace nebo téma třídění odpadů, když budou děti po svačině vyhazovat obaly od 

jídla a pití. To jsou všechno témata, kterými realizujeme environmentální výchovu. 

 RVP ZV (2010) popisuje vliv průřezového tématu na rozvoj osobnosti žáka v 

oblasti vědomostí, dovedností a schopností, v oblasti postojů a hodnot a také popisuje 

tematické okruhy, jimiž se můžeme nechat inspirovat při tvorbě výukových programů. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma rozvíjí porozumění vztahů 

člověka a prostředí, důsledkům činnosti člověka na životní prostředí, vede žáky 

k uvědomování si možnosti ohrožování prostředí a žák také chápe souvislosti mezi 

lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností. Dále napomáhá rozvíjení 

spolupráce v péči o životní prostředí na různých úrovních a ukazuje příklady 

udržitelného rozvoje a další. V oblasti postojů a hodnot průřezové téma přispívá 

k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti za ochranu přírody a 

podněcuje toleranci, aktivitu a tvořivost ve vztahu k prostředí. V této oblasti také vede k 

vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. 

2.6.1.1 Tematické okruhy průřezového tématu environmentální výchova 

 Prvním tematickým okruhem jsou ekosystémy. Průřezové téma se zaměřuje 

na ekosystém les, pole, vodní zdroje, moře a tropický deštný les. Dále pak téma lidské 

sídlo- město-vesnice a kulturní krajina (RVP ZV, 2010). 

 Ve výukových programech se můžeme zabývat všemi ekosystémy a krátce si 

o nich popovídat se žáky, záleží pouze na tom, jakou trasu v zoologické zahradě 

půjdeme a jaká zvířata budou žáci pozorovat. Pokud to bude program týkající se 
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domácích zvířat, zmíníme se o ekosystému les a pole, pokud půjdeme kolem našich 

sladkovodních ryb, můžeme zahrnout do výuky ekosystém vodní zdroje. 

 Dalším tematickým okruhem průřezového tématu environmentální výchova 

jsou základní podmínky života. To zahrnuje vodu, ovzduší, půdu, ochranu biologických 

druhů a ekosystémy z pohledu biodiverzity, dále pak energie a přírodní zdroje. Všechny 

tyto tematické okruhy jsou v RVP ZV rozpracované ještě do podrobnějších podtémat 

(RVP ZV, 2010). 

 V každém z těchto nastíněných tematických okruhů se najde nějaká 

problematika, kterou lze využít ve výukových programech v zoologické zahradě. Je 

pouze na lektorovi, jak ji zařadí a vhodně prezentuje. Využíváním výše zmíněných 

témat ve výuce, pomáháme žákovi pochopit vztahy mezi člověkem a životním 

prostředím a také v žácích vzbuzujeme odpovědnost za své činy v souvislosti ochrany 

prostředí a udržitelného rozvoje, což je samozřejmě velice důležité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. Exkurze do ZOO 

 Exkurzi řadí Skalková (2007) stejně jako většina dalších autorů mezi 

organizační formy vyučování, i když se u některých odborníků můžeme setkat se 

zařazením do výukových metod. Tato forma výuky probíhá mimo školu, v našem 

případě tedy v zoologické a botanické zahradě. Exkurze probíhá většinou v rámci 

přírodovědných předmětů, může ale prohlubovat i znalosti z jiných předmětů jako je 

dějepis či společenské vědy. Je náročná na přípravu, od učitele nebo lektora vyžaduje 

důkladné promyšlení a znalost terénu, ve kterém bude výuka probíhat. Právě na této 

přípravě je hladký průběh exkurze se splněnými výukovými cíli závislý. Exkurze má 

praktický význam, posiluje motivaci a zájem žáků o výuku a podporuje názornost 

výuky, což je významné především pro zapamatování si učiva a propojování 

nejrůznějších témat. 

 Průběh exkurze je možné rozdělit do několika fází.  V první přípravné fázi jde 

o vytyčení si výukového cíle a ujasnění úkolů pro žáky. Učitel nebo v našem případě 

lektor musí znát místo exkurze, trasu a měl by být seznámen s odbornou literaturou 

nebo mít odborné znalosti. To vše musí probíhat před samou exkurzí. Přípravná fáze 

přesahuje až na začátek exkurze, kdy lektor této výuky žáky seznámí s obsahem, 

významnými jevy a s technikami pozorování. Žáky vlastně připraví na to, co je 

v následující výuce čeká, stejně jako by to učitel udělal ve škole při klasické vyučovací 

hodině. Další fáze je vlastní provedení exkurze, které klade nárok především na 

metodický postup lektora. Ten žákům předává informace, upozorňuje je na sledované 

jevy a usměrňuje pozorování žáků. Žáky motivuje, ale také sleduje, jestli jsou aktivní a 

dělají to, co se od nich vyžaduje. Na samotném konci exkurze by neměla chybět 

evaluace výuky. Vlastní zhodnocení a využití exkurze může probíhat na místě nebo 

poději ve škole. Vzhledem k tomu, že lektor je přítomen pouze na exkurzi, měl by jí 

zhodnotit právě tam. Ve škole může navázat učitel. V této fázi jde především o 

připomenutí nových zkušeností a poznatků, které žáci během exkurze získali (Skalková, 

2007). 

 Mezi největší výhody této organizační formy patří narušení školního stereotypu, 

zvýšení názornosti učiva a také při ní dochází k positivním změnám v třídním kolektivu, 

jako je stmelení a sdružení dětí. Do možných negativních jevů bych zařadila větší důraz 
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na bezpečnost žáků a časová náročnost, která se nemusí líbit učitelům ostatních 

předmětů, protože se tím může narušit jejich plán učiva. 

3.1 Výukové metody v rámci exkurze do ZOO 

Hlavní funkcí výukové metody je směrovat a řídit učení žáka tak, aby si osvojil 

co nejvíce učiva, byl vhodně motivován a aby dovednosti a znalosti byly v souladu 

s výukovými cíli. Vhodně zvolenou výukovou metodou žáka positivně ovlivňujeme, 

inspirujeme a učivo předkládáme zajímavou formou. Výuková metoda je vlastně systém 

činností žáka i učitele a zahrnuje učební aktivity žáků. Je na učiteli, jakou výukovou 

metodu si zvolí pro dané učivo, záleží na předmětu, probíraném učivu, možnostech žáků 

i učitele, věku žáků a samozřejmě na prostředí, ve kterém výuka probíhá. Je v učitelově 

zájmu znát klasifikaci metod a podle ní volit optimální pro svoji výuku, i když se 

výukové metody mnohdy propojují a prolínají. V konkrétním vyučovacím procesu, ať 

ve škole nebo v exteriéru, se výukové metody doplňují, navazují na sebe a také 

souběžně prolínají. Právě to dělá vyučovací jednotku zajímavou a pestrou. Pokud 

bychom v hodině uplatňovali pouze jednu výukovou metodu (například slovní- 

vysvětlování), pravděpodobně se nesetkáme s kladnou reakcí od žáků. Taková hodina 

by žáci neoslovila ani nezaujala a byla by neefektivní. Při plánování výuky s tímto 

musíme počítat. Výukové metody kladou různé nároky na aktivitu žáků a činnost 

učitele. Pomocí těchto metod učitel reguluje činnost a učení žáků a rozpracovává podle 

nich edukační cíle, plánuje učivo i učební aktivity žáků, zadává žákům úlohy a provádí 

pedagogickou evaluaci.   

Klasifikace výukových metod není jednoduchá, ani jednotná. Různí autoři 

rozdělují výukové metody podle rozdílných kritérií a i nadále vznikají nová dělení a 

uspořádání výukových metod. Pan Maňák a Švec (2003) ve své publikaci rozdělili 

metody do tří skupin, a to na metody klasické, metody aktivizující a metody komplexní.  

Pro výukovou činnost v ZOO Plzeň, ale nejen pro ni, je nejvhodnější výukové 

metody kombinovat a propojovat. Aby byli žáci co nejvíce motivováni a návštěvu 

v zoologické zahradě, spojenou s výukových programem, nebrali jako klasickou výuku, 

je důležité zapojit více metod a činnosti v průběhu programu měnit. Ze slovních metod 

se může objevit vysvětlování, u menších dětí vyprávění, dále dialog nebo diskuze 

s dětmi na nejrůznější ekologická témata, která se nám v zoologické zahradě sama 
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nabízejí. Samozřejmostí v daném prostředí je pozorování, což je jedna z metod názorně-

demonstračních a také práce s textem, v našem případě je to pracovní list. 

V následujícím textu se budu více zabývat jenom těmi metodami a formami výuky, 

které budou nejvíce využity ve výukových programech. Je to pozorování, pracovní list, 

badatelsky orientovaná výuka a exkurze.  

3.1.1 Pozorování 

 Pozorování jevů a předmětů patří mezi ty snad nestarší výukové metody. Je to 

přirozená metoda, která nevyžaduje od učitele příliš zkušeností a od žáků přemíru 

vědomostí. Ovšem aby byla metoda účinná a smysluplná, je třeba dodržovat několik 

zásad. Pozorování by mělo být především cílevědomé, žáci by měli vědět, co a proč 

pozorují a následně by měla nastat určitá reflexe a využití získaných informací. 

Abychom dosáhli chtěného efektu u žáků, čímž je osvojit si určité znalosti, vzbudit 

zájem o učivo a positivně působit na jeho postoje a názory, neměli by žáci jen pasivně a 

povrchně přihlížet. Pozorování by měl také provázet vhodný slovní komentář od lektora 

nebo učitele, který žákům pomáhá soustředit se na určité významné jevy při pozorování. 

 Aby se pozorování neminulo účinkem, mělo by být plánovité a s určitým 

cílem. S konkrétními výsledky pozorování by se mělo dále pracovat a navázat na ně 

další vyučovací metodou. Nejdůležitější je stanovit si určitý cíl, k němuž se chceme při 

pozorování směřovat. Lze to učinit správnou volbou otázek, na které bychom měli 

odpovědět nebo formulací problémů a jejich řešení. Pokud máme určený cíl, pomůže 

nám to při pozorování odlišit podstatné od nepodstatného. Učitel by při této metodě měl 

usměrňovat a vést žákovo vnímání a tím usnadňovat žákům proces pozorování. V praxi 

to znamená žáky upozornit na určitý jev, kterého si mají všímat. Žáci by měli daný jev 

nebo předmět pozorovat aktivně. O předmětu pozorování by měli přemýšlet, s čímž 

může pomoci učitel nebo lektor. Pozorování může a mělo by probíhat v několika 

etapách. Nejdříve by mělo postihovat demonstrovaný jev globálně a až poté se zaměřit 

na určité části nebo dílčí jevy a procesy (Skalková, 2007). 

 Pozorováním si žáci neosvojují pouze vědomosti, ale jsou také vhodně 

motivováni. Podporujeme jím zájem žáků o probírané téma a vzbuzujeme určité kladné 

emoce.  Díky pozorování zvířat si k nim žáci vytváří positivní vztah, jsou zaujatí a 



22 
 

přirozeně si osvojují vědomosti, které jim lektor předkládá. Žáci jsou uvedeni do 

přímého styku s poznávanou skutečností a díky tomu je učení přirozené a nenucené.   

3.1.2 Kritické myšlení 

 Kritické myšlení je výuková metoda, která si klade za cíl přejít od povrchního 

učení k hloubkovému, zahrnuje činnosti, které žákům pomáhají porozumět učivu a 

přejít k vlastním závěrům a také odhalovat souvislosti. Vychází z konstruktivistického 

přístupu, v němž jde o to, aby žák nepřebíral hotové poznatky, ale aby je konstruoval, 

vytvářel na základně svých zkušeností a znalostí.  Žák si vytváří svojí cestu, kterou 

následně reflektuje. Kritické myšlení znamená uchopit myšlenku, přemýšlet nad ní, 

pochopit význam, prozkoumat ji, posoudit a porovnat a poté zaujmout vlastní 

stanovisko. 

 Tato metoda staví na třífázovém modelu učení (Maňák, Švec, 2003): 

a) Fáze evokace – tato fáze si klade za cíl vyvolat zájem o problematiku, zjišťovat  

prekoncepty žáků o daném tématu, formulovat otázky.  Žáci by měli být motivováni pro 

řešení úkolu. 

b) Fáze uvědomění si významu – v této fázi učitel udržuje zájem žáka a ten hledá nové 

informace a upřesňuje si svoje názory. 

c) Fáze reflexe – nyní už žáci mají určité vědomosti, které si třídí, upevňují a převádějí do 

souvislostí. 

 Kritické myšlení jako výuková metoda zahrnuje celou osobnost žáka. Touto 

metodou učitel působí nejen na žákovi znalosti, ale také se při ní rozvíjí komunikační 

schopnosti žáka, díky odpovídáním na učitelovy otázky. Dále roste žákova 

samostatnost, dochází k formování sebevědomí, protože žák při hodině zažívá úspěch 

tím, že sám řeší problémy a překonává svoje omezení a možnosti. Žák se učí pozorovat, 

zkoumat, vyhledávat a uspořádávat informace.   

3.1.3 Badatelsky orientovaná výuka 

 Badatelsky orientovaná výuka je v posledním desetiletí často zmiňována a 

uváděna především ve spojitosti s konstruktivistickým přístupem ke vzdělávání. I když 

není úplnou novinkou, vznikla přibližně v 60. letech minulého století, do vzdělávacích 

standardů se v USA dostala v roce 1996, Evropě až v po roce 2004. Termín badatelsky 
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orientovaná výuka vznikl z anglického inquiry, což v překladu znamená bádání, 

zkoumání nebo hledání pravdy. Tato výuka se uplatňuje především v přírodních vědách 

a v matematice. V praxi jde o aktivizující metodu vyučování, kdy učitel nebo lektor 

nepředává hotové informace žákům, ale ukazuje jim cestu, jak získat znalosti pomocí 

řešení problému nebo odpovídáním na otázky. Učitel je v tomto případě spíše průvodce 

a rádce a vede žáka podobně jako je to při opravdovém výzkumu. Žáci si stanovují 

hypotézy, hledají metody řešení problému, realizují je, řeší problém a také probíhá 

diskuze nad daným problémem. Tímto způsobem žáci získávají potřebné znalosti, 

osvojují si dovednosti a v neposlední řadě také komunikační schopnosti.  Badatelsky 

orientovaná výuka má několik zásadních přínosů. Jde o vytváření obecné schopnosti 

hledat a objevovat, osvojování si dovedností důležitých pro zkoumání, porozumění 

vědeckým pojmům a principům a využívání dosavadních znalostí (Škola BOV, 2014). 

3.2 Výukové pomůcky při exkurzích do ZOO  

 Jako výukové pomůcky při výukách v zoologické zahradě se nabízejí především 

pracovní listy (viz dále) a také různé přírodniny (kůže, rohy, parohy, kosti,…), které 

jsou využitelné pro výuku dětí. Přírodniny jsou voleny podle výukového programu. 

Dále to může být dalekohled, fotoaparát, informační tabule, mapky s trasou, psací 

potřeby, stopky… 

 Pracovní list je originální učební materiál, který zpravidla obsahuje nejrůznější 

texty na doplnění, otázky, učební texty, cvičení, tabulky nebo obrázky či malé shrnutí 

látky. Měl by být stručný, jasný, přehledný a uspořádaný tak, aby se v něm žák vyznal, 

věděl, co má dělat a mohl pracovat samostatně bez zbytečných otázek. Nejideálnější 

velikost je A4, pracovní list je přehledný, dostatečně velký a žáci si ho snadno založí do 

desek. Učitel nebo lektor ho vytváří sám nebo může použít již nějaký hotový. Pokud ho 

učitel tvoří sám, je to samozřejmě výhodnější, ale časově náročné. Může list přizpůsobit 

svým požadavkům i individuálním odlišnostem žáků a zahrnout do něj přesně to, co on 

sám chce na rozdíl například od pracovních sešitů. Sám si zvolí obtížnost a vizuální 

podobu textu tak, aby žáky co nejvíce zaujala. Pokud je pracovní list poutavý, je to 

výborná motivační pomůcka učitele. Může ho do výuky zařadit, když žáci ztrácí 

pozornost, začínají se nudit stereotypní výukou, anebo když chce zjistit prekoncepty 

žáků. Může také sloužit při opakování učiva nebo na zaznamenávání určitých 
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skutečností, jevů a poznatků při exkurzi nebo výletu. V tomto případě je potřeba kromě 

pracovního listu i tužka a desky, aby se žáci soustředili jen na vyplnění listu a ne na to, 

na čích zádech ho mohou vyplnit. Samozřejmostí je bezchybnost textu. Při tvorbě 

pracovního listu by ho měl autor nejdříve vyplnit sám, než ho dá svým žákům, aby 

zjistil případné nedokonalosti a mohl ho opravit či pozměnit. Také si tím vytvoří klíč 

správných odpovědí, nad kterými nemusí později ve výuce přemýšlet a bude je mít 

připravené ke zhodnocení a opravení listů (Inkluzivní škola, 2014).  

 Účelem pracovních listů při výukových programech v zoologické zahradě je, 

aby žáci pečlivěji vnímali výuku, přemýšleli o souvislostech a aktivně se podíleli na 

výuce. Pracovní list by měl obsahovat základní poznatky a úkoly, měl by mít funkci 

rozvíjející, upevňovací, kontrolní, motivační a vzdělávací. 
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4. Zoologické zahrady 

 Pod pojmem zoologická zahrada si můžeme představit spoustu věcí, ať už 

jsou to zvířata chovaná v co možná nepřirozenějším prostředí, ochrana přírody, park 

nebo místo k možnému výletu s rodinou. Definovat tento pojem ale vyžaduje širší 

pojetí. Zoologická zahrada plní určité úlohy a má dané funkce.  

 Worldwilde ZOO Database pojem ZOO vysvětluje: „za ZOO se považují 

odborná vědecká či vzdělávací zařízení dlouhodobého charakteru, které chovají druhy 

divokých zvířat nebo zdomácnělá zvířata expozičním způsobem z důvodů osvětových 

nebo pro záchranu a ochranu druhů. - Jejich posláním je zachování biodiverzity a 

genofondu volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zřetelem na záchranu 

ohrožených druhů a výchově veřejnosti k ochraně přírody. Mezi taková zařízení patří 

zejména zoologické zahrady, zooparky, zookoutky (mini ZOO), veřejná akvária, terária, 

vivária, ptačí či plazí parky a domy, delfinária, safari, motýlí domy, insektária, 

specializovaná zařízení pro expoziční chov zvířat apod.“  (Worldwilde ZOO database, 

2014). 

 Worldwilde ZOO Database (2014) vymezuje také základní kritéria 

zoologických zahrad. Prvním kritériem je jasně vymezené místo. Zoologické zahrady 

musejí mít expozice na stálém, nepřenosném místě. ZOO musí mít dlouhodobý, trvalý 

charakter a musí být otevřená veřejnosti. Otevřenost veřejnosti může být omezená, ať už 

z hlediska času nebo expozic. Ne všechny expozice musejí jít přístupné během celého 

roku. Dalším kritériem je zoologický účel chovu. Zvířata musí být chovaná za účelem 

vědeckého nebo vzdělávacího přínosu, výzkumu, osvěty obyvatel a výchovy široké 

veřejnosti k ochraně přírody a také k záchraně druhů pomocí rozmnožování zvířat. 

Způsob chovu je v zoologických zahradách primárně expoziční, což znamená, že zvířata 

jsou chována ve výbězích, které brání úniku zvířat a zároveň návštěvníkům umožňují 

pozorování zvířat. Kritériem je také profesionální péče o zvířata a servis.  
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4.1 Poslání zoologických zahrad 

 Chov zvířat je pravděpodobně skoro stejně starý jako lidstvo samo. V 

prvopočátcích lidstvo chovalo zvěř pro užitek, ale později také pro zábavu nebo pro 

demonstraci svojí moci (divoké šelmy). Tím se dá říci, že vznikli první ZOO, kdy byla 

divoká zvěř dána na obdiv nebo pro pobavení návštěvníků. 

 Pohled na zoologické zahrady se velmi liší. Někdo na ně nahlíží s negativním 

postojem stejně jako na cirkusy, které vystupují se cvičenými zvířaty. Zvířata jsou podle 

těchto názorů trápena, jsou ve špatném prostředí a využívána pro finanční zisk. Na 

druhém konci spektra jsou názory opačné. Tito lidé vidí zoologické zahrady jako 

organizaci pro ochranu živočišných druhů a mají pro ně nezastupitelné místo v oblasti 

výchovy a vzdělávání a v oblasti vědeckého výzkumu. 

 Jiroušek (2005) ve své publikaci o zoologických zahradách vyzdvihuje 

především podílení se zoologických zahrad na zastavení procesu vymírání. ZOO slouží 

jako genové banky, ale z důvodu omezené plochy jsou schopny trvale udržet pouze 

omezený počet druhů. Zoologickým zahradám se také díky novým vědeckým 

poznatkům daří úspěšně chovat a rozmnožovat mnoho druhů, což se ještě před pár lety 

nedařilo. Propagací ohrožených druhů zvířat se zahradám daří získávat podporu 

návštěvníků k ochraně těchto druhů.  

 Zákon o zoologických zahradách (z. 162/2003 Sb.) jasně vymezuje dvě hlavní 

poslání. Je to přispění k zachování biologické rozmanitosti pomocí chovů volně žijících 

živočichů v lidské péči a záchrana ohrožených druhů. A také výchova veřejnosti 

k ochraně přírody.   

4.1.1 Chovatelské zařízení pro záchranu ohrožených druhů 

 Tato úloha má velký význam pro celou naši planetu. Snaha zoologických 

zahrad je zachovat biodiverzitu, čímž napomáhá chovem a rozmnožováním vzácných 

zvířat, a pokud k tomu jsou vhodné podmínky, tak následným návratem zachráněných 

druhů do národních parků a do volné přírody, což je ale velmi složitý proces a ne každý 

jedinec je vhodný pro zdárný návrat do volné přírody. Plzeňské zoologické zahradě se 

návrat zvířat do volného prostředí moc nedaří.  

 Cílem zoologických zahrad není jen chov ohrožených druhů, ale především 

jejich rozmnožování. Zahrady mají nenahraditelnou funkci při záchraně ohrožených 
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druhů a často chovají zvířata, která jsou na pokraji vyhubení. S tím souvisí důležitost 

spolupráce mezi zoologickými zahradami na nadnárodní úrovni. Plzeňská ZOO a BZ je 

od roku 1990 jedním ze zakládajících členů Unie českých a slovenských zoologických 

zahrad (UCSZ) a podílí se na chovu zvířat zapsaných v Mezinárodní Červené knize 

ohrožených zvířat. Bez zoologických zahrad by člověk už nikdy neviděl takové druhy, 

jako je kůň Převalského nebo jelen milu (ZOO Plzeň, 2014). 

4.1.2 Vědecký význam ZOO 

 Při chovu zvířat získávají zoologické zahrady cenné informace o daném druhu 

zvířat, o jejich genetice nebo o etologii. Zoologické zahrady publikují tyto získané 

informace ve výročních zprávách, knihách nebo v časopisech. Zvířata mohou být 

pozorována 24 hodin denně a tím jsou získávána důležitá data, která by bez 

zoologických zahrad nikdy nebyla k dispozici, nebo by jejich získávání bylo mnohem 

náročnější. Dále zahrady využívají zoologického materiálu uhynulých zvířat, který 

následně slouží přírodovědným nebo veterinárním školám i muzeím nebo zoologickým 

ústavům (ZOO Plzeň, 2014). 

4.1.3 Místo pro rekreaci občanů 

 Zoologická zahrada má samozřejmě také funkci zábavnou a rekreační. 

Návštěvníci se musejí v ZOO cítit dobře, je to místo, kam můžou přijít s rodinou a 

strávit tam příjemné chvíle, odpočinout si od všedního dne a přijít sem pro nové zážitky. 

Z tohoto důvodu jsou v zoologických zahradách zřizované kiosky s občerstvením, 

restaurace, dětské prolézačky i místa k odpočinku. Také jsou pro návštěvníky 

připravovány různé dětské dny, zábavné akce, soutěže nebo slavnosti. Tímto způsobem 

zahrady získávají nové návštěvníky nebo naopak neztrácejí ty staré a s tím je spojen i 

větší finanční zisk zahrad. 

4.1.4 Výchovně vzdělávací činnost 

 Výchovně vzdělávací činnost je jedním z hlavních poslání zoologických 

zahrad. Tuto funkci definuje i zákon o zoologických zahradách. Zoologické zahrady se 

na této činnosti podílejí výukou v ZOO, ale i přednáškami, besedami s odborníky, 

dětskými tábory nebo kroužky. V rámci ZOO jsou také pro návštěvníky připravené 

informační tabule, na nichž se dozvědí mnoho cenných a zajímavých informací o fauně 
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i floře i o ZOO samotné. Dále zoologické zahrady vytváří naučné stezky, které 

návštěvníků pomáhají v orientaci. (ZOO Plzeň, 2014). 

 Následující kapitola se bude více zabývat zoologickými zahradami v České 

republice a jejich výchovně vzdělávací činností, kterou nabízí návštěvníkům a školám. 

4.2 Výchovně vzdělávací činnost zoologických zahrad v České republice 

 V České republice existuje 15 zoologických zahrad, kterou jsou na vysoké 

úrovni. Většina z nich je zapojena do různých organizací starající se o ochranu druhů a 

jejich záchranu. Zoologické zahrady v České republice nabízí různé výukové programy 

pro školy a tím se snaží o výchovu a vzdělávání lidí směrem k ochraně přírody (Unie 

českých a slovenských zoologických zahrad, 2011). 

  Většina z těchto zahrad vznikla až v druhé polovině dvacátého století, ale 

pryč je doba, kdy byla zvířata chována v železných klecích nebo ve výbězích 

připomínajících „pevnosti“.  Zoologické zahrady neustále procházejí modernizací a 

rozšířením (Jiroušek, 2005). 

 Největší a nejnavštěvovanější zoologickou zahradou je ZOO v Praze - Tróji. 

K 31. 12. 2013 bylo v ZOO Praha chováno 4 158 jedinců a 645 druhů. Tato zahrada se 

věnuje například unikátnímu chovu koně Převalského a nabízí návštěvníkům největší 

počet druhů zvířat. Velkou atrakcí pro návštěvníky je pavilon Indonéská džungle. 

Liberecká zoologická zahrada je známá svými bílými tygry (což je vzácná forma tygrů 

bengálských) a je nejstarší v České republice (vznikla v roce 1919). Je nejmodernější a 

pyšní se největší chovnou skupinou šimpanzů v České republice. Zoologická zahrada 

v Ústí nad Labem je umístěna v přírodním prostředí na svahu Mariánské hory. 

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vzácné druhy zvířat, např. orangutana 

bornejského, levharta mandžuského, parosničku rajskou, nosorožce tuponosého, jelena 

bělohubého či osla somálského a také lachtany, tuleně, slony, žirafy, nosorožce a mnohé 

další. ZOO Dvůr Králové láká návštěvníky na africké safari, kterým můžete projíždět ve 

speciálních autobusech přímo mezi zvířaty. Zoologická zahrada v Jihlavě je rozdělená 

do pěti kontinentů a nachází se v údolí řeky Jihlávky.  K vidění je zde na 200 druhů 

exotických zvířat, která jsou umístěna v zajímavých expozicích, například africká 

vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido nebo jihoamerická Hacienda Escondido.  

V jihočeském městě Hluboká nad Vltavou je zřizována ZOO Hluboká (Ohrada), která 
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se specializuje na chov malých a středně velkých druhů zvířat. Její hlavní doménou je 

chov vyder říčních, medvěda hnědého a expozice vodního ptactva. V západních 

Čechách je vyhledávaným turistickým cílem ZOO Plzeň, která je propojena 

s botanickou zahradou a vzniká tak unikátní zoogeografický biopark. Velké procento 

druhů zvířat, která zde chovají, nenajdete v žádné jiné české zoologické zahradě. 

Zoologická zahrada v Děčíně nabízí návštěvníkům unikátní pohled na medvědy grizzly 

a na horské kopytníky. Prim v moravských zoologických zahradách hraje ZOO v Brně, 

která byla založena poměrně pozdě a to až v roce 1950. Návštěvníci zde mohou vidět 

arktické vlky a nově i koně Převalského. Velkou část brněnské zoologické zahrady tvoří 

Dětská ZOO. Dalšími moravskými zahradami jsou ZOO Zlín, která bývá nazývána 

zahradou kontinentů. Během jediné návštěvy vidíte druhy zvířat ze všech kontinentů. 

ZOO Olomouc je známá chovem útesových žraloků v obrovském akváriu, které má 

objem 17.000 litrů. Zoologická zahrada v Ostravě je rozlehlým místem aktivního 

odpočinku, zahrada byla zřízena jako součást přírodního parku. Součástí ostravské ZOO 

je Čínská zahrada, velká voliéra supů nebo menší mořské akvárium. Menší zoologická 

zahrada se nachází také na Moravě v Hodoníně. V České republice existují i dva 

zooparky a to ve Vyškově a v Chomutově. Zoopark Vyškov nabízí návštěvníkům 

expozice především s druhy domácích a hospodářských zvířat z celého světa. Město 

Chomutov se může chlubit zooparkem, který je specializován na chov zvířat 

pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná 

část chovaných zvířat, a území severní Afriky (ZOO v České republice, 2010). 

 

Zoologická zahrada Praha 

 ZOO Praha nabízí velkou škálu možností pro školy v rámci výchovně 

vzdělávací činnosti. Oblíbenou aktivitou jsou prohlídky s průvodcem, kterých ZOO 

Praha nabízí celkem 13, a také návštěvníkům dává možnost navrhnout si vlastní téma 

popř. trasu prohlídky po ZOO. Prohlídky s průvodcem probíhají formou komentované 

procházky po zoologické zahradě. Prohlídky jsou určeny pro všechny věkové kategorie. 

Příkladem komentovaných prohlídek jsou například Primáti, Savci, Ptáci, Plazi, ale i 

Etologie či Ohrožené druhy živočichů a další.  

 Výukové programy v zoologické zahradě v Praze jsou rozděleny do několika 

kategorií. Pro nejmenší návštěvníky je připraven program Kontaktní povídání a 
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Procházky se zvířaty. Kontaktní povídání jsou krátká představení s použitím různých 

pomůcek a živých zvířat. Představení je hravou formou a povídání probíhá převážně 

uvnitř ve vzdělávacím centru. Představení je doporučováno mateřským školám a nižším 

stupňům základních škol. Procházky se zvířaty jsou také pro menší děti a zahrnují 

dobrodružné výpravy, které si z části odehrávají uvnitř pavilonů nebo ve vzdělávacím 

centru. Tyto programy jsou určeny pro 1. stupeň základních škol. Pro druhý stupeň 

základních škol a pro střední školy má ZOO Praha připravena Zoologická pozorování a 

Zvířecí setkání. Zoologická pozorování jsou programy vedené lektorem v areálu 

zoologické zahrady, žáci jsou během nich seznamováni s ukázkou přírodnin a během 

výuky vypracovávají úlohy v pracovních listech. Zoologická pozorování jsou na téma 

Šelmy, Kopytníci, Ptáci, Plazi, Africká savany, Etologie, Ochrana zvířat a Tělní pokryvy 

živočichů. Zvířecí setkání jsou programy vedené lektorem ve vzdělávacím centru a v 

areálu ZOO a opět jsou doplněny ukázkou přírodnin a živých zvířat. ZOO Praha 

v současné době nabízí následující témata: Život v tůních, Trénink v ZOO není drezura!, 

Chytří pomocníci člověka v akci!, Dravci aneb na ptáky jsme krátký a Malí velcí lovci 

(ZOO Praha, 2014). 

 

Zoologická zahrada Liberec 

 ZOO Liberec nabízí výukové programy pro mateřské, základní i střední školy 

a to přímo v areálu zoologické zahrady i ve středisku ekologické výchovy, které sousedí 

se zahradou. Pro mateřské školy má zahrada připraveny dva programy:  Dobrodružství 

z poznání a Ptáčci u krmítka. Oba dva programy si kladou za cíl především seznámení 

dětí s vybranými zástupci zvířecího světa. Děti se pomocí různých typů her učí vybrané 

druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování. V programech se zpívá, soutěží 

a nechybějí ani dětská říkadla. Pro první stupeň základní školy jsou v nabídce 

programy: Dobrodružství z poznání, Všechno souvisí se vším, Jací jsme, Jací jsme - 

vůdce nebo diktátor a Šelmoviny. Doba trvání všech výše uvedených programů je 1,5-2 

hodiny. Programy zahrnují hry a součástí jsou také pracovní listy. Pro druhý stupeň 

základních škol ZOO Liberec nabízí stejné programy jako pro první stupeň, navíc je 

rozšířen o program ZOOexpedice. ZOOexpedice vede k získávání informací o 

potravním řetězci a využívá zákulisí zoologické zahrady - přípravnu krmiv a badatelnu. 

Součástí je také pracovní list. Nabídka pro střední školy je stejná jako nabídka pro 
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druhý stupeň základních škol, ale pravděpodobně bude nějak modifikována, což jsem 

bohužel na stránkách ZOO Liberec nenašla. Další nabídka výchovně vzdělávacích 

aktivit v rámci zoologické zahrady podle webových stránek není (ZOO Liberec, 2013). 

 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem 

 Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má širší nabídku vzdělávacích aktivit. 

Školám nabízí nejen výukové programy, ale i komentované prohlídky. Výukové 

programy jsou rozděleny podle věku dětí a délky programu. Většina programů obsahuje 

pracovní listy. Pro ty nejmenší děti z mateřských škol je na výběr program Zvířata hrou 

a Život na vesnici. Programy jsou variabilní a přizpůsobují se momentální situaci ve 

skupině. Odlehčeným a zábavným způsobem se děti dozvědí mnoho zajímavostí ze 

života zvířat. Programy jsou také v upravené formě k dispozici žáků z prvního stupně 

základních škol. Čím je cílová skupina starší, tím se zvyšuje nabídka programů. Pro 

druhý stupeň základních škol je nabídka programů opravdu široká: Chováme se jako 

zvířata? Architekti ZOO, Představ si, že ..., Nekupujme si jejich životy, Sloní hrátky, 

Stezkami ZOO, Šelmoviny, Zvířata nad propastí. Programy jsou zaměřeny na určité 

druhy zvířat, etologii a velký význam má v programech ochrana živočichů, na které je 

postaven celý jeden program.  Jeden z programů je založen na vědomostním kvízu a 

účastníci soutěží o co největší počet bodů. K výukovým programům jsou připraveny 

pracovní listy. Střední školy můžou přijít do zoologické zahrady na následující 

programy: Chováme se jako zvířata?, Nekupujme si jejich životy, Šelmoviny a Zvířata 

nad propastí. Nabídka programů je zajímavá a nápaditá. Komentované prohlídky jsou 

vhodné především pro zájemce, kteří se chtějí seznámit nejen se zvířaty ale i s 

provozem ZOO trochu blíže (ZOO Ústí nad Labem, 2014). 

 

Zoologická zahrada Dvůr Králové 

Výukové programy vedené lektorem jsou v Zoologické zahradě Dvůr králové 

rozděleny podle věků účastníků. Pro nejmenší děti od 3 let ale i pro děti až do 8 let jsou 

připraveny programy: Kontaktní zvířata, kde si mohou děti pohladit zvíře a zažít tak 

blízký kontakt například s hroznýšem, dále program Exotická zvířata a Domácí zvířata. 

Pro žáky ve věku 9-14 let se nabídka výukových programů rozšiřuje, ZOO Dvůr 

Králové této věkové skupině žáků nabízí programy zaměřené na jednotlivé druhy zvířat 
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(Žirafa, Nosorožec, Slon, Tygr) a dále pak program Lidoopi, Šelmy, Ptáci a Plazi. 

Programy jsou realizovány ve videosále nebo venku u výběhu. Pro starší zájemce ve 

věku 12-18 let jsou programy zaměřené na širší tématiku. V nabídce jsou: Vývoj života 

na Zemi, Tropický deštný les, Savana, Poušť, Korálový útes, Tropické řeky a mokřady, 

Zoologické karty, Etologie, komfortní chování, Ohrožené druhy, Evropská fauna a 

Stromy v ZOO. Délka programů je cca 60 minut a žákům jsou k dispozici pracovní listy. 

Zoologická zahrada má v nabídce i programy v angličtině a programy pro 

handicapované, což je pro mě příjemné překvapení (ZOO Dvůr Králové, 2008).  

 

Zoologická zahrada Jihlava 

 Zoologická zahrada v Jihlavě nabízí zájemcům z řad základních škol čtyři 

kroužky probíhající v centru environmentální výchovy PodpoVRCH. Pro školy jsou zde 

také připraveny výukové programy a jejich nabídka je široká. Programy jsou opět 

rozděleny pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol, pro 2. stupeň základních škol a 

pro střední školy a nezapomínají zde ani na speciální školy. Konkrétně pro mateřské 

školy nabízí ZOO Jihlava programy Hrátky se zvířátky, Hmyzáčci, Putování skřítka 

Lesníčka, ZOO v krabici I., Mazlíčci a Zvířata na dlani. Pro první stupeň základních 

škol jsou připraveny programy Hrátky se zvířátky, Putování skřítka Lesníčka, ZOO v 

krabici II., Hmyzáčci, Mazlíčci, Kde se plazí plazi, Opičí se opice?, Cesta kolem světa, 

Za Afrikou do ZOO, Voda kolem nás, ZOO křížem krážem, Jak na zvířata?, Dotkněte se 

šelmy, Tajuplná jeskyně, Život u protinožců. Širokou nabídku programů doplňují 

výukové programy určené pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy. Jejich 

nabídka je: Šelmy na vlastní oči, Hmyzáci a jiné breberky, Kopýtkem sem, kopýtkem 

tam, ZOO křížem krážem, Ptačí svět, Žabí kuňk, Čím žije Asie?, Etologie aneb jak se 

zvířata chovají, Cesta do pralesa a Spravedlivá svačina z oblasti globální výchovy. Pro 

žáky speciálních škol je nabídka stejná jako pro předškoláky (ZOO Jihlava, 2014). 

 

Zoologická zahrada Hluboká 

Zoologická zahrada Hluboká v sekci pro školy nabízí vzdělávací programy pro 

mateřské a základní školy a pro střední školy. Pro ty nejmenší jsou připraveny 

programy: Zvířátka na statku, Aj ta krajta, Tajemství sovy Hedviky, O Vydrýskovi, Kdo 

žije na louce a Kamarádi ze ZOO.  Všechny programy probíhají v učebně vzdělávacího 
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centra přímo v areálu ZOO. Pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy jsou 

v nabídce následující programy: Ohrožená vydra (program probíhá v učebně a na 

přednášku navazuje pozorování vyder v jejich expozici.), Domácí zvířata, Nebojte se 

hadů, Na pytlácké stezce (program zaměřený na CITES), Vyhubená zvířata, Ze života 

ptáků a Moudrá sova. Programy opět probíhají v učebně s možností vycházky do 

zoologické zahrady (ZOO Hluboká, 2013). 

 

Zoologická zahrada Plzeň 

 Zoologická zahrada města Plzně nabízí návštěvníkům komentované prohlídky a 

komentované krmení.  Zájemci si mohou vybírat z následujících témat: Krmení tučňáků, 

Předvádění plaza a krmení kajmanů, varanů či krokodýlů, Setkání u nosorožců, Žirafy, 

Hrošík liberiský, Povídání o šimpanzech, Sokolnická ukázka.  Komentování probíhá od 

dubna do října. Dále jsou pro školy připraveny výukové programy, jejichž nabídka je 

široká. Plzeňská zoologická a botanická zahrada nabízí celkem 27 programů pro děti 

z mateřských škol až po vysokoškoláky. Výuky probíhají převážně v zoologické 

zahradě, ale nabídka obsahuje i programy, které se vyučují v environmentálním centru. 

Je to program Environmentální klání na Luftnerce a Ekologie. Rozpracovaná nabídka 

všech programů je uvedená níže, včetně doporučení věkové skupiny (ZOO Plzeň, 

2014). 

 

Zoologická zahrada Děčín 

Zoologická zahrada Děčín nabízí zájemcům služby takzvané Zooškoly, což je 

středisko environmentální výchovy, které působí od roku 2006. Tato zoologická 

zahrada má ve své nabídce výukové programy pro mateřské školy, základní školy a pro 

ústavy sociální péče. Pro mateřské školy jsou na výběr následující 3 poeticky 

pojmenované programy: Vyprávění žabího prince (zaměřený na život ve vodě a u 

vody), Dobrodružství papouška Artura (Program realizovaný v učebně) a S oslíkem za 

zvířátky. Pro základní školy je nabídka, jako u ostatních zoologických zahrad, širší. 

ZOO Děčín má připraveno dohromady patnáct programů, u kterých ještě dále rozlišuje 

doporučení pro 1. nebo 2. stupeň základních škol. Pro první stupeň jsou to programy: 

Domácí zvířata v ZOO, Zvířata a jejich mláďata, Lesní zvířátka, Na lovu s rysy a vlky, 

Stopy zvířat, Ptačí stezka, Rekordmani světa zvířat, Ekologie, Mezi vlky  a Putování po 
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Národním parku České Švýcarsko. Programy jsou realizovány v areálu zahrady, ale i 

v učebnách.  Délka programů je v rozmezích 1-2 hodiny. Starší žáci základních škol si 

mohou vybírat z programů:  Abeceda zvířat, Patenty a vynálezy přírody, Ohrožená 

zvířata a Světem obojživelníků. Programy probíhají opět v zoologické zahradě nebo 

v učebnách.  Programy trvají 1—2 hodiny, nejdelší program je tříhodinový, který je 

vhodný i pro středoškoláky (Světem obojživelníků). Program představuje formou 

přednášky a diskuse třídu obojživelníků. ZOO Děčín má svoji nabídku výukových 

programů rozšířenou i o programy doporučené pro ústavy sociální péče. Program 

Zvířata v náručí je vhodný pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a 

probíhá v učebně ZOO nebo přímo v ústavu. Program je zaměřen na získání pozitivních 

zážitků prostřednictvím kontaktu se živými zvířaty, např. morče, had, želva, papoušek. 

Program Světem zvířat s oslíkem je také pro klienty s mentálním a kombinovaným 

postižením. Program probíhá v zoologické zahradě a žáky při jejich cestě doprovází 

živý oslík. Hlavním smyslem programu je přímý kontakt s živými zvířaty (ZOO Děčín, 

2014). 

 

Zoologická zahrada Brno 

 Zoologická zahrada Brno nabízí školám kromě výukových programů také 

příměstský letní tábor a kroužek mladých přírodovědců. Výukové programy jsou 

koncipovány do dvou částí. První část programu probíhá ve výukovém sále ve správní 

budově ZOO (přednášky, ukázky, prezentace, video) a v druhé části jdou žáci na 

prohlídku zahrady. V rámci výukových programů je dětem poskytnut pracovní list. 

Programy jsou rozděleny opět podle věku dětí. Pro ty nejmenší (mateřské školy a první 

stupeň základních škol) ZOO Brno nabízí programy: U nás na dvorečku, Stopujeme 

zvířátka, Slunce, voda, vzduch - Pojďte s námi za vodou (program zaměřený na pokusy), 

Podzimní radovánky – komu patří zelenina ze zahrádky, Příroda v obrazech - jak si král 

Kaštánek zasloužil princeznu Duběnku, Příroda v obrazech - podzimní barvičky (důraz 

na poznávání stromů a listů), Výprava do Asie (savci, ptáci a plazi Asie), Od rovníku k 

pólu (program seznámí s faunou a flórou různých podnebných pásů.) a Význam ZOO, 

program, který lze doporučit mladším i starším žákům základních škol. Pro druhý 

stupeň základních škol a pro střední školy jsou připraveny programy: Tygří skály 

(program zaměřen na kočkovité šelmy), Naši savci, Ptačí svět - dravci a sovy, Ptačí svět 
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– papoušci, Etologie, Beringie (program, která žáky zavede do oblasti Beringova 

průlivu), Jsou nám opravdu podobné? (přibližuje a objasňuje žákům charakteristické 

vlastnosti primátů, popisuje jak a kde žijí.), Čím se živí?, Kampaň na záchranu velkých 

zvířat jihovýchodní Asie (Výukový program ke kampani, kterou vyhlásila Evropská 

asociace zoologických zahrad v roce 2011.), Kampaň EAZA Od pólu k pólu 2013-15  

(výukový program ke kampani, kterou vyhlásila Evropská asociace zoologických 

zahrad v roce 2013). Další vzdělávací aktivitou v ZOO Brno jsou Soutěžní stezky v 

areálu ZOO Brno a Stezka ke kampani EAZA Od pólu k pólu 2013-15. ZOO Brno je 

výjimečná tím, že do své nabídky zahrnula programy ke kampaním vyhlášené 

organizací EAZA (ZOO Brno, 2014). 

 

 

Zoologická zahrada Zlín 

 Zoologická zahrada Zlín nabízí školám možnost exkurze do zoologické zahrady 

a také programy ve středisku environmentální výchovy. Součástí exkurzí jsou speciálně 

připravené pracovní listy a délka exkurze je 45 - 60 minut. Exkurze jsou opět rozděleny 

pro žáky prvního stupně základních škol a pro druhý stupeň a střední školy. Exkurze 

(programy) pro 1. stupeň základní školy jsou následující:  V Africe je pěkně horko! 

(obyvatelé pavilonu afrických kopytníků- žirafy, zebry, pštrosi a také oblast Etiopie), 

Voda je náš život (lachtani, vydry obrovské, tučňáci, plameňáci), Zvířata od protinožců 

(klokani, kasuáři a psi novoguinejští žijící na druhé straně světa), Napříč Asií 

(velbloudi, antilopy, tygři, pandy červené a tapíři čabrakoví), Africká savana (sloni, 

nosorožci, antilopy, lvi, supi), Tajemný svět obojživelníků (prohlídka výzkumné stanice 

Caudata, představení mloků a jejich příbuzných) a Zvířata z Jižní Ameriky (lachtani, 

lamy, mravenečníci, tapíři, kapybary, papoušci ara a kotulové). Žáci z druhého stupně 

základní školy a studenti ze středních škol si mohou vybrat ty samé programy, jen 

v upravené formě a navíc je pro ně připraveno: Zoologické zahrady a jejich význam v 3. 

tisíciletí, Ochrana zvířat – ohrožené druhy a jejich ochrana, Etologie (způsoby 

dorozumívání a chování u různých druhů zvířat). Takzvané vnitřní programy, jsou 

programy, jejichž výuka probíhá ve vzdělávacím středisku Tyrolský dům. Tato výuka je 

kombinací mluveného slova, promítání filmových ukázek a praktického poznávání 

přírodnin. Výukový program trvá 70 minut a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro 
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studenty SŠ. Témata vnitřních programů jsou: Africké savany, Amazonská džungle, 

Život pod mořskou hladinou a Ledové světy (ZOO Zlín, 2014). 

 

Zoologická zahrada Olomouc 

 Zoologická zahrada v Olomouci má na svých stránkách širokou nabídku 

výukových programů pro mateřské školy, pro první stupeň základních škol, pro druhý 

stupeň základních školy, pro vysoké a vyšší odborné školy i pro handicapované 

skupiny.  Programy pro ty nejmenší jsou: Na půl cesty pro nejmenší, Máme doma zvíře, 

Kam s ním (program se věnuje třídění odpadů) a Zimní program zahrnující výrobu 

krmítek a ptačích dobrot.  Pro první stupeň základních škol je nabídka o něco širší: Za 

zvuky ZOO, Přijďte si nakrmit, Za zvířecími šampiony, Kam s ním, Světem ZOO a Zimní 

program. Většina těchto programů má 90 minut a zahrnuje komentované prohlídky.  

Výukové programy pro druhý stupeň základních škol mají také 90 minut, zahrnují 

komentované prohlídky a některé mají k dispozici pracovní listy. Některé programy 

také obsahují komentované krmení nebo setkání s ošetřovatelem.  Seznam výukových 

programů pro druhý stupeň základních škol je následující: Ohrožený svět (kampaň 

EAZA), Návrat do volné přírody, Na slovíčko s ošetřovatelem, Světem ZOO, 

Enrichment (komentovaná prohlídka ZOO, výroba hraček pro zvířata), Zimní program, 

Hurá sami do ZOO (práce s pracovními listy a cedulkami u výběhů) a Vystoupejte výš 

(Výstup na rozhlednu s výkladem). Pro vyšší odborné školy a vysoké školy má ZOO 

Ostrava v nabídce jeden program: Přijďte k nám do zázemí a pro handicapované 

skupiny je to program Zvířatům na dotek (dotyková ZOO, setkání s kontaktními zvířaty) 

a Enrichment s výrobou hraček pro zvířata (ZOO Olomouc, 2013). 

 

Zoologická zahrada Ostrava 

ZOO Ostrava nabízí širokou škálu výukových programů, soutěží, přednášek a 

dalších aktivit pro děti všech věkových kategorií. Tato zoologická zahrada nabízí velký 

výběr výukových programů. Pro předškoláky (minimální věk 5 let) a pro první stupeň 

základních škol jsou to programy: Opice, Sloni, Šelmy, Ze života zvířat v ZOO (význam 

ZOO), Podzimní ježkování (program zaměřený na ježky), Orlí hrátky, Zvířata naší 

přírody (seznámení se zástupci fauny ČR), Zvířecí jídelníček (objasnění potravního 
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řetězce), Zvířata v zimě, Pilný jako včelička (o životě včel), Africká zvířata, Les všemi 

smysly (prožitkový program pro žáky 4.-5. tříd), Mláďata v ZOO, Putování vody a 

program Z přírody nejen na talíř aneb kdo žije na statku. Nabídka programů pro druhý 

stupeň a střední školy je stejně tak pestrá: Ohrožená zvířena a význam ZOO, Prima 

primáti, Sloní život, Šelmy, Doma v Evropě (seznámení se zástupci evropské fauny, s 

problematikou zavlečení nepůvodních druhů a ohrožením druhů původních), Dravci a 

sovy, Kopytníci s (pa)rohy, Orli v ČR, Ptáci – běžci, Ptáci – plavci, Výprava do 

Ameriky, Ze světa rostlin, Exotická Papua, Jako ryba ve vodě, Roste na chlebovníku 

chleba? (nejznámější exotické druhy ovoce), Výprava do Austrálie, Život v moři, 

Obojživelný není jen hroch, Plazi, Putování vody, Výprava do Afriky a Výprava do Asie.  

Speciální programy pro střední školy a gymnázia jsou: Etologie, Je libo želví polívku 

(seznámení studentů s úmluvou CITES), Má mě rád, nemá mě rád, aneb sexuální 

výchova u zvířat, Rodinná výchova, Zvířata šetří energií, Tady orel a Zimní výprava do 

tropů. Nabídka programů zoologické zahrady v Ostravě jde velice široká a programy 

jsou nápadité (ZOO Ostrava, 2014).  

 

Zoologická zahrada Hodonín 

Zoologická zahrada v Hodoníně nabízí svým návštěvníkům výukové programy, 

komentované prohlídky a také zookluby a zookroužky pro děti ve věku 6-15 let. 

Nabídka výukových programů je široká a je rozdělena do dvou skupin a to pro žáky 

mateřských škol a první stupeň základních škol, a pro druhý stupeň základních škol a 

pro střední školy. Pro mateřské školy a pro první stupeň základních škol jsou to 

programy: Korálový útes aneb Nemo se našel, Hrátky se šelmami, U nás na statku, 

Zvuky noci, Na slovíčko u vodníka, Přátelé veverky Zrzečky, Život mezi klasy, Ferda a ti 

druzí, Procházkou po Africe (Austrálii, Jižní Americe, Asii), Barevná peříčka a Naši 

chlupatí příbuzní. Pro ty starší jsou připraveny programy: Zvuky noci, Tropické deštné 

lesy, Ferda mravenec aneb desatero entomologa, Mořský svět, Smrtící setkání, 

Poraněná zvířata, co s nimi?, Šelmy v ohrožení, Vše o primátech aneb ke kořenům, Naši 

obojživelníci, Tajemství vody, Od ptáků k dinosaurům, Jak to bylo, pane Darwine?, 

Procházkou po Africe (Austrálii, Jižní Americe, Asii). Vzhledem k tomu, že zahrada 

v Hodoníně není příliš rozsáhlá, nabízí velké množství programů (ZOO Hodonín, 

2014).  
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Zoopark Vyškov 

 Zoologická zahradě ve Vyškově (zoopark) nabízí výukového programy pro 

mateřské, základní i pro střední školy. Pro ty nejmenší si ZOO Vyškov připravila dva 

programy: Zvířátka a loupežníci a Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Je zde také možnost 

objednat si lektora přímo do školky. Pro první stupeň základních škol jsou to programy 

Od semínka k chlebu, Zvířátka na statku, Lesní zvířátka a program Jak zvířátka 

zdomácněla. Programy probíhají venku v zoologické zahradě i uvnitř 

v environmentálním centru a trvají 2-3 vyučovací hodiny. Žáci z druhého stupně 

základních škol si mohou vybírat z programů Jak zvířata zdomácněla, Ptačí příběhy, 

Voda a život v ní, Ze života hmyzu a Ochrana přírody v ČR. Programy také probíhají 

uvnitř i venku. Pro střední školy je připraven program Ochrana přírody v ČR (ZOO 

Vyškov, 2014). 

 

Zoopark Chomutov 

Zoopark v Chomutově naplňuje výchovně vzdělávací činnost nejen realizací 

příměstských ekotáborů, které pořádá místní Ekocentrum, ale také výukovými 

programy pro školy. Nabízí opět širokou nabídku rozdělenou podle doporučené věkové 

skupiny. Konkrétně pro mateřské školky je nabídka následující: Mašinkou s mateřinkou, 

Máme rádi zvířata, Kaštánek vypráví, Hádej, hádej hádači!, Krmítko, Na návštěvě u 

Ferdy mravence, Království včelky Máji a Život na statku. Pro první stupeň základních 

škol jsou připraveny programy stejné jako pro mateřské školy a navíc jsou zde 

programy Ptačí svět, Domácí mazlíčci, Hmyzí společenství aneb táhneme za jeden 

provaz, Výlet do minulosti a program Čím hloupější sedlák, tím větší brambora. Starší 

žáci základních škol si můžou vybírat z témat, jako jsou Příroda v ohrožení, 

Biodiverzita, Mysli globálně, jednej lokálně, Jak zatočit s odpady?, Letokruhy, Zázrak 

jménem včela, další programy jsou stejné jako pro první stupeň. Pro studenty středních 

škol jsou to programy Příroda v ohrožení, Biodiverzita, Kolik stojí mé pohodlí, 

Ekolabeling aneb víš co jíš?, Ptačí svět, Zázrak jménem včela, Čím hloupější sedlák, tím 

větší brambora a program Venkovská idyla (ZOOPARK Chomutov, 2009). 
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4.3 Srovnání nabídky výukových programů  

Všechny zoologické zahrady uvedené výše, mají ve své nabídce výukové programy 

pro školy. Programy jsou vždy rozděleny podle doporučené věkové skupiny a témata 

jsou často podobná. Některé zoologické zahrady mají v nabídce i programy pro 

handicapované, což beru jako obrovský přínos zoologické zahrady. Konkrétně jsem tuto 

nabídku našla v zoologických zahradách v Ústí nad Labem, Dvoře Králové, v Děčíně a 

v Olomouci. Největší nabídku výukových programů z hlediska počtu programů má 

Zoologická zahrada Ostrava (44 programů), hned za ní je Zoopark Chomutov (37 

programů), dále Zoologická zahrada Jihlava (31 programů), ZOO Hodonín (30 

programů) a Zoologická zahrada Plzeň (27 programů).  ZOO Praha spolu se ZOO Dvůr 

Králové nabízejí 23 výukových programů. O něco méně, a to 21 programů má ve své 

nabídce Zoologická zahrada Olomouc. Nejméně programů má Zoopark Vyškov (12 

programů) a Zoologická zahrada Liberec (8 programů). Tohle srovnání je z hlediska 

kvantity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5. Zoologická a botanická zahrada v Plzni 

Následující kapitola se bude zabývat Zoologickou a botanickou zahradou 

v Plzni. Stejně jako ostatní zoologické zahrady v České republice plní výše zmiňované 

funkce a poslání. Kapitoly budou pojednávat o základních informacích o ZOO i o její 

historii a velká část kapitoly je věnována biogeografickému členění ZOO, protože je 

důležité k tvorbě výukových programů. Největší pozornost byla zaměřena na výchovně 

vzdělávací činnost a na výukové programy, což je hlavním tématem této diplomové 

práce. Zjišťovala jsem, jaké výukové programy ZOO Plzeň nabízí a naopak, které 

v nabídce chybí. Podle toho jsem se rozhodovala, které programy vytvořím. 

5.1 Základní informace  

 Zoologická a botanická zahrada města Plzně se nachází v městském obvodu 

Plzeň 1, přesněji v městské části zvané Lochotín. Zahrada se rozléhá na 21 hektarech, 

spravuje ji něco málo přes 130 zaměstnanců. Nabízí více než 1300 živočišných a na 

9000 rostlinných druhů. Zoologická zahrada se prolíná s botanickou, nenajdeme je 

zvlášť oddělené. Tematicky a smysluplně se propojují, a proto, když procházíte ZOO, 

můžete vidět zvířata určitého geografického celku a rovněž i flóru, která tomuto území 

náleží. Nabízí tedy možnost poznání přírody v jejích přirozených souvislostech. 

Zoologická zahrada je od roku 2003 nejnavštěvovanějším turistickým cílem plzeňského 

kraje a mezi zoologickými zahradami v České republice je čtvrtá nejoblíbenější (ZOO 

Plzeň, 2014).    

 Ředitelem plzeňské ZOO a BZ je od roku 1996 pan Ing. Jiří Trávníček, který 

stojí za převratnými změnami vzhledu expozic, počtu zvířat i rostlin.   Jedná se o 

příspěvkovou organizaci, což znamená, že hospodaří s penězi, které získává vlastní 

činností, nebo které dostává od jiných osob, především od zřizovatele- města  Plzně. 

Finance získává od města, ze vstupného a pronájmu prostor, které jsou v ZOO 

využívány především k občerstvení návštěvníků. Také má několik partnerů (sponzorů), 

kteří zahradě pomáhají, například si adoptují zvířata a přispívají na ně. Řadí se sem 

Plzeňská teplárenská, RWE nebo ČEZ (ZOO Plzeň, 2014). 

 Plzeňská zoologická a botanická zahrada se specializuje na chov 

bezobratlých, plazů a menších savců. Právě proto má plzeňská ZOO velký počet 

chovaných druhů i jedinců (viz tabulka 1). Některé chované druhy jsou unikátní a 
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v České republice je jinde nenajdete. Je to například ovce aljašská, langusta tmavá, 

dikobraz filipínský nebo řekomyš africká (Hykeš, Vogeltanz, 2009). 

 

Tabulka 1. Počty zvířat v ZOO Plzeň  ke dni 31.12.2013 (převzato z výroční zprávy 

2013) 

Třída Počet taxonů Počet jedinců 

Savci 248 1834 

Ptáci 506 2544 

Plazi 232 1480 

Obojživelníci 47 848 

Ryby 91 896 

Bezobratlí 131 122 

Celkem 1255 7724 

 

5.2 Historie plzeňské ZOO 

 Moderní historie Zoologické zahrady v Plzni se začíná psát od roku 1963, kdy 

byla zřízena na místě, kde je dodnes. Ovšem úplný vznik zahrady, i když původně na 

jiném místě, se datuje od roku 1926, kdy byla založena spolkem nadšených akvaristů. 

 Bylo to přesně 2. září 1926, při členské schůzce spolku IRIS. Členové se 

tehdy rozhodli, že si pronajmou skleník v plzeňské čtvrti Doudlevce a zřídí z něj 

pěstírnu rybek a okolí skleníku promění v zoologickou zahradu. V této době existovala 

v Československu pouze jediná ZOO V Liberci. V prosinci téhož roku dochází k 

otevření skleníků s akvárii a tří voliér s dravými ptáky, liškami a šakalem. Následující 

rok se zahrada rozrostla o výběh se srnkami a o dvě opice (makak jávský). V roce 1930 

se ZOO potýká s velkými dluhy a hrozí jí reálný zánik. Zároveň je omezena prostorem a 

není možné její další rozšíření. V roce 1934 nastupuje velká hospodářská krize a s ní 

další finanční problémy. Do této doby byl vstup do zoologické zahrady volný, ovšem 

pro záchranu zahrady bylo nutné zavést vybírání režijního poplatku za vstup do zahrady 

(1 Kčs). Nadále se zoologická zahrada rozšiřuje a to o chov hlodavců a vyder. Po roce 

1940 se do plzeňské ZOO stěhují první lvy, levhartice, medvědi a vlčice. Tím je ale 
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naprosto vyčerpaná kapacita zahrady. Členové spolku IRIS v této souvislosti hledají 

nové vhodnější prostory pro otevření nové zoologické zahrady. Zahrada přežívá i 2. 

světovou válku, i když se v této době potýkala s výraznými problémy v oblasti 

zásobování, financí i s organizačními a administrativními problémy. Roku 1947 se 

činnost spolku postupně normalizuje, potíže s financováním však přetrvávají. Ještě v 

Doudlevcích se objevují první velká zvířata jako velbloud, lama krotká, pakůň, jak, 

zebu, sajga, nilgau nebo puma (Voruba, 20011). 

 V září roku 1960 se zoologická zahrada potýká s obrovskou infekcí antraxu, 

která jako první napadá pumy americké. Infekce se rychle šíří a dochází k uhynutí 

většiny šelem ve staré ZOO. Zoologická zahrada v Doudlevcích se zavírá a nově vzniká 

provizorní zahrada ve čtvrti Lochotín. Jako první v nové ZOO na Lochotíně vznikají 

výběhy pro kopytníky, výběhy psovitých šelem, voliéry, pavilon opic a tropických 

ptáků, bažantnice, pumy, velká voliéra a šelminec. Při slavnostním otevření v říjnu roku 

1963 zoologická zahrada vítá 6600 návštěvníků. V nové ZOO se začíná od nuly, na 

začátku je všude staveniště a mnoho provizorií fungují až několik let. V 70. letech 

vznikly výběhy pro antilopy, záložní skleníky, salaše, voliéry malých dravců a 

"velbloudinec". V tomto období měla plzeňská zoologická zahrada velké chovatelské 

úspěchy. Byly zde položeny základy chovů ocelota velkého a sovice sněžní (Hašková, 

1986).  

 V roce 1987 se podařilo zrealizovat africký výběh a později byl zpřístupněn 

velký skleník mající 450 čtverečním metrů, který nabízel návštěvníkům pohled na 

sukulenty a plazy Madagaskaru Afriky a Kanárských ostrovů. V osmdesátých a 

devadesátých letech dochází k dalšímu rozvoji a to konkrétně vylíhnutím plameňáků 

(první v Československu), také se podařilo odchovat vlky hřivnaté, makaky lví, krajty 

tygrovité a kondora krocanovitého. Velkým zlomem ve vývoji Plzeňské zoologické a 

botanické zahrady měl příchod nového ředitele pana Ing. Jiřího Trávníčka, s nímž přišly 

i rozsáhlé úpravy areálu. Zastaralá ZOO plná klecí se postupem času měnila na moderní 

biopark s většími a přirozenějšími výběhy. Místo klecí se začali využívat vodní příkopy 

nebo skla. V tomto období také vznikla myšlenka na rozdělení zoologické zahrady 

podle biogeografických oblastí, na které se následující roky pracovalo. V červnu 2000 

byl otevřen rozsáhlý výběh šimpanzů a sousední australské oblasti. Postupně se zahrada 
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rozšiřuje a přestavuje dodnes, a to především díky výše zmíněnému pana Trávníčkovi, 

který v ZOO působil nejdříve jako botanik (Vobruba, Vogeltanz, 2006). 

5.3  Biogeografické členění plzeňské ZOO 

 V roce 1996 se vedení Zoologické a botanické zahrady v Plzni rozhodlo pro 

biogeografické rozdělení zahrady.  Motivací pro toto rozhodnutí byl fakt, že stávající 

umístění expozic bylo nepřehledné a nelogické. Výběhy vznikaly tam, kde byl vhodný 

terén, byly podřízeny stávajícím budovám nebo byly stavěny podle zoologické 

systematiky. Nyní je zoologická zahrada rozdělena  na biogeografické oblasti světa 

včetně biotopického hlediska, například pouště, savany.. Návštěvníci tak získávají 

ucelené informace a věrný pohled do skutečné přírody. Oblasti jsou rozděleny podle 

barev, pro větší přehlednost návštěvníků. Konkrétně je to (Peš, 2008):  

 palearktická oblast,  

 nearktická oblast,  

 neotropická oblast,  

 australská oblast,  

 etiopská oblast,  

 orientální oblast=indomalajská, 

 tropický pavilon se zvířaty z různých kontinentů, kde panují tropické 

podmínky. 

 

Palearktická oblast 

 Palearktická oblast v plzeňské zoologické zahradě vznikla jako první a to v 

roce 1996 a tvoří největší část zahrady. Tato oblast zahrnuje živočichy a rostliny 

Evropy, severní Afriky a severní a mírné pásmo Asie. Patří sem statek Luftnerka z 19. 

století, který návštěvníků nabízí unikátní pohled na historické budovy. Jsou zde 

expozice domácích zvířat (kůň hafling, přeštické prase, mnoho plemen ovcí, hus a 

kachen, také králíky, holubi nebo sovy chované na půdě hospodářské budovy). Vedle 

statku je unikátní projekt Česká řeka od prameniště po ústí řeky. V řece je 9 nádrží a 

rybník, kde jsou návštěvníkům představeny jednotlivá pásma typické české řeky. 

Nechybí ani pár vyder říčních. Kromě statku a řeky je v palearktické oblasti expozice 
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velkých koček – tygrů ussurijských, levhartů čínských a irbisů, dále výběhy zubrů, 

pižmoňů, vlků a největší tuzemský medvědí výběh. Kopytníky zastupuje i veliký osel 

kiang, kamzík goral, ptáky orel křiklavý. Nejnovějšími zvířaty v této části zahrady jsou 

kulani, gazely perské a panda červená (Hykeš, Vogeltanz,2006). 

 

Nearktická oblast 

 Nearktická oblast zahrnuje faunu i floru severní Ameriky a v plzeňské 

zoologické zahradě vznikala v letech 2006-2008. Zvířata této oblasti jsou zastoupena 

rysem kanadským a červeným, návštěvníci si mohou prohlédnout stáje a výběhy jelenů 

wapiti kalifornských, ovcí aljašských a kamzíků běláků a také pavilon Sonorská poušť. 

Sonorská poušť je velká expozice s akvárii i terárii, kde jsou zastoupeny druhy z jihu 

USA a severu Mexika.  Jsou zde jedovaté ještěrky korovci, chřestýš, poštolka vrabčí, 

sova králičí, sklípkani, rybky, mlok či axolotl a další hadi a ještěrky. V okolí jsou 

nepřehlédnutelné rostliny severoamerických prérií, listnatých lesů východu 

a jehličnatých lesů západu USA (Hykeš, Vogeltanz,2006). 

 

Neotropická oblast 

 Jižní Ameriku představují v plzeňské zoologické zahradě výběhy vlka 

hřívnatého, pralesní nosáli červení,  prasátka pekari nandu pampový nebo lama vikuňa 

spolu s kapybarami. Tato část čeká na velkou rekonstrukci a rozšíření o několik nových 

expozic. Velká část zvířat je v pavilonu Z, kvůli náročnosti na chov. Jsou to: plameňák 

chilský, kajmani, drápkaté opičky a malpy, atp (Hykeš, Vogeltanz,2006). 

 

Australská oblast 

 Australská oblast je hned u vstupu do plzeňské zoologické zahrady a nabízí 

expozice ptáků a savců. Na návštěvníky čeká nejznámější zvíře Austrálie a to malá 

skupinka klokanů parma a klokan rudý, typickým vodním ptákem je labuť černá. Dále 

je zde emu hnědý a husy kuří. Botanická část je zde zastoupena mnoha druhy v několika 

sklenících. Tato část bude v budoucnu také rozšířena o několik voliér. V pavilonu 

Z jsou zástupci nočního světa Austrálie. Je zde společná expozice vačnatců aktivujících 

za soumraku – vakoveverek létavých, klokánků králíkovitých a kuskusů (Hykeš, 

Vogeltanz,2006). 
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Etiopská oblast 

 Etiopská oblast je hlavní dominantou plzeňské zoologické zahrady. Je to 

oblast zahrnující Afriku na jih od Sahary a Arabský poloostrov. Na návštěvníky tu čeká 

sukulentní skleník s rostlinami i plazy Madagaskaru, jižní Afriky a Kanárských ostrovů, 

pavilon Tajemný svět africké noci plný malých savců – šelmiček, opic, hlodavců, 

hmyzožravců či letounů a Madagaskarský pavilon osídlený lemury, chameleony, 

želvami či hroznýši, a dále výběhy antilop, pštrosů a zeber spolu s pavilonem 

kopytníků. Madagaskarský pavilon a výběhy jsou relativně nové a to z roku 2007. Tato 

část zahrady dále návštěvníkům nabízí pohled na pelikány anebo na voliéru s africkými 

vodními ptáky a také na opice afrického pralesa jako jsou kočkodani Brazzovi a guerézy 

angolské. U návštěvníků jsou velice oblíbená velká zvířata z Afriky jako jsou gepardi, 

žirafy a hrošík liberijský. Poslední zmíněná zvířata jsou v zoologické zahradě teprve od 

roku 2010 a stále lákají mnoho návštěvníků (Hykeš, Vogeltanz,2006). 

 

Orientální oblast 

 Část zoologické zahrady obsahující orientální oblast je nejnovější a jsou zde 

zvířata ze střední Asie, Střední a Zadní Indie a Indonésie. Orientální oblast v plzeňské 

ZOO charakterizují antilopa jelení, jelen timorský, velbloud dvouhrbý, nilgau pestrý, 

makak lví, muntžak malý a goral tmavý. Nejnovějšími přírůstky jsou nosorožec indický 

(slavnou se stala Maruška – mládě narozené v plzeňské ZOO), makak lví, krysy 

obláčkové, dikobrazi a holubi (Hykeš, Vogeltanz,2006). 

 

Tropický pavilon Z 

 Poslední je Pavilon Z, kde jsou z provozních důvodů soustřeďována zvířata 

s nejrůznějších koutů světa, kde panují tropické klimatické podmínky. Jsou zde 

neotropická, etiopská, orientální i australská zvířata. Návštěvníci zde mohou vidět 

papoušky i jiné ptačí řády, hlodavce, opice úzkonosé i ploskonosé, ještěry, želvy nebo 

hady. Velkou chloubou plzeňské zoologické zahrady jsou šimpanzi učenliví, také varan 

komodský, největší česká skupina želv obrovských, krokodýli, kajmani, velké krajty, 

malá terária a také opice a sekce jihoamerických zvířat (hutia, tukan, kuandu, pásovec, 
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mirikina, apod.). V přilehlém okolí pavilonu na návštěvníky čeká tučňák humboldtův, 

dva druhy plameňáků nebo seriemy rudozobé (Hykeš, Vogeltanz,2006). 

5.4 Kampaně a členství v mezinárodních organizacích 

 Zoologická a botanická zahrada města plzně je členem několika českých i 

evropských organizací a spolupracuje na různých kampaních.  Zoo a BZ města Plzně je 

součástí kampaně EAZA, což je Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, která 

představuje spojení 340 členských institucí ve 41 zemích Evropy. Vznikla v roce 1988, i 

když spolupráce mezi zoologickými zahradami existovala několik desítek let před tímto 

datem, a hlavní činností je usnadnění spolupráce mezi evropskými zoologickými 

zahradami, ve vztahu ke vzdělávání, výzkumu a ochraně přírody. Členové EAZA hrají 

nezastupitelnou roli při záchraně druhů ohrožených vyhubením a zachování biologické 

rozmanitosti. Každoročně probíhají konference EAZA a jsou vydávány výroční zprávy 

a profesionální časopis EAZA NEWS. Konkrétně v zoologické zahradě probíhali nebo 

stále probíhají akce na ochranu přírody, jako jsou: May Day, Ochrana lidoopů, Žáby bijí 

na poplach, Madagaskar, Zahraňme chřástala polního a mnoho dalších. 

 Plzeňská zoologická a botanická zahrada je zahrnuta do Unie českých a 

slovenských zahrad (UCSZOO), členem Unie botanických zahrad České republiky a 

také členem Plants for the planet (BGCI) (Hykeš, Vogeltanz, 2006). 

5.5 Výchovně vzdělávací činnost v ZOO Plzeň 

 Výchovně vzdělávací činnost je jedna velmi důležitých funkcí zoologické 

zahrady. Zoologická zahrada v Plzni se podílí na osvojování a rozšiřování znalostí 

z oborů ekologie i biologie, pořádají se zde přednášky pro odborníky, školy i pro 

laickou veřejnost. Zoologická zahrada v Plzni také nabízí žákům i studentům kroužky 

s nejrůznější tématikou týkající se biologie a ekologie, o které je každoročně veliký 

zájem. Výjimkou v této osvětě nejsou ani příměstské tábory, které v zoologické zahradě 

probíhají dvakrát ročně v několika turnusech a je o ně veliký zájem. Kroužky i tábory si 

kladou za cíl positivně ovlivňovat vztah dětí k přírodě a ke všemu živému. V zoologické 

zahradě mohou návštěvníci využít naučné stezky, které je provedou například vývojem 

přírody ve čtvrtohorách. Naučné stezky jsou výchovně vzdělávací trasy, které vedou 

různými částmi zoologické zahrady a upozorňují na určité objekty pomocí informačních 

tabulí.   
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 Další výchovně vzdělávací činností jsou komentované prohlídky, což je 

průvodcem vedená prohlídka zoologické zahrady, která je přizpůsobená přáním 

návštěvníků. Skupina, která se této prohlídky zúčastní, získá mnoho zajímavých 

informací, aniž by musela studovat informační tabule nebo plánek zahrady.  

 Samozřejmostí je pestrá nabídka výukových programů pro děti z mateřských 

škol až po studenty škol vysokých. 

 Ostatní nabízené služby plzeňské zoologické zahrady jsou tematické víkendy 

a dětské akce, při různých příležitostech. To je jen výčet z výchovně vzdělávací 

činnosti, na kterou se v ZOO v Plzni klade velký důraz (ústní sdělení Bc. Renaty 

Vídršperkové). 

5.6 Výukové centrum v ZOO Plzeň 

 V dnešní době, kdy mají městské děti stále méně příležitostí, jak vidět zvířata 

v jejich přirozeném prostředí, je environmentální centrum plzeňské zoologické zahrady 

dobrou alternativou. Stále méně dětí má přímý kontakt se zvířaty, a proto je vzdělávací 

činnost zoologických zahrad nepostradatelnou aktivitou. Dětem nabízí zrakový i 

sluchový zážitek a také přímý kontakt pomocí „hladící ZOO“, kdy mohou děti přímo do 

výběhu některých zvířat. Dítě tak zvíře vnímá a cítí a vybuduje si intenzivnější vztah ke 

zvířeti než jen při obyčejné prohlídce. 

 Pro výchovně vzdělávací činnost bylo zřízeno speciální výukové centrum na 

statku Luftnerka přímo v areálu plzeňské zoologické zahrady. Jejím zajišťováním je 

pověřeno Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS. Toto 

environmentální centrum pořádá již zmíněné příměstské tábory, organizuje kroužky pro 

děti a mládež a nabízí školám i veřejnosti výukové programy. Výukový program 

probíhá v prostředí zahrady či na environmentálním centru a využívá pracovní listy.  

 Environmentální centrum Luftnerka bylo vybudováno v prostorách 

historického viničního statku v areálu zahrady. Centrum se nachází v podkrovních 

prostorách a disponuje kanceláří, velkou přednáškovou místností a několika dalšími 

místnostmi, ve kterých probíhají kroužky nebo jsou chována menší zvířata.  Činnost 

tohoto centra začala v roce 2007, ihned po ukončení nutné rekonstrukce budovy. 

Centrum začalo zaštiťovat výukové programy, tábory a kroužky a také komentované 

prohlídky zahrady (ZOO Plzeň, 2014). 
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5.6.1 Výukové programy 

 Výukové programy nabízí školám a učitelům možnost, jak zpestřit jejich 

výuku a obohatit ji o nové zážitky a zkušenosti. Program je vždy veden vyškoleným 

lektorem, který se účastníkům věnuje od začátku až do konce výuky. Výuka obvykle 

trvá 60- 90 minut, záleží na tempu žáků a na daném výukovém programu. Součástí 

programu jsou pracovní listy, které jsou využity při probíhající výuce, anebo jsou 

některé určeny pro pozdější výuku ve škole jako opakování. Součástí výuky jsou také 

různé pomůcky od lebky antilop, ukázky kůže různých zvířat, rohů i parohů až po 

bodliny dikobraze.  

 Výukové programy, které probíhají pod environmentálním centrem, mají 

široký okruh témat. Vybírat si z nich mohou mateřské školy, základní i střední školy a 

stále častěji se centrum setkává se zájemci z vyšších nebo vysokých škol. Výukové 

programy jsou adekvátní k věku žáků a k jejich znalostem a jsou sestaveny podle 

umístění zvířat do menších i větších okruhů, tak, aby prohlídku zvládli všichni. 

Programy probíhají celoročně. Součástí programů jsou sice pracovní listy, ale cílem 

praktické části je zmodernizovat programy tak, aby prohlídka byla více interaktivní a 

pro žáky aktivizující, což se mnohdy nedaří. Momentálně nabízí environmentální 

centrum 31 výukových programů, pro žáky mateřských škol až po vysokoškoláky. 

Výuka probíhá v expozicích zoologické a botanické zahrady a i v prostorách centra. 

Programy jsou zaměřeny na určité ekosystémy, živočišné druhy a rostlinná společenstva 

nebo na ekologii obecně (ZOO Plzeň, 2014). 

 

Nabídka výukových programů 

 Výukové programy, které nabízí Zoologická a botanická zahrada v Plzni, jsou 

rozděleny podle věků žáků a to na programy vhodné pro mateřské školy, základní školy 

(první a druhý stupeň) a pro střední školy. Některé programy jsou vhodné i pro vysoké a 

vyšší odborné školy (viz tabulka 2). 
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Tabulka 2. Přehled výukových programů (převzato ze ZOO Plzeň, 2014) 

Výukový program Doporučená cílová skupina 

Domácí zvířata MŠ, 1.st. ZŠ 

Naše příroda MŠ, 1.st. ZŠ 

Zvířátka z pohádek MŠ, 1.st. ZŠ 

Cesta do Afriky MŠ, 1.st. ZŠ 

Cesta za drakem (varanem komodským) MŠ, 1.st. ZŠ 

Česká řeka MŠ, 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ, SŠ 

Světová roční období 1.st. ZŠ 

Savci  1.st. ZŠ (4.-5.tř), 2.st. ZŠ, SŠ 

Plazi 1.st. ZŠ (4.-5.tř), 2.st. ZŠ, SŠ 

Ptáci 1.st. ZŠ (4.-5.tř), 2.st. ZŠ, SŠ 

Šelmy 1.st. ZŠ (4.-5.tř), 2.st. ZŠ, SŠ 

Primáti 1.st. ZŠ (4.-5.tř), 2.st. ZŠ, SŠ 

Obratlovci 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 

Environmentální klání na Luftnerce 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ, SŠ 

Etologie 2.st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 

Ohroženi vyhubením - Červená kniha 2.st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 

Smysl moderních ZOO 2.st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 

Madagaskar, vymírající přírodní unikát 2.st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 

Savany 2.st. ZŠ, SŠ 

Zoohrátky ZŠ, SŠ 

Petrologie 2.st. ZŠ, SŠ 

Paleontologie 2.st. ZŠ, SŠ 

Jehličnany 2.st. ZŠ, SŠ 

Zajímavosti ze světa cizokrajných rostlin 2.st. ZŠ, SŠ 

Rostlinná společenstva 2.st. ZŠ, SŠ 

Ekosystém lesa 2.st. ZŠ, SŠ 

Ekologie SŠ 
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6. Tvorba a ověření výukových programů 

 Hlavním cílem praktické části je tvorba dvou výukových programů včetně 

pracovních listů a metodiky pro učitele/lektora, jejich ověření ve výuce a vyhodnocení 

jejich efektivity. Práce probíhala v následujících etapách: 

1. Analýza současného stavu výchovně vzdělávací činnosti v Zoologické a botanické 

zahradě v Plzni a nabídky výukových programů včetně důkladného seznámení se s 

prostorami a expozicemi v zahradě.  

2. Návrh výukových programů na téma: Tajuplná Afrika a Daleká Austrálie včetně 

pracovních listů 

3. Ověření výukových programů, kdy byly programy odučeny na dvou skupinách žáků 

z osmých tříd. 

4. Vyhodnocení efektivity výukových programů pomocí pracovních listů. 

6.1 Analýza výchozího stavu 

 Před samotnou přípravou výukových programů bylo nezbytné dokonale se 

seznámit s prostorami plzeňské zoologické zahrady. Po několika návštěvách jsem si 

zmapovala, kde jsou jaké výběhy a geografické oblasti, a jak vedou cesty v zoologické 

zahradě. Kde se protínají, navazují na sebe, a jak dlouhé jsou stezky mezi jednotlivými 

expozicemi. Pročítala jsem informační cedule a ukazatele a studovala jsem orientační 

plánky zahrady. Získané informace jsem následně konzultovala s paní Renatou 

Vídršperkovou z výukového centra Luftnerka, která vedla a spravovala toto centrum. 

 Než jsem začala s tvorbou výukových programů, prostudovala jsem 

stávajícími výukové programy. Zjistila jsem, že nabízených programů je mnoho, ale ne 

všechny obsahují pracovní listy nebo nějaké doplňující materiály.   

6.2 Tvorba výukových programů a pracovních listů pro ZOO v Plzni 

 Hlavním cílem praktické části je vytvořit výukový program, který zahrnuje 

pracovní list. Výukový program bude obsahovat metodiku pro lektora- vytyčenou trasu 

po zoologické zahradě, základní informace a zajímavosti o zvířatech, která jsou 

v programu zahrnuta a které bude sdělovat žákům, obrázky pro lepší přehlednost a také 

pracovní list pro žáky. 

 Při výběru tématu výukových programů jsem se řídila tím, co je u žáků 

nejoblíbenější a zároveň, které programy jsou již zastaralé a potřebují zmodernizovat. 
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Skupina návštěvníků, pro které jsem výukové programy tvořila, jsou žáci 2. stupně 

základních škol. Při tvorbě výukových programů jsem vycházela z RVP ZV, z jeho 

očekávaných výstupů a témat. Dále jsem vycházela ze samotného uspořádání plzeňské 

zoologické zahrady, tak, aby bylo v programu dostatek lákavých zvířat a výběhů a aby 

byla cesta adekvátně dlouhá k věku žáků. Procházela jsem cesty a četla jsem informační 

tabule a ukazatele. Po prostudování výukových programů, pracovních listů i zahrady 

samotné, jsem si vybrala program Tajuplná Afrika pro žáky 8. tříd a Daleká Austrálie 

také pro žáky 8. tříd. 

 V souladu s rámovým vzdělávacím programem výukové programy Tajuplná 

Afrika i Daleká Austrálie zahrnují témata vzdělávacího oboru přírodopis: biologie 

živočichů, biologie rostlin, základy ekologie a praktické poznávání přírody, čímž 

přispívají k plnění RVP ZV. Výukové programy se soustředí i na průřezová témata. Při 

výuce v zoologické zahradě se žáci zabývají průřezovým tématem environmentální 

výchova, blíže jsou to ekosystémy, problémy životního prostředí a vztah člověka 

k prostředí.  

 Dalším krokem bylo vytvoření pracovních listů. Při tvorbě pracovních listů je 

důležité vycházet z několika zásad. Pracovní list musí být adekvátní věku dětí a jejich 

znalostem. K tomu je dobré vycházet z učebnic přírodopisu pro daný ročník. Pracovní 

list vytvořený pro určitou zoologickou zahradu musí mít logickou posloupnost, podle 

procházené stezky v zahradě. Začínat by měl tím, co žáci vidí nebo slyší jako první a 

následující otázky a úkoly jdou za sebou tak, jak se žáci postupně setkávají se zvířaty. 

Takto by to mělo být zvláště u mladších žáků, kteří se nedokonale orientují v textu. U 

starších žáků mohou být úkoly zpřeházené a tím kontrolujeme jejich pozornost. Já jsem 

se při tvorbě pracovních listů rozhodla vycházet z posloupnosti stezky a úkoly jsou 

řazeny tak, jak jsou po sobě řazeny expozice v zoologické zahradě.  Před samotnou 

tvorbou pracovního listu jsem se seznámila se stávajícími pracovními listy v plzeňské 

zoologické zahradě, ale i s pracovními listy z jiných zoologických zahrad. 

 Pracovní listy jsem se snažila vypracovat tak, aby nebyly nudné a monotónní. 

Pracovní listy obsahují obrázky, zajímavosti ze světa zvířat a zároveň v nich není příliš 

mnoho textu. Chtěla jsem, aby žáky otázky zaujaly a proto střídám různé typy otázek a 

úkolů. Například doplnění odpovědi ano/ne, výběr správné odpovědi z více možností, 

zakroužkování, přiřazení a tak podobně. Pracovní listy jsou zaměřené především na 
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zoologii. Otázky jsou zaměřené na různou problematiku, jako je etologie živočichů, 

popis s poznání zvířat nebo environmentální výchova. 

6.2.1 Výukový program Tajuplná Afrika  

 Tento program jsem si vybrala, protože je u dětí i učitelů oblíbený a zároveň 

se vyučuje bez větších změn několik let. Program je primárně vytvořen pro první stupeň 

základní školy, starším žákům se nedoporučuje, což jsem chtěla změnit. Zvířata v této 

části jsou u návštěvníků jedny z neoblíbenějších a i samotné výběhy a expozice lákají 

k prohlídce, tím, že jsou jedny z nejnovějších. Výuka by měla trvat přibližně 60 minut.  

 Program Tajuplná Afrika se přímo nabízí pro výuku žáků 8. tříd, protože 

právě  v této třídě se mají žáci podle učebnic přírodopisu zabývat zoologií. 

 Výukový program začíná u vstupu do zoologické zahrady, kde lektor přivítá 

žáky a učitele, stručně je seznámí s programem a vysvětlí jim nastavená pravidla. 

Žákům rozdá pracovní listy s podložkami.  Jako první zastávkou na této stezce je lev 

berberský. Následuje pavilon Tajemný noční svět Afriky se zástupci, jako jsou šakal 

čabrakový, pískomilové, tarbíci, kaloni, ženetka savanová, langusta tmavá, promyka 

červená a mnoho dalších. Po východu s nočního pavilonu jsou žáci cestou, která se stáčí 

zpět ke vstupu, kde je hlavní vchod do afrických expozic. Zde je zastávka, kdy lektor 

více popíše Afriku jako kontinent, včetně obyvatel a pár zajímavostí. K tomu mu 

pomáhají i připravené informační tabule, které jsou na místě. Žáci nyní prochází 

poměrně novou částí zoologické zahrady. Vidí zde voliéry s africkými vodními ptáky, 

gepardy súdánské, hrošíka liberijského, žirafy Rothschildovy, zebry Chapmanovy, 

pštrosy dvouprsté, prase savanové a mnoho dalšího. Lektor se vždy u vybraných 

expozic se žáky zastaví a sděluje jim informace (viz příloha č. 1). Žáci průběžně 

vyplňují pracovní listy. 

 Po absolvování programu Tajuplná Afrika žák pozná živočichy žijící 

v Africe, charakterizuje ekosystémy Afriky a vyjmenuje problémy týkající se ochrany 

Africké přírody. To jsou hlavní cíle programu. 

 Výukový program Tajuplná Afrika obsahuje metodiku pro odborného lektora 

(viz příloha č. 1). K metodice je přiložená mapka plzeňské zoologické zahrady 

s naznačenou trasou (viz příloha č. 2). Trasa je rozdělena do několika zastávek podle 

výběhů. Každá zastávka má určité číslo, které je napsáno jak v mapce, tak i v samotné 
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metodice u jednotlivých zvířat nebo výběhů. Toto znázornění pomáhá odbornému 

lektorovi v orientaci. Metodika také obsahuje obrázky zvířat opět pro lepší přehlednost 

a orientaci. Metodika obsahuje otázky pro žáky a správné odpovědi pro lektora, dále 

pak zajímavosti o zvířatech. Výukový program je převážně postaven na kladených 

otázkách a odpovědích. Součástí výukového programu je pracovní list s několika 

otázkami pro žáky (viz příloha č. 3). Pro rychlejší a snadnější vyhodnocení pracovního 

listu jsem připravila i pracovní list- autorské řešení, který obsahuje správné odpovědi 

(viz příloha č. 4). 

6.2.2 Výukový program Daleká Austrálie 

 Pro tvorbu tohoto výukového programu jsem se rozhodla především proto, že 

ho výukové centrum nenabízí. V nabídce má pouze programy, které se obecně týkají 

savců nebo šelem, kam spadají i australské expozice, ale výukový program zaměřený 

přímo na flóru a faunu australského kontinentu není. Výuka by měla trvat přibližně 45 

minut. 

 Výukový program začíná u vstupu do zoologické zahrady, kde lektor přivítá 

žáky a učitele, stručně je seznámí s programem a vysvětlí jim nastavená pravidla. 

Žákům rozdá pracovní listy s podložkami. Žáci postupně procházejí výběhy a lektor jim 

předává informace a komunikuje se žáky. Žáci si v průběhu vyplňují pracovní listy. 

První expozicí je výběh s klokany obrovskými, k vidění je emu hnědý, husice 

australská, husa kuří, pelikán australský, kormorán velký a labuť černá. Následuje 

botanická část, kdy jsou žákům představena vřesoviště západní Austrálie s termitišti. 

Lektor si s žáky povídá o Aboriginech a ukazuje obrázky, které jsou na informační 

ceduli. Další na trase je výběh pro klokany rudokrké a klokany parma. Ornitology potěší 

voliéra s ptáky australských lesů s tabonem lesním. Velice oblíbeným zvířetem je pes 

dingo, u kterého lektor sděluje žákům různé zajímavosti. Žáci se s lektorem kousek 

vrací po té samé cestě a následuje další voliéra s husicemi, kachnami a poláky. Dále na 

žáky čeká ledňák obrovský, lori žlutoskvrný, papoušek nádherný a vakoveverka létavá. 

Jako poslední pavilon je noční svět Austrálie s klokánkem králíkovitým a kuskusem 

pozemním (viz příloha č. 5). 

  V tomto programu je dáván velký důraz na vačnatce. Žáci po absolvování 

programu budou vědět, co to znamená, a dokážou uvést příklad vačnatce.  
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 Cílem programu je, že žák pozná živočichy žijící v Austrálii, charakterizuje 

ekosystémy Austrálie a vyjmenuje problémy týkající se ochrany Australské přírody. 

 Výukový program Daleká Austrálie, stejně jako program Tajuplná Afrika, 

obsahuje metodiku pro lektora s mapkou programu, ve které je znázorněna trasa 

programu pomocí čísel (viz příloha č. 6). Každá zastávka po trase výukového programu 

má svoje číslo, které je naznačené i na mapce a lektor se tak lépe orientuje. Metodika 

obsahuje obrázky zvířat, otázky pro žáky a správné odpovědi na ně a také pár 

zajímavostí o zvířatech. Součástí programu je také pracovní list pro žáky (viz příloha č. 

7) a pro učitele/ lektora je připraven pracovní list-autorské řešení se správnými 

odpovědmi, pro rychlejší vyhodnocování pracovního listu (viz příloha č. 8).  

6.3 Ověření výukových programů 

 Zkušební skupinu tvořili žáci osmých tříd ze základní školy, pro které byly 

výukové programy primárně tvořeny. Výukového programu Tajuplná Afrika se 

účastnilo 24 žáků z 8. třídy základní školy. Výukového programu Daleká Austrálie se 

účastnilo 20 žáků z 8. třídy základní školy. Při zahájení výukového programu jsem 

žákům rozdala pracovní listy a žáci dostali pokyny, aby pracovní listy vyplňovali buď 

v průběhu výukového programu, nebo po něm. Rozhodnutí jsem nechala na nich, ovšem 

všichni žáci pracovní list vyplňovali průběžně, jak jsme procházeli zoologickou 

zahradou. Na konci výukového programu jsem pracovní listy vybrala a poté z nich 

získávala potřebná data. Pokud bych data nepotřebovala, pracovní list bych žákům 

nechala pro jejich další práci ve škole. Při výukovém programu jsem sledovala, jaký 

mají žáci zájem o pracovní list a o výuku samotnou. Jestli je výuka baví, dávají pozor, 

zapojují se do diskuzí a rozhovorů. 

Během obou výukových programů v zoologické zahradě valná většina žáků 

dávala pozor a výuka je zajímala. Téměř všichni žáci se přirozeně zapojovali do diskuzí 

a odpovídali na otázky, i když někdy až po vyzvání. V jedné skupině bylo pár jedinců, 

které výuka příliš nezajímala, ale ty se nakonec podařilo vtáhnout do výuky. 

Programy byly delší, než bylo původně v plánu, protože na otázky žáci 

odpovídali o něco déle, než jsem předpokládala. Program Tajuplná Afrika trval 

přibližně 80 minut a program Daleká Austrálie asi jednu hodinu.  
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Pracovní listy obě skupiny vyplňovaly v průběhu výuky bez žádných upomínek. 

Nejspíš právě proto, že vyplňovali pracovní listy v průběhu výuky, dávali pozor a 

poslouchali. Byla jsem ráda, že se zapojovali do diskuzí a nebáli se odpovídat na 

otázky. Většinou jsem nemusela do výuky zasahovat z důvodu kázeňských problémů. 

Celkově byli žáci dobře naladění a zaujatí zvířaty i celou zoologickou a botanickou 

zahradou. Žáci byli pravděpodobně rádi, že změnili stereotypní prostředí ve školních 

lavicích a zažili něco nového. 

6.4 Výsledky ověřování výukových programů  

 Po absolvování výukových programů, bylo v rámci diplomové práce nutné 

ověřit efektivitu programu. Ověřování získaných znalostí bylo vyhodnoceno podle 

správného vyplnění pracovních listů. 

 Pracovní list k výukovému programu Tajuplná Afrika má 20 úloh, pracovní list 

k výukovému programu Daleká Austrálie má 15 úloh. Pracovní listy jsem hodnotila 

podle chybovosti v odpovědích. Předpokládala jsem maximálně 5 chybných odpovědí 

v pracovním listu Tajuplná Afrika a 3 chybné odpovědi v pracovním listu Daleká 

Austrálie. Tento předpoklad se mi vyplnil. Všechny odpovědi na otázky byly žákům 

řečené anebo si je mohly najít na informačních tabulích a na popiscích u zvířat, proto 

jsem neočekávala mnoho chyb v odpovědích. Do hodnocení jsem zařadila i otázky typu: 

Jaké zvíře tě nejvíce zaujalo?   

6.4.1 Výukový program Tajuplná Afrika 

Výukového programu se účastnilo 24 žáků z 8. třídy základní školy a pracovní 

list k výukovému programu Tajuplná Afrika má 20 otázek. Výsledky úkolů 

v pracovních listech jsem přepočítala na procentní úspěšnost celé skupiny. Za každý 

správně vyplněný úkol byl získán 1 bod. Maximální počet získaných bodů byl (24x20) 

480. Žáci dohromady jako skupina získali 421 bodů (graf č. 1). Dále jsem rozpracovala 

do grafů počet žáků podle úspěšnosti v odpovědích.  Pět žáků mělo správně všech 

dvacet otázek, sedm žáků mělo správně devatenáct otázek, čtyři žáci byli úspěšní 

v osmnácti otázkách, čtyři žáci správně zodpověděli sedmnáct otázek a poslední tři žáci 

ze skupiny správně odpověděli na šestnáct otázek z dvaceti (graf č. 2). 

Největší chybovost jsem zaznamenala v otázkách č 9. („Hermafrodit je (podtrhni 

správnou odpověď)“ a v otázce 11. („ Podle čeho ho rozlišíš od ostatních kočkovitých 
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šelem?“). Častá chybovost v otázce č. 9. byla pravděpodobně způsobena špatnou 

formulací otázky. Správné odpovědi byly totiž 2. Pro další použití pracovního listu jsem 

otázku přepracovala na: „Hermafrodit je (podtrhni správné odpovědi)“. 

  

 

Graf 1. Počet celkově získaných bodů v pracovních listech Tajuplná Afrika (počet žáků 

= 24) 

Graf č. 1 znázorňuje celkovou úspěšnost testované skupiny přepočítanou na procenta. 

Celkově bylo možné získat 480 bodů, žáci jich získali 421. Procentuálně byli úspěšní na 

88%. 

 

 

Graf 2: počet správných odpovědí/počet žáků 
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Graf č. 2 popisuje počet správných odpovědí v pracovních listech Tajuplná Afrika. 

V testované skupině byl největší počet chyb 4. Graf znázorňuje, kolik žáků mělo 

správných odpovědí. Plný počet bodů a všechny správné odpovědi (20) mělo 5 žáků. 7 

žáků dosáhlo na 19 bodů, to znamená, že měli pouze 1 chybnou odpověď.  4 žáci získali 

18 bodů z celkových 20, počet chybných otázek byl 2. Další 4 žáci měli 3 chybné 

odpovědi a získali 17 bodů a poslední 3 žáci získali 16 bodů, měli 4 chybné odpovědi.  

6.4.2 Výukový program Daleká Austrálie 

Výukového programu se účastnilo 20 žáků z 8. třídy základní školy a pracovní 

list k výukovému programu Daleká Austrálie má 15 otázek. Výsledky úkolů 

v pracovních listech jsem přepočítala na procentní úspěšnost celé skupiny. Za každý 

správně vyplněný úkol byl získán 1 bod. Maximální počet získaných bodů byl (20x15) 

300. Žáci dohromady jako skupina získali 276 bodů. (graf č. 3). Dále jsem rozpracovala 

do grafu počet žáků podle úspěšnosti v odpovědích. Sedm žáků mělo správně všech 

patnáct odpovědí, pět žáků mělo správně čtrnáct odpovědí na otázky, šest žáků bylo 

úspěšných ve třinácti úkolech, jeden žák správně zodpověděl dvanáct otázek a poslední 

žák ze skupiny správně odpověděl na jedenáct otázek z patnácti (graf č. 4). 

Největší chybovost jsem zaznamenala v otázce č. 10: „Co charakterizuje 

vakoveverku létavou?“. Žáci měli napsat dvě charakteristiky, ale často napsali pouze 

jednu odpověď- létající blána.   

 

 

Graf 3: počet získaných bodů v pracovních listech Daleká Austrálie (počet žáků=24) 
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Graf č. 3 znázorňuje celkovou úspěšnost testované skupiny přepočítanou na procenta. 

Celkově bylo možné získat 300 bodů, žáci jich získali 276. Procentuálně byli úspěšní na 

92%. 

 

 

 

Graf 4: počet správných odpovědí/počet žáků 

Graf č. 4 popisuje počet správných odpovědí v pracovních listech Daleká Austrálie.  

V testované skupině byl největší počet chyb 4. Graf znázorňuje, kolik žáků mělo 

správných odpovědí. Plný počet bodů a všechny správné odpovědi (15) mělo 7 žáků. 5 

žáků dosáhlo na 14 bodů, to znamená, že měli pouze 1 chybnou odpověď.  6 žáků 

získalo 13 bodů z celkových 15, počet chybných otázek byl 2. 1 žák měl 3 chybné 

odpovědi a získal 12 bodů a poslední žák získal 11 bodů, měl 4 chybné odpovědi. 
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7. Diskuze 

Díky zjišťování informací o českých zoologických zahradách, jsem se 

přesvědčila o tom, že všechny zoologické zahrady v České republice se aktivně věnují 

výchovně vzdělávací činnosti.  Zoologické zahrady nabízí výukové programy různých 

témat stejně tak, jako kroužky pro botaniky, ekology a zoology a také různé přednášky a 

besedy nebo komentované prohlídky a komentované krmení. Plzeňská zoologická a 

botanická zahrada má ve své nabídce velké množství výukových programů, ty jsou 

ovšem několik let stejné a nikdo je neinovuje. Také jsem zjistila, že ve výukových 

programech pár témat chybí a proto jsem jedno z nich, Austrálii, zařadila do výukových 

programů, které jsem tvořila. Výukové programy i pracovní listy jsem tvořila s ohledem 

na RVP ZV, a programy splňují očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu: 

žák rozliší a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určí vybrané živočichy a zařadí je 

do hlavních taxonomických skupin a zhodnotí význam živočichů v přírodě. Dalším 

výstupem je, že žák odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů 

v přírodě a objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. 

Při samotné výuce jsem se setkala se zájmem ze strany žáků, což bylo 

očekávané, vzhledem k odlišnostem od klasické školní výuky.  Výsledky pracovních 

listů také dopadly poměrně dobře. Žáci je svědomitě vyplňovali, i když nebyli 

motivováni dobrou známkou nebo jakoukoliv výhodou. Chybovost v pracovních listech 

byla poměrně nízká., jak dokazují výše uvedené grafy.  Pro další použití bych je 

pravděpodobně pozměnila a udělala bych je o něco těžší. Alespoň pro použití při výuce 

žáků z gymnázií. Výsledky i přesto byly v rámci očekávání.  

Po ověření výukového programu Tajuplná Afrika jsem zaznamenala velkou 

chybovost v úloze č. 9.: „Hermafrodit je (podtrhni správnou odpověď)“, což bylo 

pravděpodobně způsobeno špatnou formulací otázky. Správné odpovědi byly totiž dvě a 

já jsem v otázce použila jednotné číslo. Pro další použití výukového programu jsem 

otázku pozměnila na „Hermafrodit je (podtrhni správné odpovědi)“. 

Také jsem upravila otázku č. 10.: „Který savec je nejrychlejší?“ (původní znění 

bylo: „Nejrychlejší savec-sprinter“).  

  Po absolvování obou programů jsem se žáků ještě dodatečně ptala, jak se jim 

program líbil, zda byli spokojeni či nikoli. Většina odpovědí byla kladná, program se 

jim líbil, pro někoho byl pracovní list příliš lehký, pár jedinců nebavilo samostatně 
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vyhledávat informace z popisných cedulí u zvířat a raději by informace slyšeli od 

lektora. Toto byl nejčastější negativní názor od žáků. S tímto problémem jsem 

nepočítala. I když žáci informace vyhledali a zapsali si je, bylo vidět, že to je to příliš 

nebaví. Snažili se od sebe získané informace opisovat, aby se vyhnuli čtení popisných 

cedulí.  

 Po shrnutí všech názorů od žáků i podle výsledků z pracovních listů, bych 

výukové programy školám doporučila. Pro žáky je osvěžující výuka, která je mimo 

školní prostředí. Veškeré probírané učivo při výukovém programu v zoologické zahradě 

vidí na vlastní oči, vnímají ho více smysly. I když je tato výuka časově náročnější, než 

klasická výuka ve třídě, myslím, že se to učitelkám i žákům vyplatí. Doufám, že 

informace, které získali během výuky, si zapamatují. Pracovní listy jsem si po výuce od 

žáků vybrala pro zpracování výsledků do diplomové práce, ale při běžném výukovém 

programu bych je žákům nechala pro další práci ve škole nebo pro zopakování. 
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8. Závěr 

 V diplomové práci jsem se zabývala výchovně vzdělávací činností zoologických 

zahrad v České republice. Analyzovala jsem kurikulární dokumenty, metody a formy 

výuky a srovnávala jsem nabídku výukových programů zoologických zahrad. 

Podrobněji jsem se věnovala Zoologické a botanické zahradě v Plzni, pro kterou jsem 

připravila výukové programy včetně pracovních listů, což bylo hlavním cílem této 

diplomové práce. Po tvorbě programů následovalo ověření programů v praxi. Vytvořené 

výukové programy a pracovní listy jsou primárně určeny pro žáky 8. tříd základních 

škol. Při samotné výuce v zoologické zahradě jsem se setkala se zájmem žáků i 

v průběhu vyplňování pracovních listů. Při vyhodnocování pracovních listů jsem 

nevyhodnotila žádnou významně se opakující se chybu a celková úspěšnost byla 

relativně velká (88% u programu Tajuplná Afrika a 92% u programu Daleká Austrálie). 

Výukové programy měly u žáků úspěch, což soudím z jejich positivních reakcí i podle 

dosažených výsledků v pracovních listech. 
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Příloha č. 1 Výukový program Tajuplná Afrika – metodika pro lektora 

 

Cíl programu:  

žák pozná živočichy žijící v Africe,  

charakterizuje ekosystémy Afriky, 

vyjmenuje problémy týkající se ochrany Africké přírody 

 

Očekávané výstupy dle RVP ZV: 

Žák rozliší a porovná jednotlivé skupiny živočichů,  

určí vybrané živočichy a zařadí je do hlavních taxonomických skupin, 

zhodnotí význam živočichů v přírodě, 

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě a objasní 

jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 

Pomůcky:  
kůže guerézy angolské, pracovní listy 

Předpokládaná délka programu: 60 minut 

Doporučená věková skupina: žáci 8. tříd ZŠ 

 

Program probíhá po trase znázorněné na mapce (viz příloha č. 2) a má 23 zastávek 

 

Průběh programu Tajuplná Afrika  

 

Úvodní pokyny:  

představit se žákům i učiteli,  

Vysvětlit žákům pravidla: mluvit tiše, neběhat, ruší to zvířata 

Sdělit základní informace o programu: program se týká africké fauny a flóry, dozvíte 

se základní informace o Africe jako kontinentu  

rozdat žákům pracovní listy s podložkami, případně propisky 

žákům sdělit, že pracovní listy mají vyplnit, mohou v průběhu programu nebo až na 

konci samostatně 

 

Trasa: 

 

Zastávka č. 1: úvod u vstupu do ZOO:  

otázky na úvod pro žáky: byl jste někdo v Africe? V jakém státě? Jaká typická zvířata 

jste tam viděli? Viděli jste nějaké botanické zvláštnosti? 

 

Zastávka č. 2 Lev berberský:  

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Do jakého řádu patří lev? kočkovité  šelmy 

Lvi mají výrazný pohlavní dimorfismus, 

víte co to je? 

Dvojtvárnost samic a samců (hříva, 

velikost těla) 

Víte, jak žijí? Jsou samotáři nebo žijí ve 

smečkách? 

Ve smečkách tvořených více samicemi, 

jsou to společenská zvířat 



68 
 

Kolik masa dokáže sníst? Jaký je způsob 

lovu? 

Samec až 45 kg, je masožravec. Živí se 

masem velkých a středních kopytníků. Lvi 

loví většinou společně. 

Kolik hodin prospí? Až 20 hodin denně 

Kolik lvíčat se rodí? 2-4, Úmrtnost mláďat je vysoká a až 50% 

se nedožije prvního roku 

 

Zajímavosti: Tento druh lva ve volné přírodě již nežije, přežil 

především díky chovu marockých králů. Dnes je pouze pár desítek 

zvířat a to v zajetí. 

Lvi mají téměř dokonalou schopnost vidět ve tmě. 

Velkým nepřítelem lvů je hyena, zabíjí lví mláďata. 

Mláďata jsou skvrnitá. 

 

Zastávka č. 3:Pes ušatý 

Otázky pro žáky: Správné odpovědi 

Víte, jak se tohle zvíře jmenuje? Dokážete 

zařadit do řádu? 

Psovitá šelma, pes ušatý 

V jakém uspořádání žijí? Ve smečkách 

nebo jsou to samotáři? 

Žijí v párech 

 

Zajímavosti: Mají velký počet zubů - 46-50. Jejich potravou jsou hmyz a termity, občas 

hlodavci. 

 

Zastávka č. 4: Mangusta liščí 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Víte, jak se tohle zvíře jmenuje? Dokážete 

zařadit do řádu? 

Šelma, mangusta liščí 

V jakém uspořádání žijí? Ve smečkách 

nebo jsou to samotáři? 

Žije v početných koloniích od 8 po 50 

jedinců, samice jsou nadřízené 

Jak se označuje stav, kdy je samice 

nadřízená? 

Matriarchát. 

 

V jakém ekosystému žije? V savanách 

 

Zajímavost: Jde o velmi čilé zvířátko, které se rádo sluní a často 

vztyčuje na zadních nohách pro lepší rozhled. 

 

Zastávka č. 5: Pavilon Tajemný noční svět Afriky 

Za chvíli vejdeme dovnitř do pavilonu, kde můžete vidět mnoho zvířat. 

Vyberte si 1 hlodavce, 1 šelmu, 1 primáta, napiště jejich rodové i druhové jméno a 

charakteristiku (3 informace o každém) a sejdeme se venku za pavilonem. 
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Zastávka č. 6: Venku před pavilonem 

Jaké zvíře Vás nejvíce zaujalo a proč?  

Jak vypadá kaloň? Je to letoun, patří k nejvzácnějším 

zvířatům na Zemi, je kriticky ohrožený 

vymřením. Evropské zoo pro něj vedou 

Evropský záchranný program. 

Všimli jste si malé poloopice s 

mohutnýma očima? 

To byla komba senegalská.  

 

Proč má tak velké oči? K nočnímu vidění.  

Viděli jste uvnitř hlodavce, který 

připomíná malého klokana? 

To byl tarbík velký. Je opět ohrožený, 

hrabe si až 2 m hluboké spirálovité 

chodby s komůrkou na konci. 

 

Zajímavost tarbík: V nejchladnějších a nejdeštivějších 

období roku může upadnout do strnulosti podobné 

zimnímu spánku. Je převážně samotářský, patří mezi  

hbité obyvatele pouští - vyskočí i do výšky 1 m. 

 

Proč myslíte, že jsou zvířata ohrožena vymřením? Diskuze se žáky 

 

Zastávka č. 7: Informační tabule  

Při popisování ekosystémů lektor ukazuje místa na mapě. 

Na tabuli lektor ukáže žákům mapu Afriky- je ohraničená oceány a na severu 

středozemním mořem. Je to druhý největší kontinent po Asii.  

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Jaké ekosystémy jsou v Africe? Jak 

vypadá příroda? 

Velkou část tvoří pouště, polopouště a 

savany a ve střední části se nachází deštný 

prales.   

Co to je poušť? Je poušť vždy písčitá? Je to neúrodná suchá oblast, může být 

kamenitá nebo štěrkovitá 

Jak vypadá savana? Travnatá oblast, střídá se období dešťů a 

sucha 

Jaký je největší problém deštných 

pralesů? 

Kácení, diskuze s dětmi 

 

Zastávka č. 8: Pelikán bílý 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Víte jak se jmenuje tohle zvíře? Pelikán bílý, největší létají pták Afriky 

Dokážete odhadnout, jak vysoko létá ve 

volné přírodě? 

Až 3000m 

Jejich zobák je přizpůsoben lovu. 

Odhadnete, jak loví ryby? 

loví v rojnici, která natlačí ryby na 

mělčinu, a tam je ptáci svým zobákem 

vysbírají. 
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Zajímavosti: Velký hrdelní vak používají k nabírání dešťové vody pro pití , 

prsty na noze má spojené plovací blánou. 

 

Zastávka č. 9: Gueréza angolská  

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Dokážete zařadit guerézu do čeledi? Je to zástupce kočkodanovitých 

V jakém prostředí myslíte, že gueréza 

žije? 

V pralesích, na stromech 

V jakém seskupení? Žijí v tlupách. 

Proč jsou terčem častého lovu? kvůli kůži.(lektor ukáže kůži žákům ) 

Největší zvířecí nepřítel guerézy? šimpanzy i paviány 

 

Zajímavosti: Mláďata guerézy angolské se rodí sněhobílá, ve 4 m začínají 

černat. Mají výrazné hlasové projevy- chrochtavý zpěv.  Jsou mírumilovné.  

 

Zastávka č. 10: Hrošík liberijský 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Poznáte tohle zvíře? 

Myslíte, že je příbuzné s hrochem? 

Zjednodušeně se dá říci, že je to trpasličí 

druh hrocha. 

Odhadnete, kolik váží? Cca 200-270kg  

Proč je mokrý? Není od vody, do té chodí méně než 

hroch. Je to díky potním žlázách, hrošík se 

neustále potí, aby jeho kůže nevyschla. 

Co myslíte, že je jeho potravou? kapradiny, ovoce, listy, kořínky 

 

Zajímavosti: Je aktivní v noci 

Je to ohrožený druh, ve volné přírodě jich žije 5000 a tento stav nadále klesá 

 

Zastávka č. 11: Informační tabule Pygmejové 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Víte, kdo to je? Kde žijí? Pygmejové, afričtí domorodci, žijící 

v pralesu. 

Jaké jsou jejich typické znaky? Malá výška (muži 150cm), zuby 

upilované do špiček 

Jakým způsobem získávají potravu? živí se sběrem, a lovem 

 

Žáci vchází do vnitřního pavilonu, kde si mohou hrošíka znovu prohlédnout 
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Uvnitř pavilonu 

Zastávka č. 12: Oblovka 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Co je před vámi za živočicha? Největší suchozemský plž, obývá tropické 

lesy Afriky 

Má je někdo doma?  

Čím se živí?  Listy, ovoce 

Víte co nebo kdo je hermafrodit? Oblovky jsou hermafrodité. Mají samčí i 

samičí pohlavní orgány. K rozmnožování 

jsou samozřejmě potřeba 2 jedinci, kladou 

vajíčka 

 

Zastávka č. 13: Velká voliéra 

Venku před pavilon znovu uvidí pelikány bílé, lektor se zeptá žáků, zda ví, 

jak se pták jmenuje- opakování, zda dávali pozor 

 

Vlha núbijská - nejbarevnější pták z voliéry  

Leskoptev smaragdová – smaragdově zelená 

Volavka obrovská -  dorůstá až 150 cm, největší volavka světa 

 

Zastávka č. 14: Gepard súdánský 

Co víte o gepardovi? Nejrychlejší běžec mezi savci, krátkodobá 

rychlost při lovu na savaně se blíží až 120 

km/h., ocas má jako kormidlo, zadní 

drápy má roztažené, pomáhají při běhu, 

štíhlé, dlouhé tělo 

Zkuste popsat jeho zbarvení černé plné skvrny, od očí k ústním 

koutkům má černé pruhy 

V jakém seskupení žije? je samotář 

 

Zajímavosti: Mláďata mají hřbetní hřívu,v ČR chová tento poddruh geparda 

pouze plzeňská ZOO. 

 

Zastávka č. 15: Zebra Chapmanova 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Před vámi je typické zvíře africké savany. 

Určitě všichni víte, jak se jmenuje? 

Zebra 

Proč má zebra pruhy? Je více názorů: kvůli maskování, obrana 

před predátory ve stádu (lev nepozná, kde 

začíná a končí jedna zebra, když jsou 

všechny stejně vybarveny, a tak nevědí, 

kam vést útok). Ochrana před bodavým 

hmyzem (který potřebuje přistávací 
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plochu na kůži a pruhy k přistání zrovna 

nelákají) nebo také, že pruhy slouží jako 

přirozená ochrana před sluncem a 

spáleninami.  

Když si zebry pořádně prohlédnete, 

vypadají všechny stejně? 

Ne. všechny pruhy, jsou stejně unikátní 

jako u lidí otisky prstů a jejich měřením 

můžeme poznat konkrétní zebru. 

Zbarvení zebry je adaptací na prostředí 

africké savany, kde zebra žije. 

Co to je adaptace? 

Přizpůsobení se. Nějaký jiný příklad? 

Plovací blána u brodivých ptáků, velká 

vrstva podkožního tuku u tuleně jako 

adaptace na zimu.. 

 

Zajímavosti: Ve volné přírodě se sdružují s pštrosy a antilopami. důvod: 

pštrosi dobře vidí, zebry slyší, buvolci a pakoně mají dobrý čich. 

 

Zastávka č. 16: Voduška červená 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Co je před vámi za zvíře? Je to druh antilopy- voduška červená 

Je vzácná, ohrožena vyhubením 

Kde žije? Jaký má způsob života? Obývá bažinaté kraje kolem řek, ve 

kterých hledají její stáda ochranu před 

nebezpečím. Odpočívají na vyvýšených 

suchých místech. Žije ve stádech 

 

Zajímavost: Velmi dobře plave 

 

Zastávka č. 17: Pštros dvouprstý 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Co víte o pštrosovi? Největší žijící nelétavý pták, velmi rychle 

běhá, až 70 km/hod, 

Čím se živí? rostlinná potrava, polyká kamínky, které 

mu pomáhají rozmělňovat potravu, 

Samice kladou vejde, zkuste si tipnout, 

kolik váží? 

až 1,5 kg, několik samic klade vejce do 

jednoho hnízda 

 

Zajímavosti:  „koupe“ se v prachu, má větší oko než je jeho mozek. 

O narozená mláďata se stará obvykle samec sám. 

 

Zastávka č. 18: Informační cedule Napajedlo 

V prostředí africké savany je málo srážek, které jsou soustředěny do období dešťů. 

Život většiny druhů zvířat je závislý na trvalých zdrojích vody, což jsou napajedla. Je to 

vlastně jáma naplněna dešťovou vodou, u které se zdržuje mnoho afrických zvířat. 
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Chodí sem uhasit žízeň a predátoři i lovit. Pijící zvířata jsou pro predátory snadnou 

kořistí. 

 

Zastávka č. 19: Prase savanové 

Co je před vámi za zvíře? Prase savanové 

Zkuste ho charakterizovat, má nějaké 

zvláštní znaky? 

Bradavice, velká hlava k poměru s tělem 

V jakém seskupení žije? Je to samotář 

K čemu má kly? pomocí klů vyhrabávají hlízy a oddenky, 

jimiž se živí 

 

 

Zajímavosti: má špatný zrak a velice dobrý čich a sluch 

 

 

Zastávka č. 20: Žirafa Rothschildova (Bořek, Lex, Jirka) 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Víte něco o žirafách? Kolik měří? Dospělý samec měří až 6m, žije 30-35 let, 

Čím se živí? potrava- větvičky stromů, plody, výhonky, 

z důvodu své výšky se o potravu dělí 

pouze s ostatními žirafami 

 

Jak mezi sebou bojují? Samci mezi sebou bojují přetlačováním 

nebo proplétáním krků, brání se kopáním, 

Všimněte si, že krk není příliš pohyblivý, 

proč? 

díky relativně malému počtu obratlů na 

délku krku 

 

Zajímavosti: Odpočívají ve stoje, spí pouze 20 minut. Jazyk má dlouhý 53 cm 

 

Zastávka č. 21: Kudu velký  

Mohutná africká antilopa obývající savany. Je u ní výrazná pohlavní 

dvojtvárnost, samicím chybí rohy. 

 

Zastávka č. 22: Voliéra velkých dravých ptáků 

Sup bělohlavý 

Velký jestřábovitý dravec, žije v horách, živí se zdechlinami 

 

Jeřáb královský  

Poznáte ho podle názvu? Má zlatou chocholku nebo korunku na hlavě 

Zajímavé je, že při pelichání vypadávají jeřábům najednou všechny letky, 

takže nějakou dobu nemohou létat. U velkých druhů se to však stává jen 
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jednou za dva roky. Pověstný je elegantní zásnubní tanec jeřábů, kterým zakládají 

celoživotní partnerství. 

 

Marabu africký  

Při aktivním lovu je schopen ulovit obratlovce do velikosti plameňáka. Největší 

sousta, která polyká, mohou vážit až 1 kg. 

 

Zastávka č. 23:  Kočkodan Brazzův 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Další z čeledi kočkodanovitých je 

kočkodan Brazzův. Jakého dalšího 

zástupce jsme viděli? 

Guerézu 

Jaký má způsob života? statná africká pralesní opice, zdržuje se 

často při zemi, kde i sbírá potravu 

V jakém seskupení žijí? vytváří pevné páry samce a samic 

 

Zajímavosti: Své teritorium označuje slinami a pachovými výměšky 

oranžové a bílé skvrny na jejich obličeji slouží k optické komunikaci a tento 

kočkodan se dorozumívá i hlubokými dunivými zvuky.  

 

 

 

 

Konec programu: žáci mají ještě cca 10 minut na vyplnění pracovního listu a doplnění 

toho, co nestihli. 
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Příloha č. 2 Mapka výukového programu Tajuplná Austrálie  
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Příloha č. 3 Pracovní list Tajuplná Afrika – verze pro žáky 

 

1.  Jaké ekosystémy můžeš najít v Africe? Doplň názvy: 

 Travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde 

vyhraněné období dešťů a období sucha. …………………………….. 

 Neúrodná oblast s málo srážkami. Jedním z charakteristických rysů je 

nedostatek vegetace. ………………….. 

 označení pro lesy, ve kterých je celoročně vlhko s mnoho srážkami a které 

rostou v tepelně příznivých podmínkách. Najdeme v nich velké množství 

druhů rostlin i zvířat …………………….. 

 

2. Co je pohlavní dimorfismus? …………………………………………………….. 

uveď příklad………………………………………………………………………....... 

 

3. Až 50 zubů má africká psovitá šelma, doplň název šelmy ……………………….. 

 

4. Tajemný noční svět Afriky: napiš název zvířete a 2 charakteristické znaky 

 Hlodavec………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Šelma…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………... 

 Primát…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Co na první pohled charakterizuje pelikána? ………............................................... 

........................................................................................................................................ 

 

6. Jak se jmenuje největší létající pták Afriky? …………………………………….. 

 

7. Jak se nazývá domorodý kmen Afriky?............................................................... 

 

8. Typickým znakem tohoto kmene je štíhlost a velmi vysoká postava?   Ano   x    ne  

 

9. Hermafrodit je (podtrhni správnou odpověď): 

 živočich schopný produkovat současně vajíčka i 

spermie 

 živočich mající samčí i samičí pohlavní orgány  

 

10. Nejrychlejší savec- sprinter? …………………………………………………… 

 

11.  Podle čeho ho rozlišíš od ostatních kočkovitých šelem? ……………………… 

.................................................................................................................................... 

 

12. Jak se jmenuje největší nelétavý pták světa?......................................................... 

 

 Vzpomeneš si na nějakou zajímavost o něm?  …………………........ 

..................................................................................................................................... 
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13. Jaké je nejvyšší zvíře Afriky s jazykem dlouhým přes 50 cm? ……………….... 

 

14. Vyjmenuje 2 dravé ptáky Afriky a napiš, čím se živí. 

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

...................................................................................................................................... 

 

15. Napiš jednoho primáta a ekosystém, kam bys ho zařadil...................................... 

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

 

16. Které africké zvíře je největší spáč? …………………………………………….. 

 

17. Které africké zvíře spí velmi málo? Jak dlouho ?.................................................. 

 

18.  Které typické africké zvíře jsi dnes neviděl/a? ………………………………… 

 

19. Co vidíš jako největší problém Africké přírody? ................................................. 

..................................................................................................................................... 

 

20. Co tě dnes nejvíce zaujalo a budeš si pamatovat? Proč?  

………………………………………………………………………………...... 

.............................................................................................................................. 
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Příloha č. 4  Pracovní list Tajuplná Afrika – autorské řešení 

 

1.  Jaké ekosystémy můžeš najít v Africe? Doplň názvy: 

 Travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde 

vyhraněné období dešťů a období sucha. …SAVANA……………….. 

 Neúrodná oblast s málo srážkami. Jedním z charakteristických rysů je 

nedostatek vegetace. ……POUŠŤ…………….. 

 označení pro lesy, ve kterých je celoročně vlhko s mnoho srážkami a které 

rostou v tepelně příznivých podmínkách. Najdeme v nich velké množství 

druhů rostlin i zvířat …TROPICKÝ DĚŠTNÝ LES………….. 

 

2. Co je pohlavní dimorfismus? DVOJTVÁRNOT/ROZDÍLNOST  

uveď příklad…LEV-HŘÍVA, LVICE-BEZ HŘÍVY…………………… 

 

3. Až 50 zubů má africká psovitá šelma, doplň název šelmy PES UŠATÝ 

 

4. Tajemný noční svět Afriky: napiš název zvířete a 2 charakteristické znaky 

 Hlodavec……PÍSKOMILOVÉ, TARBÍK VELKÝ………… 

 Šelma………ŠAKAL ČABRAKOVÝ, ŽENETKA SAVANOVÁ, 

LANGUSTA TMAVÁ, PROMYKA ČERVENÁ………… 

 Primát…………KOMBA SENEGALSKÁ………………………… 

 

5. Co na první pohled charakterizuje pelikána? ..VELKÝ HRDELNÍ VAK, 

VELKÝ ZOBÁK, BÍLE TĚLO, KONCE KŘÍDEL TMAVŠÍ...................... 

 

6. Jak se jmenuje největší létající pták Afriky? …PELIKÁN BÍLÝ….. 

 

7. Jak se nazývá domorodý kmen Afriky?.......PYGMEJOVÉ...... 

 

8. Typickým znakem tohoto kmenu je štíhlost a velmi vysoká postava? Ano  x    ne  

 

9. Hermafrodit je (podtrhni správnou odpověď): 

 živočich schopný produkovat současně vajíčka i 

spermie 

 živočich mající samčí i samičí pohlavní orgány  

 

 

10. Nejrychlejší savec- sprinter? ……GEPARD………… 

 

11.  Podle čeho ho rozlišíš od ostatních kočkovitých šelem? …DLOUHÉ ŠTÍHLÉ 

TĚLO, ZBARVENÍ- ČERNÉ PLNÉ TEČKY, ČERNÝ PRUH OD OČÍ 
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12. Jak se jmenuji největší nelétavý pták světa?........PŠTROS............. 

 

 Vzpomeneš si na nějakou zajímavost o něm?  KOUPE SE V PÍSKU, 

VEJCE MÁ AŽ 1,5 KG, RYCHLE BĚHÁ, OKO VĚTŠÍ NEŽ 

MOZEK 
13. Jaké je nejvyšší zvíře Afriky s jazykem dlouhým přes 50 cm? …ŽIRAFA… 

 

14. Vyjmenuje 2 dravé ptáky Afriky a napiš, čím se živí. 

…SUP BĚLOHLAVÝ, JEŘÁB KRÁLOVSKÝ, MARABU AFRICKÝ – MASEM - 

OBRATLOVCI, ZDECHLINY... 

 

15. Napiš jednoho primáta a ekosystém, kam bys ho zařadil. …GUERÉZA – 

PRALES, KOČKODAN - PRALES………………………………………. 

 

16. Které africké zvíře je největší spáč? ………LEV…….. 

 

17. Které africké zvíře spí velmi málo? Jak dlouho ?......ŽIRAFA – 20 MINUT  

18.  Které typické africké zvíře jsi dnes neviděl/a? ………SLON… 

 

19. Co vidíš jako největší problém Africké přírody? ..KÁCENÍ DETŠNÝCH 

PRALESŮ, PŘIBÝVÁNÍ POUŠTÍ, LOV ZVÍŘAT.. 

 

20. Co tě dnes nejvíce zaujalo a budeš si pamatovat? Proč? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 5  Výukový program Daleká Austrálie- metodika pro lektora 

 

Cíl programu:  

žák pozná živočichy žijící v Austrálii, charakterizuje ekosystémy Austrálie 

vyjmenuje problémy týkající se ochrany Australské přírody 

 

Očekávané výstupy dle RVP ZV: 

Žák rozliší a porovná jednotlivé skupiny živočichů,  

určí vybrané živočichy a zařadí je do hlavních taxonomických skupin, 

zhodnotí význam živočichů v přírodě, 

odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě a objasní 

jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 

Pomůcky: pracovní listy 

Předpokládaná délka programu: 45 minut 

Doporučená věková skupina: žáci 8. tříd ZŠ 

 

Program probíhá po trase znázorněné na obrázku č. 2 (viz příloha 2. b) a má 18 

zastávek 

 

Průběh programu Daleká Austrálie 

 

Úvodní pokyny:  

představit se žákům i učiteli,  

Vysvětlit žákům pravidla: mluvit tiše, neběhat, ruší to zvířata 

Sdělit základní informace o programu: program se týká australské fauny a flóry, 

sdělíme si základní informace o Austrálii jako kontinentu  

rozdat žákům pracovní listy s podložkami, případně propisky 

žákům sdělit, že pracovní listy mají vyplnit, mohou v průběhu programu nebo až na 

konci samostatně 

 

Trasa: 

 

Zastávka č. 1: úvod u vstupu do Australské části 

otázky na úvod pro žáky: byl jste někdo v Austrálii? Víte, kde se nachází? Jaká typická 

zvířata tam žijí? jaké je tam podnebí?.. 

 

Zastávka č. 2: venkovní expozice s vodní nádrží 

emu hnědý 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

poznáváte tohle zvíře? vidíte podobu s 

nějakým jiným zvířetem? 

Emu patří do řádu pštrosů a po africkém 

pštrosu je to největší žijící pták. 

Zkuste odhadnout jak je vysoký a kolik 

váží? 

Dorůstá výšky až 1,8 m a váží asi 50 kg 

Co napovídá stavba končetin? Rychle běhá, až 48 km za hodinu 
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Vidíte před Vámi černobílého poměrně velkého ptáka? 

Zkuste najít podle cedulí, jak se jmenuje. 

 

Husovec stračí  

Obývá záplavová území kolem řek, často se shromažďuje ve velkých 

počtech. Běžně hnízdí v koloniích, často v polygamii - víte co to je? 

život s více partnery. v tomto případě jeden samec se dvěma samicemi.  

 

Labuť černá 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Znáte nějakou zajímavost o labutích? Žijí v trvalých párech, pouze asi 6% se 

rozpadá, 

Čím vás překvapila tato labuť na první 

pohled? 

celé černé s bílými letkami a nápadně 

červeným zobákem 

 

Zajímavost: rozpětí křídel až 2 m, má nejdelší krk ze všech labutí 

 

Zastávka č. 3: Informační tabule: Pobřežní duny a skály 

Více než polovinu pobřeží v Austrálii tvoří duny z bílých nebo červených písků, které 

negativně ovlivňují život rostlin. Prostředí je pro rostliny nepříznivé z důvodu chudého 

písčitého substrátu a kvůli slanému větru od moře. Najdeme zde především sukulenty. 

V dunách mají nory mořští ptáci a tučňáci. Dále od moře vznikají vřesoviště. Víte co to 

je? 

 

Zastávka č. 4: Informační tabule: Vřesoviště západní Austrálie 

Pokrývají velkou část jihozápadní Austrálie. Půdu zde tvoří bílý křemenný písek, rostou 

zde kvetoucí keře a nahodilé stromy a několik druhů masožravých rostlin. V létě 

vřesoviště vysychají a povrch je pokryt suchou, tvrdou půdou a prachem. 

 

Zastávka č. 5: Informační tabule: Kompasová termitiště (termitiště je vystavené 

jako expozice) 

poznáte, co je před vámi? Termit, což je malý hmyz rozšířen především v subtropech a 

tropech, žije v koloniích a vytváří hnízda. Co tedy myslíte, že je před vámi? Hnízdo- 

termitiště. 

Termit kompasový si staví až 2,5 m vysoká termitiště, tvar stavby jim pomáhá udržovat 

stálou vnitřní teplotu. Nejvíce druhů termitů žije právě v Austrálii. 

Zajímavost: kompasová termitiště jsou plochá a užšími stranami vždy ukazují na sever a 

na jih jako střelky kompasu. Využívají zemský magnetismus pravděpodobně k udržení 

stálé teploty 



82 
 

Zastávka č. 6: klokan rudý 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Víte, do jakého řádu se řadí klokani? Jsou to vačnatci. 

Co je pro ně typické? Vačnatci rodí mláďata ve velmi raném 

stadiu vývoje, která ihned putují do vaku 

na břiše, kde se přisají k mléčné 

bradavce.  

Kde žijí? V suchých travnatých krajinách 

australského vnitrozemí. 

Odhadnete, kolik váží samec? Až sto kilogramů. 

Jak daleko doskočí? Až osm metrů. 

K čemu jim slouží ocas? Ocas jim slouží k udržení rovnováhy. 

 

Zajímavosti: Klokan rudý je největší z klokanů a žijících vačnatců vůbec. Na krátkou 

vzdálenost vyvinou rychlost až šedesát kilometrů v hodině. Klokaní 

maso je často na jídelníčku nejen Australanů.  

 

 

Zastávka č. 7: Informační cedule: Aboriginci 

jak se jmenují původní obyvatelé Austrálie? Podle archeologických výzkumů žijí 

v Austrálii nepřetržitě asi 50.000let.  

Ještě v roce 1770 žilo Aboriginců cca 500.000- milion. Domorodci, při objevení 

Austrálie Jamesem Cookem, nebyli bráni jako lidé a byli zabíjení kvůli hrozbě. V roce 

1930 jich v Austrálii žije pouze 70.000, dnes jich je cca 400.000.   

Aboriginci jsou známí skalním uměním. v dnešní době jsou ohroženi chudobou, 

nezaměstnaností a velkou kojeneckou úmrtností. 

 

Zastávka č. 8: klokan rudokrký 

Klokan rudokrký patří ke středně velkým klokanům a je ze všech 

nejotužilejší. Snáší teploty i pod bodem mrazu a vyskytuje se po celém 

vnitrozemí Austrálie v křovinných biotopech 

 

Zastávka č. 9: klokan parma  

menší druh klokana, váží cca 4-7 kg 
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Zastávka č. 10: dingo 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

poznáváte tohle zvíře? Do jakého řádu 

byste ho zařadili? 

Australská psovitá šelma. 

Čím se živí? Živí se lovem. 

V jakém uspořádání žijí? psi jsou samotáři, dospělí tvoří ustálené 

smečky. Mláďata jsou po narození 

v doupěti, které opouštějí po cca 

8týdnech. 

 

Zajímavost: pes dingo neštěká, pouze vyje. 

 

Zastávka č. 11: ovce domácí  

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Proč je tady výběh s ovcemi? Ovce je domestikovaný přežvýkavec, 

chovaný hlavně pro vlnu, maso a mléko. 

Protože nejsou tak náročné jako skot, 

chovají se i v horských nebo suchých 

oblastech. 

 V Austrálii jsou výborné podmínky pro 

chov ovcí, Nejvíc ovcí je chováno právě 

v Austrálii a v Číně. 

 

 

Zastávka č. 12: noční svět Austrálie 

klokánek králíkovitý 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Poznáte podle vzhledu, co je to za zvíře? Klokánek králíkovitý 

do jakého řádu patří?  Vačnatci 

Je již velmi vzácný, co ho ohrožuje? Kromě ztráty biotopů, zaviněné 

postupujícím zemědělstvím, ho ohrožují 

zejména zavlečené lišky.  

 

kuskus pozemní 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

do jakého řádu patří kuskus? Je to další z vačnatců 

Zkuste ho popsat. má zavalité tělo, hustou šedohnědou srst a 

bílé břicho a ovíjivý ocas. 

Kdy myslíte, že je aktivní? V noci 
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Zajímavosti: Umí sice šplhat, ale většinu života tráví na zemi. Zde si také buduje hnízdo 

na spaní. Na stromy se uchyluje v případě nebezpečí a pak rychle šplhá pomocí 

ovíjivého ocasu.  

 

Zastávka č. 13: Voliéra 

Zde si vyberte 1 zvíře a napište do pracovních listů 2 charakteristiky. 

(ve voliéře je 8 druhů ptáků, takže na 1 ceduli připadají cca 3 žáci) 

 

Zastávka č. 14: Klokánek krysí 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Poznáte podle vzhledu, co je to za zvíře? klokánek krysí, další z vačnatců 

Proč se příliš nepodobá klokanovi? Nemá dlouhé zadní končetiny 

 

Zajímavost: Vypadá jako krysa, ale je to jeden z nejmenších klokanů v Austrálii.  

 

Zastávka č. 15: Ledňák obrovský 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Poznáte živočicha před vámi? největší zástupce čeledi ledňáčkovitých 

Odhadnete jeho váhu a velikost? měří 39 – 45 cm a váží 310 – 480 g. 

Zkuste rozlišit samce od samice samice je větší něž samec. 

 

Zajímavost: dokáže ulovit až metrového hada, kterého utluče mohutným zobákem - byl 

proto oblíben u australských osadníků, kteří ho vysazovali na svých farmách.Všimněte 

si, jak má krásně zabarvená křídla. 

 

Zastávka č. 16: Vakoveverka létavá 

Co vidíte před vámi? Zkuste popsat. to vačnatec, má velmi dlouhý ocas a létací 

blánu nataženou mezi posledním prstem 

přední končetiny po první prst končetiny 

zadní 

Jaký význam má blána Díky ní dokáže plachtit až 50 m, což je 

obrovská vzdálenost. Žáci si můžou 

odkrokovat vzdálenost. Průměrná délka 

letu je 20 m.  

Kdy je aktivní? Je aktivní v noci. 

V jakém uspořádání žije? Žije ve skupinách 

Zkuste odhadnou velikost a váhu. Váha je okolo 150 g, délka cca 30 cm 

včetně dlouhého ocasu. Ocas je chápavý 

Co znamená chápavý ocas? Ocasem se dokážou k něčemu uchopit 

nebo uchopit nějaký předmět.  

Zajímavost: při velkém chladu může upadnout do stavu strnulosti.  
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Zastávka č. 17: Papoušek nádherný 

I v Austrálii žijí krásní barevní papoušci. Dorůstá průměrně 40 cm, většinou je jasně 

zelený s tmavějšími letkami a dlouhým ocasem. Dospělí samci mají žluté čelo a hrdlo a 

výrazný červený pruh pod ním. 

Zastávka č. 18: Ledňák modrokřídlý 

Otázky pro žáky Správné odpovědi 

Před vámi je další ledňáček, co je pro ně 

typické z hlediska vzhledu? 

Mají velkou hlavu nesoucí dlouhý, silný 

zobák. Ocas je krátký, stejně tak i nohy. 

Nemá prakticky žádný jazyk 

 Samička je větší než samec 

V jakém uspořádání žije? Žije v rodinných skupinách 
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Příloha č. 6  Mapka výukového programu Daleká Austrálie  
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Příloha č. 7 Pracovní list: Daleká Austrálie – verze pro žáky 

 

1. Doplň: Australský pták až 1,8 m vysoký ......................................................... 

Je příbuzný s africkým ................................................................................................. 

 

2. Pro Austrálii je typická labuť .......................................................................... 

 

3. Jak vypadá vřesoviště? Zakroužkuj. 

a. V létě vyschlá půda,rostou zde kvetoucí keře, nahodile stromy 

b. Je to místo bez rostlin, povrch je tvořen pískem 

c. Místo s mnoha rostlinami, „australský prales“ 

 

4. Co je termitiště?................................................................................................... 

 

5. Čím je typický vačnatec?..................................................................................... 

 

6. Uveď 2 příklady vačnatce................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

7. Kdo nebo co je Aboriginec?................................................................................. 

 

8. Typická psovitá šelma Austrálie je: zakroužkuj    -     Šakal 

                                                                                          -     Dingo 

                                                                                           -     Ibis 

 

9. Co má společného Austrálie s ovcí domácí? 

............................................................................................................................. 

 

10. Co charakterizuje vakoveverku létavou? (2 charakteristiky) 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

11. K čemu je vakoveverce blána mezi prsty?.............................................................. 

. 

12. Najdete v Austrálii papoušky? ano x ne 

 

13. Jak vypadají ledňáčci?............................................................................................ 

 

14. Jaké zvíře tě nejvíce zaujalo?.................................................................................. 

15.  Proč?..................................................................................................................... 
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Příloha č. 8 Pracovní list: Daleká Austrálie – autorské řešení 

 

1. Doplň: Australský pták až 1,8 m vysoký ...................EMU HNĚDÝ........... 

Je příbuzný s africkým ..........PŠTROSEM................. 

2. Pro Austrálii je typická labuť ..................ČERNÁ............... 

 

3. Jak vypadá vřesoviště? Zakroužkuj. 

a. V létě vyschlá půda,rostou zde kvetoucí keře, nahodile stromy 

b. Je to místo bez rostlin, povrch je tvořen pískem 

c. Místo s mnoha rostlinami, „australský prales“ 

 

4. Co je termitiště?.............................................................................................. 

 

5. Čím je typický vačnatec?..NA BŘIŠE MÁ VAK, MLÁĎATA SE RODÍ 

VELMI MÁLO VYVINUTÁ A VE VAKU DOCHÁZÍ K DALŠÍMU 

VÝVOJI...... 

 

6. Uveď 2 příklady vačnatce..............KLOKAN, KLOKÁNEK, KUSKUS, 

VAKOVEVERKA............................... 

 

7. Kdo nebo co je Aboriginec?......PŮVODNÍ OBYVATEL AUSTRÁLIE.. 

 

8. Typická psovitá šelma Austrálie je: zakroužkuj    -     Šakal 

                                                                                           -   Dingo 

                                                                                           -   Ibis 

 

9. Co má společného Austrálie s ovcí domácí? 

...........JSOU ZDE VHODNÉ PODMÍNKY PRO CHOV, NEJVÍCE 

CHOVANÝCH OVCÍ  JE V ČÍNĚ A V AUSTRÁLII .................... 

 

10. Co charakterizuje vakoveverku létavou? (2 charakteristiky) 

....................LÉTAJÍCÍ BLÁNA , DLOUHÝ OCAS................. 

 

11. K čemu je vakoveverce blána mezi prsty?......POMOCÍ BLÁNY DOKÁŽE 

LÉTAT/PLACHTIT.......... 

. 

12. Najdete v Austrálii papoušky? ano x ne 

 

13. Jak vypadají ledňáčci?................VELKÁ HLAVA, MOHUTNÝ ZOBÁK, 

TYPICKÉ ZBARVENÍ (BÍLOMODRÉ)....................... 

 

14. Jaké zvíře tě nejvíce zaujalo?.................................................................................. 

15.  Proč?..................................................................................................................... 

 


