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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na využití geologického parku jako prostředku získávání a 

upevňování znalostí z oblasti geovědních disciplín při výuce přírodopisu, biologie a zeměpisu 

na základních školách a středních školách všeobecně vzdělávacího charakteru. Diplomová 

práce je tvořena obecnou rešerší způsobu výuky geovědních disciplín na základních a střed-

ních školách všeobecně vzdělávacího charakteru na základě RVP a ŠVP včetně popisu sku-

tečné situace na vybrané škole, kde jsem absolvoval učitelské praxe. Jsou vytvořeny a pilotně 

vyzkoušeny pracovní listy pro žáky a metodické materiály pro učitele jako výukový materiál 

pro vlastní výuku v geologickém parku. Závěrem je vyhodnocen potenciál vytvořených mate-

riálů z hlediska zatraktivnění a lepšího zapamatování poznatků z oblasti geovědních disciplín. 

Klíčová slova: geologický park, pracovní listy, výuka geologie 

ANGLICKY 

The thesis is focused on use of the geological science park as a mean of acquiring and develo-

ping knowledge in the field of geoscience disciplines in the teaching of natural science, biolo-

gy and geography at primary schools and secondary grammar schools. This thesis consists of 

a general retrieval of teaching geoscientific disciplines at basic schools and secondary gram-

mar schools based on the national curriculum standarts including description of actual situati-

on in a selected school where my teaching praxis took place. Worksheets for pupils and met-

hodical materials for teachers will be created as means to support teaching in the geological 

park. Finally, the potential of the created materials will be evaluated from the attractiveness 

and better remembering of knowledge in geoscience disciplines point of view. 

Key words: geological park, worksheets, teaching geology 

  



SEZNAM ZKRATEK 

ČM – Český masiv 

DP – diplomová práce  

Ga – miliardy let 
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ÚVOD 

Geologický park Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je stálou venkovní expo-

zicí hornin a geologického vývoje území České republiky. V jeho rámci jsou vystaveny hor-

ninové exponáty, které zaznamenaly geologický vývoj našeho území v intervalu několika set 

milionů let. Expozice tak srozumitelným způsobem přibližuje pohled na jedinečnou geologic-

kou minulost České republiky. Návštěvník výstavy získává přehled o horninách, jejich vnitřní 

struktuře, složení i procesech vzniku a o jejich výskytu na našem území. 

Cílem diplomové práce „Tvorba a pilotní testování výukových materiálů pro Geologický park 

Přírodovědecké fakulty“ bylo vytvoření výukového a testovacího materiálu zaměřeného 

na prohloubení znalosti žáků v oblasti geovědních disciplín. Procvičování a testování žáků 

pomocí pracovních listů připravených pro návštěvu v Geologickém parku Přírodovědecké 

fakulty UK směřuje k pochopení geologické minulosti České republiky takřka v reálném pro-

středí. 

Diplomová práce je rozdělena na několik částí. Úvodní kapitoly rešeršní části vysvětlují histo-

rii a typy geoparků a geologických expozic. Krátce se zmiňují o charakteristice Geologického 

parku PřF UK, geologických vědách a o práci geologa. Stručně je popsán Český masiv a jeho 

geologické jednotky. Další část práce se zabývá studiemi metodiky jednodenních školních 

aktivit, které jsem získal při studiu zahraničních i českých zdrojů. Následuje část s obecnou 

charakteristikou metod výuky geovědních disciplín na základních a středních školách všeo-

becně vzdělávacího charakteru na základě RVP a ŠVP včetně popisu skutečné situace na vy-

brané škole. Dále jsou zařazeny samotné návrhy pracovních listů a testů s řešením. 

  



2 

1 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

1.1 Co se skrývá pod pojmem GEOPARK 

Geopark je označení pro geologicky cenná území, kde jsou ve spolupráci s místními obyva-

teli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu roz-

voje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní 

projekty, ty však často hrají dominantní roli. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité 

i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické pa-

mátky. 

Přesto, že je geopark definován Ministerstvem životního prostředí České republiky, nejed-

ná se o území, které by nějakým způsobem omezovalo lidskou činnost vyjma oblastí, které již 

mají nějaký ochranný status (CHKO, národní parky a další chráněná území). Jedná se tedy 

o zastřešení současných aktivit a jejich další rozvoj (Geopark). 

1.1.1 Evropské geoparky 

Byly založeny v červnu roku 2000, kdy provozovatelé čtyř národních geoparků: 

 Reserve Geologique de Haute-Provence ve Francii, 

 Muzeum přírodní historie Lesboský zkamenělý les v Řecku, 

 geopark Gerolstein, Vulkaneifel v Německu, 

 Kulturní park Maestrazgo ve Španělsku, 

podepsali na řeckém ostrově Lesbos úmluvu deklarující vytvoření této sítě. Původně útlá síť 

se dnes již značně rozrostla a čítá 49 území v 18 zemích Evropy (European Geoparks Network). 

Jedinými členy této sítě na území České republiky jsou Geopark Český ráj a Česko-

bavorský geopark Egeria. 
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1.1.2 Síť národních geoparků České republiky 

Síť (Národní geoparky) na základě směrnice č. 6/2007, kterou vydalo Ministerstvo životního 

prostředí České republiky v roce 2007. Jejím úkolem je podporovat oblasti s geoturistickým 

potenciálem národního významu. Do konce roku 2014 se stalo členy sítě národních geoparků 

šest velkoplošných lokalit na území České republiky (Obrázek 1 - označeno žlutým kříž-

kem):  

1. evropský a národní geopark Český ráj, http://geopark-ceskyraj.cz 

2. národní geopark Egeria, který je součástí přeshraničního Česko bavorského projektu 

(Karlovarský kraj, název parku je podle německého názvu řeky Ohře-Eger), 

http://www.geopark.cz/ 

3. národní geopark Železné hory (oblast CHKO Železné hory), 

http://www.geoparkzh.cz/cs/ 

4. národní geopark GeoLoci (okolí Tachova a Stříbra, navazuje  

na národní geopark Egeria a také tvoří část Česko-bavorského geoparku). 

http://geoloci.webnode.cz/  

5. geopark Podbeskydí, http://www.geoparkpodbeskydi.cz/ 

6. geopark Kraj blanických rytířů,  

 

Obrázek 1 Geoparky na území ČR, (zdroj: www.narodnigeoparky.cz) 

Bílým křížkem jsou označeni kandidáti na titul národní geopark. 
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1.1.3 Geologická expozice 

Geologické expozice v přírodě - na jednom místě jsou pod širým nebem vytvořenou ukáz-

kovou sbírkou hornin z širšího regionu (Geologické expozice v přírodě). 

Jako první u nás vznikla geologická expozice v Karlově Studánce v roce 1991. Přírodní ex-

pozice umožňují zájemcům seznámit se na jednom místě s typickými horninami regionu. 

Často na vzorcích hornin bývají naleštěné plochy, které umožňují lépe vidět strukturu hornin 

a ukazují, jaký bude případně vzhled výrobků z dané horniny při ušlechtilé kamenické výrobě. 

Expozice bývají doprovázeny výkladovými tabulemi o geologickém vývoji území, vzniku 

hornin a jejich výskytu. 

Geologické expozice v přírodě jsou někdy označovány jako Geopark. Toto označení je 

nevhodné a mělo by zůstat vyhrazeno jen pro rozsáhlejší území, ve smyslu rozvedeném 

v předchozím textu tohoto dokumentu. 

Karlova Studánka 

Příklad geologické expozice (Obrázek 2) 

Typové vzorky hornin z Hrubého i Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněž-

níku ve formě mnohatunových balvanů v parkové úpravě. 

 

Obrázek 2 Geologická expozice v Karlové Studánce (zdroj: www.turistika.cz)  
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1.2 Geologický park Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

Geologický park Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je stálou venkovní expo-

zicí hornin a nachází se v areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-

vy v Praze. Představuje stálou expozici hornin a seznamuje návštěvníky s geologickým pro-

středím České republiky. Exponáty ukazují záznam geologického vývoje velké části území 

České republiky, který proběhl za posledních přibližně 600 milionů let a expozice tak přibli-

žuje pohled na jedinečnou geologickou minulost České republiky. Hlavní přínos Geologické-

ho parku pro popularizaci a propagaci geologie má dva aspekty: 

 Populárně-vědecká činnost: srozumitelným způsobem přiblížit stavbu hornin, která 

je odrazem bohaté geologické minulosti. Návštěvník získává ucelený přehled o dru-

zích hornin, jejich struktuře a textuře, minerálním složení a procesech, které vedly 

k jejich vzniku. Zároveň ukazuje, jejich rozšíření na území České republiky. 

 Výuková činnost: expozice může sloužit jako jedna z pomůcek při výuce přírodních 

věd (zejména při výuce geologie) v širokém spektru vzdělávacích zařízení od základ-

ních a středních škol po nižší ročníky vysokých škol přírodovědeckého zaměření. Je 

vhodná též pro vzdělávání pedagogických pracovníků a pro osvětovou činnost zamě-

řenou na širokou neodbornou veřejnost. 

Spojení areálu geologického parku a prostor botanické zahrady vytváří jedinečnou možnost 

vidět živou i neživou přírodu jako jeden organický celek. 

Charakteristika geologického parku 

U vstupu do areálu stojí dva výukové panely (Obrázek 3). Obsahují stručnou prezentaci vývo-

je planety Země, popis deskové tektoniky, vznik hornin a jejich klasifikaci. Text je doplněn 

přehledem vývoje života na Zemi a regionálně-geologickým členěním území České republiky. 
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Výukové panely při vstupu do parku 

 

Obrázek 3 Výukové panely při vstupu do parku (foto Boris Poláček) 

Následují vlastní horninové exponáty. Ty jsou v geologickém parku 

umístěny tak, aby byly pro návštěvníky přístupné ze všech stran. Jejich 

rozmístění respektuje regionálně-geologický původ vzorku. Každá horni-

na je doplněna o stojánek s tabulkou, na které je krátký text vystihující 

charakter, složení a původ horniny (Obrázek 4). Na tabulce je i mikrofo-

tografie vzorku a mapka s vyznačenou lokalitou, odkud exponát pochází. 

Obrázek 4 Hornina s tabulkou (foto Boris Poláček) 

Výstavba geologického parku proběhla během akademického roku 2009/2010 a byla financo-

vána z prostředků PřF UK. Hlavními autory jsou RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. a Mgr. Lukáš 

Vondrovic z Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK. Odbornou 

konzultaci při výstavbě poskytli specialisté z fakulty a pracovníci České geologické služby. 

Texty byly recenzovány Doc. RNDr. Rostislavem Melicharem, RNDr. Jaroslavou Pertoldo-

vou, CSc. a Mgr. Davidem Dolejšem, Ph.D. 

Horninové exponáty byly poskytnuty významnými firmami působícími v těžařském průmyslu 

na území České republiky (Geologický park PřF UK).  



7 

1.2.1 ČESKÝ MASIV 

Český masiv (dále ČM) tvoří geologický podklad území České republiky a představuje 

nejrozsáhlejší fragment variského orogénu, který byl vytvořen před 380 – 320 Ma při kolizi 

kontinentů Gondwana a Baltika (Obrázek 5). (Mísař 1983). Na základě odlišných vlastností 

horninového prostředí je ČM dělen na 4 samostatné jednotky: moldanubikum, bohemikum, 

saxothuringikum a moravosilezikum. Na těchto krystalinických jednotkách pak transgredují 

sedimenty platformního pokryvu.  

 Schematická a zjednodušená geologická mapa Českého masivu 

 

 

Magmatickéhorniny variské 
 

Slabě metamorfované horniny 

 

Magmatické horniny prevariské 
 

Sedimenty permokarbonského až křídového stáří 

 

Silně metamorfované horniny 
 

Sedimenty kambrického až devonského stáří 

Obrázek 5 Schematická geologická mapa Českého masivu (upraveno dle Frankeho 2000) 

Moldanubikum 

Nachází se v jižní části Českého masivu a je tvořeno horninami prekambrického a prvohorní-

ho stáří (původně nejrůznější usazené horniny), které byly během variského vrásnění silně 
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poznamenány přeměnami (metamorfózou). Na Obrázku 5 jsou vybarveny světle hnědou bar-

vou. Tyto skupiny hornin byly později proniknuty hlubinnými žulovými tělesy (zejména mol-

danubický a středočeský pluton – na Obrázku 5 nápadné oblasti vybarvené červeně). Horniny 

moldanubický například tvoří geologický podklad Šumavy a Českého lesa, Českomoravské 

vrchoviny (Chlupáč 2011). 

Bohemikum 

Středočeská oblast, nebo Tepelsko-Barrandienská oblast – navazuje ze severozápadu na Mol-

danubikum a tvoří podklad velké části středních a západních Čech. Je tvořeno horninami 

svrchního proterozoika a spodního paleozoika (kambrium, ordovik, silur a devon). Klasickou 

oblastí je tzv. Barrandien tvořená převážně nepřeměněnými až slabě přeměněnými hornina-

mi svrchního proterozoika, se spodním paleozoikem ve střední části nazvaná na počest proslu-

lého paleontologa Joachima Barranda
1
. Na severu a severozápadě se tyto horniny noří pod 

křídové a karbonské usazeniny, na jihovýchodě se stýkají se středočeským plutonem. Prote-

rozoikum, jehož stáří se odhaduje na 1 100 až 600 miliónů let, bylo za kadomské orogeneze 

zvrásněno a metamorfováno. Paleozoické uloženiny, proslulé bohatostí paleontologických 

nálezů, byly zvrásněny za variské orogeneze (Chlupáč 2011). 

Saxothuringikum 

Ohraničuje Český masiv ze severozápadu a tvoří přirozenou hranici mezi ČR a SRN v oblasti 

Karlovarského, Ústeckého kraje a německým státem Sasko. Směrem na východ přechází 

v oblast lužickou, která se nachází přibližně na území kraje libereckého a královehradeckého. 

Vlastní saxothuringikum je tvořené hlavně přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelými 

horninami (například v oblasti krušnohorského plutonu. Nejdůležitější oblastí, kterou tvoří 

horniny saxothuringika jsou Krušné hory. Oblast lužická navazuje na východním okraji 

saxothuringika a tvoří geologický podklad Jizerských hor a Krkonoš, Orlických hor a Krá-

lického Sněžníku. Lužická oblast je bohatá na hlubinná vyvřelá tělesa (plutony) proterozoic-

kého a prvohorního stáří – lužický, krkonošsko-jizerský, orlicko-sněžnický (Chlupáč 2011). 

                                                 

1
 Joachim Barrande [žoašém barand] (11. srpna 1799, Saugues, Haute-Loire – 5. října 1883, Frohsdorf, Dolní 

Rakousko) byl francouzský inženýr a paleontolog, který se stal celosvětové známým vědcem svým průzkumem 

geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/11._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1799
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Saugues&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1883
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Frohsdorf&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleontologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Moravosilezikum 

Tvoří východní část Českého masivu – skládá se z dílčích oblastí různého stáří (například 

proterozoické brunovistulinikum, moravikum lemující z východu sousední moldanubikum a 

silezikum tvořící horninový podklad Hrubého Jeseníku. Důležitou součástí jsou také horniny 

uložené v devonu (Moravský kras) a spodním karbonu – tzv. moravskoslezské paleozoikum - 

sled slabě metamorfovaných až nemetamorfovaných sedimentů mořského i sladkovodního 

původu a produktů sopečné činnosti paleozoického stáří (silur, devon, spodní karbon), jehož 

podklad tvoří brunovistulikum. Patří sem zejména tyto dílčí jednotky: Moravský kras, drob-

nější výskyty v Hornomoravském úvalu, na Drahanské vrchovině (Chlupáč 2011). 

Platformní pokryv 

Představuje sledy hornin usazených po skončení variské orogeneze na zpevněném (konsoli-

dovaném) povrchu Českého masivu od svrchního karbonu do současnosti. Jednalo se zejména 

o často cyklicky usazené horniny uložené v kontinentálním prostředí v nestálém podnebí kar-

bonu a permu (jíly, opuky, pískovce, sopečné usazeniny) z oblasti středních Čech. 

Usazeniny z období druhohor (mezozoika) vznikly vlivem kolísání hladiny oceánu uložené 

v křídě v oblasti České křídové pánve (jezerní, brakické a mořské usazeniny) a jižních Čech - 

českobudějovická a třeboňská pánev, kde sedimentace pokračovala i v třetihorách. Pozů-

statky této sedimentární činnosti nacházíme ve skalních městech Českého Ráje, Adršpachu, 

v Českém Švýcarsku. Původně bažinatá oblast jihočeských pánví byla ve středověku přemě-

něna na kulturní krajinu plnou rybníků a umělých vodních kanálů. 

Důležitou sedimentární oblastí se v třetihorách (kenozoiku) se staly podkrušnohorské pán-

ve vzniklé poklesem části zemské kůry podél hlubinného zlomu. V této oblasti se vedle říč-

ních a jezerních sedimentů usadily především sloje hnědého uhlí. Součástí platformního po-

kryvu jsou i pozůstatky třetihorní a čtvrtohorní sopečné činnosti v Doupovských horách a 

Českém středohoří, která s přestávkami probíhala v období před 35 až 1 milionem let (Plat-

formní pokryv). 

  



10 

1.3 Geologické vědy 

Geologické vědy se zabývají studiem neživé přírody - výzkumem a využitím zemského 

tělesa, zejména zemské kůry, ve prospěch lidské společnosti. Zemská kůra je tvořena z hor-

nin. Horniny jsou složeny z jednoho nebo častěji z více minerálů (nerostů). Minerály obsa-

hují jednotlivé chemické prvky, známé z periodické soustavy prvků. Geologické vědy se dělí 

se několik vědních disciplín: 

Petrologie - věda zkoumající horniny ze všech hledisek, tj. systematického (určení složení a 

klasifikace) i genetického (petrogenetického); kromě vlastního vzniku (petrogeneze) řeší i 

zákonitosti jejich chemismu (petrochemie), přeměn a vztahů k ostatním horninám a geologic-

kým jevům. Petrologie experimentální studuje zejména krystalizaci tavenin v laboratorních 

podmínkách (Petránek, 1993). 

 

Obrázek 6 Příklad horniny z geoparku amfibolit (foto Boris Poláček) 
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Mineralogie - věda o minerálech. Zkoumá jejich slože-

ní, fyzikální a chemické vlastnosti, výskyt, rozšíření a 

význam v přírodě a pro člověka (Petránek, 1993). 

Například hornina amfibolit (Obrázek 6) obsahuje mine-

rály - především amfibol, živec plagioklas a deformova-

né zelené pásky minerálů epidotové skupiny. Dalšími 

minerály jsou biotit, křemen a rudní minerály (Obrá-

zek 7). 

 

Obrázek 7 Mikrofotografie horniny  
amfibolitu (polarizované světlo) 

Paleontologie - věda o organizmech, které na Zemi 

žily a vyvíjely se v dávné geologické minulosti. Tyto 

organizmy (Obrázek 8) již většinou vyhynuly a často po 

sobě zanechaly informaci v podobě zkamenělin – fosilií
2
. 

Geologie - věda, která zkoumá geologické děje, které 

probíhaly v minulosti a probíhají i v současnosti uvnitř 

planety Země nebo na jejím povrchu. 

 

Obrázek 8 Fosilie trilobitu  
(zdroj: www. wz/barrandien.cz) 

Historická geologie zkoumá vývoj zemské kůry v jednotlivých obdobích planety Země, je 

blízká stratigrafii (Petránek, 1993). 

Práce geologa 

Terénní průzkum a geologické mapo-

vání je náplní práce geologů. Při terénním 

průzkumu se hledají vzorky minerálů, 

hornin a zkamenělin. Odebírají a opraco-

vávají se geologickým kladívkem (Obrá-

zek 9). Kladívko s dlátovitým břitem se 

používá k odsekávání jednotlivých vrstev 

usazených hornin – například břidlic. 
 

Obrázek 9 Geologické kladívko (foto Boris Poláček) 

                                                 

2
 Na počátku kambria došlo k náhlému mohutnému rozvoji života, kdy objevily nové typy bezobratlých s pevnou 

schránkou, která byla schopná fosilizace (zkamenění), takže dnes víme, jak tito obyvatelé prastarých oceánů 

vypadali. Mezi nejvýznačnější zástupce kambrické zvířeny patřili trilobiti. 
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Polarizační mikroskop 

Vzorky se po očištění zkoumají v laboratoři. Tenké vybroušené řezy (Obrázek 11) se vyhod-

nocují pomocí polarizačního mikroskopu (Obrázek 10). Ten slouží k pozorování minerálů 

v hornině. Od běžného mikroskopu se liší tím, že využívá polarizované světlo (elektromagne-

tické vlnění, které kmitá v jedné rovině). 

 

Obrázek 10 Polarizační mikroskop 
(zdroj: www.intracomicro.cz) 

 

Obrázek 11 Mikrofotografie durbachitu - zkoumání 
polarizačním mikroskopem 

Geologický kompas (Obrázek 12) slouží ke zjišťování směru a úklonu geologických vrs-

tev. Měření směru vrstev geologickým kompasem (Obrázek 13). 

 

Obrázek 12 Geologický kompas 
(zdroj: www.topgeo-shop.cz) 

 

Obrázek 13 Branické skály - měření směru vrstev (foto Boris Poláček) 
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Zpracování výsledků práce geologa 

Laboratorní výsledky, dálkový průzkum Země a terénní měření slouží mimo jiné k sestavení 

geologické mapy, která znázorňuje geologickou stavbu určitého území (Obrázek 14). Podle 

požadavků praxe vznikají různé druhy map, např. mapy podzemních vod pro vodohospodáře, 

mapy půd pro stavbaře a zemědělce, mapy životního prostředí pro širokou veřejnost. 

Geografické informační systémy 

Geologické mapy se převádějí z papírové do digitální podoby pro analýzu a vizualizaci geo-

logických dat v geografických informačních systémech (GIS), například v aplikaci ArcGIS. 

Výřez z geologické mapy 

 

Obrázek 14 Ukázka detailu z regionální geologické mapy (výřez z mapy Boris Poláček)  



14 

1.4 Exkurze 

Exkurze je jedna z nejčastějších organizačních forem výuky, které navíc vedou k nejlepšímu 

zapamatování a osvojování učiva, vedou také k vyšší motivaci poznávaní světa. Jedná se 

o organizační formu výuky konanou mimo školní budovy, která v žácích rozvíjí znalosti a 

vědomosti přímým pozorováním věcí a dějů v přirozené situaci přírodního nebo sociálního 

prostředí. Kromě seznámení se s jevy, mají žáci možnost poznat způsoby práce v terénu, vidět 

důsledky (geologických) procesů, seznámit se s vědeckou prací z oblasti geologie, těžbou 

surovin apod. Vedle didaktické složky je zde i složka emoční a morální, která by měla vést 

ke snaze o ochranu životního prostředí (Turanová, Bizubová 2002). 

Exkurze by měla trvat minimálně půl vyučovacího dne. Podle místa nás zavádí do přírody, 

výrobních podniků, muzeí, sbírek, geologických expozic a geologických parků. Podle nápl-

ně dělíme exkurze na specializované (monotématické) zaměřené na jedno odvětví geologie 

(např. petrologie) nebo komplexní, kde může být zařazena i jiná složka (např. biologická, 

ekologická). Komplexní exkurze jsou výhodné při prohlubování mezipředmětových vztahů. 

Podle umístění ve vyučování existují exkurze: 

 úvodní – motivující - před probíráním nového učiva, 

 závěrečné - opakující a rozšiřující znalosti žáků ze školního učiva v terénu. 

Tato bývá častější. 

Pro efektivní průběh exkurze musí být splněno několik podmínek: 

 důkladná příprava učitele při stanovování cílů, 

 časové a místní rozvržení exkurze, 

 obsah exkurze, 

 důkladná příprava žáků ve smyslu poznání cílů a významu obsahu exkurze, 

 stanovení bezpečnostních pravidel atd. 

Vzhledem k počasí a průběhu tematického plánu učitele pro daný předmět a třídu je vhodné 

období pro konání exkurzí duben a květen, kdy je značná část učiva již probraná. 
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Jak připravit a vést geologickou exkurzi 

 musíme si stanovit postupný sled lokalit, které chceme projít, 

 časový plán, za jak dlouho se dá exkurze absolvovat, 

 sled lokalit přizpůsobujeme také podmínkám MHD, provozu lomů či závodů, 

pokud exkurze vede právě tam, 

 vyhledat nebezpečná či nepřístupná místa, 

 najít oblasti nejčastějšího a typického výskytu objektů, které chceme sledovat, 

 důkladně se zorientovat v topografické a geologické mapě, 

 vyhledat místa, odkud by se mohl odebírat materiál do školních sbírek, 

 krátce po exkurzi pak provést reflexi v podobě například: 

o testu, 

o vytvoření sbírky sebraných vzorků, 

o svolání studentské vědecké konference, atp. 

Pracovní listy 

Didaktické využití pracovních listů při výuce geologie 

Pracovní listy jsou tradičním způsobem obohacení a rozšíření výuky (nejen) geologie a 

používají se již od 20. let 20. století. Připravují se jako pomůcka samostatné práce žáků indi-

viduální i skupinové, která by měla podněcovat motivaci učiva, zvýšení kvality a trvanlivosti 

získaných vědomostí a dovedností a měly by vést k tvořivému a samostatnému přístupu 

k vyučované látce (Turanová 2000). 

Pracovní listy mají tyto funkce: 

 gnozeologickou – ulehčující žákům poznávací proces 

 psychologickou – práce s pracovními listy navozují specifické intelektuální a psy-

chomotorické operace 

 didaktickou – slouží při osvojování nového učiva  

 výchovnou – podporuje systematickou práci žáků a rozvoj logického myšlení 

Pracovní listy mobilizují vědomosti, motivují a pomáhají i při rozvoji zručnosti žáků. Může-

me je v podstatě zakomponovat do jakékoliv fáze vyučovací jednotky.  
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Jak správně vyrábět pracovní listy 

Základní požadavek je přiměřenost obsahu věku žáků, která nemůže být v rozporu 

s požadavky odborné úrovně. Musí vycházet z obsahu a systému vyučovacího předmětu, 

to znamená z platných vzdělávacích programů a osnov. Pro pracovní list je nutné vybrat jen 

tolik úloh, kolik jich žák může za stanovený čas vypracovat. 

Tři fáze tvorby pracovních listů: 

1. analytická fáze – vymezení a specifikace učebních cílů 

2. syntetická fáze – formulace úloh 

3. optimalizační fáze – autor prověří pracovní list na žácích,  

hledají se příliš těžké nebo nesrozumitelně formulované úlohy,  

které je případně potřeba upravit nebo vyměnit za jiné 

Upravený, odborně i metodicky ověřený pracovní list je pak možné použít při práci s dalšími 

žáky. 

Typy úloh v pracovních listech 

Existuje několik způsobů rozdělení typů úloh. Například podle stoupající náročnosti dělíme 

otázky na 5 skupin: 

1. úlohy vyžadující paměťovou reprodukci poznatků, 

2. úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky, 

3. úlohy vyžadující složitější operace s poznatky (indukce, dedukce, abstrakce), 

4. úlohy vyžadující tvořivé myšlení – problémové úlohy, 

5. úlohy vyžadující podání poznatků na základě vlastní tvořivé práce: 

 zpráva o experimentu,  

 referát z nastudované literatury. 

Podle typu odpovědí žáka dělíme úlohy: 

 úlohy s otevřenou odpovědí – doplnění textu, vzorců, názvů,  

schémat, grafů, řešení výpočtů 

 úlohy s uzavřenou odpovědí – výběr odpovědi podle zadaných možností,  

přiřazování charakteristik do různých množin 

 podle obsahu – teoretické, experimentální a aplikované úlohy 
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Terénní cvičení 

Terénní cvičení nebo exkurze jsou nezastupitelné, protože bez nich by bylo vyučování ne-

konkrétní a málo názorné. Kontakt s neživými přírodninami a tvary zemského povrchu, ale i 

uvědomování si vztahu mezi živou a neživou přírodou přímo v terénu jsou mnohem účinnější 

při nabývání poznatků a jejich fixaci. (Turanová, Bizubová 2002) 

Terénní cvičení může mít charakter: 

 geologické vycházky,  

 exkurze 

 mapovacího cvičení, atd. 

1.5 Metodika skupinové práce 

Na to, jak evaluovat skupinovou práci žáků, existuje mnoho názorů. Autorka vybraného člán-

ku ve škole působí jako koordinátor tvorby ŠVP pro gymnaziální vzdělávání, jejím úkolem je 

svým kolegům metodicky poradit, jak organizovat a hodnotit skupinovou práci žáků. Proto 

v rámci vlastních vyučovacích metod začala zařazovat skupinovou práci a její hodnocení 

u žáků střední školy (Metodika skupinové práce a její hodnocení u žáků střední školy). 

Autorka vychází z dlouholetých zkušeností své vlastní pedagogické praxe s kategorií žáků 

věkové kategorie 15 - 19 let. Je důležité, aby skupinová práce pro všechny žáky dané třídy 

byla motivující, přiměřeně náročná a zejména jim poskytla zpětnou vazbu. Také bylo nut-

no zadání skupinové práce koncipovat tak, aby žáci po splnění úkolu a jeho prezentaci prošli 

rozvíjením klíčových kompetencí.  

Zároveň je potřeba se vypořádat s otázkou, jak žáky hodnotit. Vyhodnotit slovně pouze nej-

lepší skupinu? Tím se rozhodně demotivují pro další skupinovou práci skupiny ostatní (nutno 

brát v úvahu věkovou kategorii žáků - starší žáci vesměs neradi vyvíjejí soutěžní aktivity, aniž 

je výsledným efektem známka). Aby žáci respektovali skupinovou práci jako standardní vyu-

čovací metodu a skutečně pracovali "s nasazením", známku by měli vždy obdržet. Dospělo se 

tedy k názoru, že se bude muset ohodnotit známkou každý žák třídy v rámci každé pracovní 

skupiny.  
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Metodický postup: 

Vyučující zadá následující úkoly (10 minut): 

 rozdělení žáků třídy na max. 4 - 5 skupin (ve skupině 5 - 7 členů - podle počtu žáků 

ve třídě, žáci si skupiny vytvoří sami), 

 jednotlivé skupiny mají možnost si vybrat ze 3 - 4 témat, 

 za domácí úkol se žáci důkladně připraví na vybrané téma, materiály k danému téma-

tu mohou čerpat z internetu, novin, odborných publikací apod., také si promyslí strate-

gii vlastního zpracování tématu a samozřejmě vybrané téma prostudují, 

 žáci jsou předem seznámeni se způsobem hodnocení a jeho kritérii. 

V následující vyučovací hodině: 

 žáci ve skupinách zpracovávají vybrané téma, 

 mohou ještě využít odborné publikace či informace z internetu, 

 využiji konzultace s vyučujícím. 

V další vyučovací hodině: 

1. každá skupina žáků provede prezentaci svého úkolu, 

2. vyučující vždy po prezentaci skupiny ohodnotí každého žáka skupiny, 

známkuje jeho odborné znalosti, případně pokládá doplňující otázky, 

3. po prezentacích všech skupin pak vyučující vybere písemně zpracované hodnocení 

od každé skupiny žáků (zodpovídá za to koordinátor skupiny), přidělí po vzájemné 

diskusi ve skupině známky podle předem známých kritérií, 

4. vyučující seznámí žáky s výsledky celkového hodnocení - každý žák získává dvě 

známky - první je ohodnocením odborných znalostí a kompetencí - hodnotí učitel, 

druhá hodnotí originální řešení úkolu a uplatnění kreativních přístupů jednotlivých 

členů skupiny žáků - hodnotí žáci sami, 

5. vyučující určí, jakou váhu přikládá svému hodnocení a jakou váhu hodnocení,  

které provádějí žáci sami.  



19 

Přínosy skupinové práce a jejího hodnocení: 

 prohloubení odbornosti žáků - dávají do souvislostí své znalosti  

z vyučovacích hodin se skutečnou praxí, 

 osvojení klíčových kompetencí žáků (k učení, k řešení problémů, komunikativní, so-

ciální a personální, občanské i pracovní) zcela přirozenou formou, 

 získávání zpětné vazby žáků - žáci mají možnost porovnat svůj aktuální výkon 

s ostatními žáky v rámci jedné vyučovací hodiny, 

 výrazné posílení motivace žáků pro další vzdělávání v daném vzdělávacím oboru, 

 velmi pozitivní vnímání možnosti účastnit se vlastního hodnocení, 

 výrazný efekt pro vlastní učení ve srovnání s klasickou frontální výukou, 

tím, že je žák spolutvůrcem daného tématu, dané téma si skutečně dobře zapamatuje. 

Rizika realizace skupinové práce a jejího hodnocení: 

 mnohem větší časová náročnost na přípravu, zejména na přípravu  

způsobu hodnocení a stanovení kritérií hodnocení, 

 pokud se vyučující důkladně nepřipraví, nemusí vždy zvládnout skupinovou práci 

v naplánovaném čase a nemusí docílit výše jmenovaných přínosů, 

 skupinovou práci je bezpodmínečně nutné si naplánovat do tematického plánu vyučo-

vacího předmětu vzhledem k četnosti její plánované realizace, 

 pouze slovní hodnocení skupinové práce není u této věkové kategorie vhodné,  

lepší je hodnocení známkou. 

Zkušenosti se sebehodnocením žáků při skupinové práci 

U žáků bylo od počátku zřejmé, že při sebehodnocení ve skupinové práci mají tendenci  se 

snažit nikoho nepoškodit a přidělovat hodnocení výborné. Je třeba žákům vysvětlit, že smys-

lem jejich sebehodnocení je umět přijmout názor jiného a že je důležité umět chyby i nedo-

statky člena skupiny vysvětlit konstruktivně, tak aby výtky byly poučením. 
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Hodnocení klíčových kompetencí 

U středoškolských žáků by již klíčové kompetence měly být automatizované, zejména u vě-

kové kategorie žáků 18 - 19 let již vybudované, pouze se prohlubují. Při jednotlivých prezen-

tacích skupinové práce, ale i při vlastní skupinové práci se v plné míře klíčové kompetence 

u jednotlivých členů skupin projevily. Klíčové kompetence lze vnímat jako celek se znalostmi 

žáka. Například klíčové kompetence k učení projevili všichni žáci ve skupinách na velmi 

dobré úrovni. 

Doporučení 

Velmi se osvědčilo využít skupinové práce žáků na procvičení, zopakování, prohloubení odu-

čených tematických celků. To zaručuje skutečnost, že se tato metoda práce před žáky věkové 

kategorie 15 - 19 let "neokouká" a tím pro žáky zůstává stále motivující. 

1.6 Teorie testů 

Didaktické testy 

Písemné zkoušení orientující se na objektivní zjištění úrovně zvládnutí učiva určité skupiny 

lidí za podmínek daných pro všechny. Testování patří mezi ekonomicky výhodné způsoby 

evaluace (Kalhous, Obst 2009). Testy by měly mít tyto základní vlastnosti: objektivita – stejné 

obsahové, formativní a hodnotící kritéria: 

 validita – shoda obsahu testu s obsahem výchovně vzdělávacího procesu ve škole 

 reliabilita – u žáků stejné věkové kategorie by měly mít testy podobné výsledky 

 citlivost – schopnost rozlišit žáky podle jejich schopností testy zvládnout 

Rozdělení testů 

 kognitivní – zaměřené na zjišťování úrovně vědomostí, dovedností a návyků 

 psychomotorické 

 pro zjištění výsledků výuky 

 studijních předpokladů 

 vstupní, průběžné, závěrečné 

 monotématické, polytematické 

 objektivně skórovatelné, kvaziobjektivní, subjektivní 
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Testová otázka 

Je základem didaktického testu, má obsahovat instrukce, co má žák dělat, popisuje výchozí 

situaci, vlastní obsah otázky, alternativy odpovědí, disruktory a autorské řešení 

Testové otázky můžeme podle způsobu položení rozdělit: 

 zjišťující, znalostní 

 třídící, srovnávací – obsahující jednoduché myšlenkové operace 

 vysvětlovací – vyvozování vztahů, hodnocení, dokazování 

 problémové – rozvoj myšlení – „Proč?“ 

 dovednostní – aplikace a interpretace teoretických znalostí 

Otevřené otázky – ve formě krátké odpovědi – doplnění, nebo ve formě doplnění dlouhého 

textu (esej, srovnání, úvaha). Doplňovaná položka by měla být zřetelná již během čtení zadání 

jako jediná správná odpověď. Projeví se při zpracovávání autorského řešení. 

Uzavřené otázky – nabídka alternativ, jedna nebo více správných navazující na kmenové 

zadání, systém ano – ne, časté jsou disruktory, forma otázek by neměla ukazovat na správnou 

odpověď, mezi uzavřené otázky patří i multiple - choice , přiřazovací otázky. 

Požadavky na formulaci testových úloh 

Stanovení cíle hodnocení – co, proč a jak hodnotím – při kladení otázky nepoužíváme slo-

žitá souvětí, dva zápory, mělo by nabízet jednoznačné řešení a používat terminologii, kterou 

žáci znají. 

Výhody a nevýhody testových otázek 

výhody – objektivita, rychlost proveditelnosti, ekonomičnost práce učitele i žáka, zpřesnění 

myšlenek žáka, nezávislost na vyjadřovacích schopnostech žáka 

nevýhody – nelze odhalit objektivní a subjektivní znalosti, možnost hádání a náhody, převa-

ha znalostních úloh 
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1.7 Teorie jednodenních školních aktivit 

Literární přehled (Příloha č. 1) 

V rámci výuky přírodních věd, zejména pak biologie a geologie existují tři základní prostředí 

výuky: třída, laboratoř a vnější svět (Orion, Hofstein 1991). Z nich právě vnější svět – blízké 

či vzdálenější okolí školy - je nejvíce opomíjeno. Možností, jak ho prozkoumat, jsou jedno-

denní mimoškolní (terénní) aktivity – exkurze. (Orion, Hofstein 1991). Jeden z důvodů, proč 

by se měly jednodenní aktivity mimo školu provozovat, je jejich snadná zařaditelnost 

do školního kurikula (Sellman, Bogner 2012). Revize kurikula geologie probíhá už řadu let 

například s ohledem na zefektivnění metod výuky geologie včetně aktivit v terénu a profesní 

přípravy budoucích učitelů geologie tak, aby se mohla geologie otevřít všem dětem (King 

2008). Smysl a formu jednodenních aktivit můžeme porovnávat zejména na základě zkoumá-

ní posunu ve vědomostech žáků v dané problematice (Prokop et al. 2007) nebo posuzováním 

změn chování a postojů vůči zkoumané problematice (Sellmann, Bogner 2012 a Sellman, 

Bogner 2012, Fernandéz Manzanal et al 1999). Studovat také můžeme psychologické vlivy 

neznámého „nového prostředí“ působící na žáky při vlastní činnosti v terénu (Orion, Hofstein 

1991), (Elkins, Elkins 2007) a vliv na jejich výkon. 

Jednodenní školní aktivity se zkoumají i podle toho, v jaké části školního roku mají být zařa-

zeny. Potvrzuje se, že, spíše než exkurze vstupní, jsou pro žáky prospěšnější exkurze, které 

následují až po teoretické výuce ve škole. (Elkins, Elkins 2007). Na začátku výzkumu si mu-

síme položit základní vědeckou otázku nebo stanovit hypotézu, zda může jednodenní aktivita 

zlepšit znalosti žáků v dané problematice, jejich postoje a snahu o ochranu daného přírodního 

jevu, druhu organismu či biotopu? Pokud ano, tak jak k tomu tato činnost přispívá? Nejčastěji 

jsou publikované výzkumy zabývající se efektivitou exkurzí zaměřené na mládež ve věku 

přibližně 14-19 let (Orion, Hofstein 1991), ale zkoumají se i mladší děti z nižších tříd druhého 

stupně ZŠ (Prokop et al 2007). Vzorek žáků bývá různě velký. Někdy se jedná o několik desí-

tek jedinců (60-70), (Fernandéz Manzanal et al 1999) až po skoro 300 žáků v případě studie 

zkoumající faktory mající vliv na schopnosti učení během školní exkurze v přírodním pro-

středí (Orion, Hofstein 1991). 

Žáci jsou zpravidla rozděleni na experimentální skupinu a na kontrolní skupinu, jejichž čin-

nost se liší v exkurzní části, mají ale společný pretest a posttest. (Prokop et al 2007).  
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Pretest umožňuje zjištění vstupních vědomostí, připravenost, případně ukazuje na postoje 

žáků. Do fáze testování bývá zařazen v předstihu před vlastní exkurzí a to od několika dní 

předem, (Sellmann, Bogner 2012) (2) do několika týdnů až dva měsíce (Prokop et al 2007). 

Pretest může mít charakter testu s otevřenými či uzavřenými odpověďmi, případně multiple 

choice (výběr z více správných odpovědí). Může se také jednat o jednoduchý dotazník, pokud 

je cílem zkoumat i názory, postoje, zkušenosti a budoucí aspirace žáků. Mimo nich se 

pro postojovou a názorovou složku mohou používat individuální rozhovory s jednotlivými 

žáky (Fernadéz Manzanal et al 1999). 

Jednodenní aktivita 

Vlastní jednodenní školní aktivita může mít různou náplň a průběh. Žáci pracují buď sami, 

nebo jsou rozděleni do skupin a pracují na zadaných úkolech společně (Sellmann, Bogner 

2012) (2). Důležité je žákům předem stanovit podmínky práce, seznámit je s obsahem školní 

aktivity, výstupy, které bude mít. Může se jednat o exkurzi do geologicky významné lokality 

v blízkém či vzdálenějším okolí školy, do různých přírodních biotopů nebo například do bo-

tanické zahrady. Pokud jsou žáci předem rozděleni na experimentální a kontrolní skupiny, 

vlastní vědecké činnosti během exkurze se účastní zpravidla jen experimentální skupina. Kon-

trolní skupina může v danou chvíli absolvovat běžnou výuku ve školním prostředí (Prokop 

et al 2007) nebo se mohou experimentální skupina a kontrolní skupina shodovat v obsahu 

práce, ale jedna pracuje v terénu a druhá ve škole na těch samých úkolech (Fernandéz Man-

zanal et al 1999). Žáky můžeme rozdělit do několika skupin i podle obsahu a rozsahu odborné 

a psychologické přípravy, která předchází vlastní exkurzi. V tomto případě můžeme rozlišit 

velmi připravenou skupinu s mnohahodinovou teoretickou přípravou a důkladným popisem 

aktivit, málo připravenou skupinu, která absolvovala 3-5 vyučovacích hodin v tomto případě 

poznáváním hornin a typů půd a tradičně připravenou skupinu žáků, která se účastnila běžné 

výuky ve škole. (Orion, Hofstein 1991). Všechny tyto různě připravené skupiny následně ab-

solvují praktickou činnost v terénu.  

Skupiny pracují se stejným pretestem a posttestem. Na úspěšný průběh testování a práce bě-

hem jednodenní školní může mít vliv intenzita činnosti a pomoci učitele, jeho interakce 

se žáky, faktor nového prostředí a zkušenosti z přírodního prostředí (Novelty Space) a postoje 

žáků k exkurzi jako formě výuky (Orion, Hofstein 1991). 
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Posttest 

Posttest následuje po ukončení experimentální části v předem zvoleném období. Někdy může 

následovat ihned po skončení experimentu, (Sellman, Bogner 2012) (1) nebo až několik týdnů 

po něm (Sellmann, Bogner 2012) (2). Tímto zkoumáme především krátkodobé znalosti a zís-

kané postoje, dovednosti a názory. Jindy může po posttestu v době 4 až 6 týdnu po experi-

mentální fázi následovat ještě následný zapamatovací test s cílem zjistit jakou paměťovou 

stopu participace na jednodenní školní aktivitě v žákovi zanechala (Sellmann, Bogner 

2012) (2). 

Součástí celého schématu výzkumu pretest – jednodenní školní aktivita – posttest může být 

i učitelská zpráva zaznamenávající postupy a výsledky práce žáka během celého procesu 

(Fernandez Manzanal et al 1999). Platnost hypotéz a vědeckých otázek porovnáváme na zá-

kladě výsledků experimentální a kontrolní skupiny a na základě toho můžeme určit, zda jed-

nodenní aktivita v daném případě má, nebo nemá, vliv na osobnost žáků. Výsledky srovná-

váme na více úrovních: 

Kognitivní 

Krátkodobé znalosti se zkoumají v posttestu, který následuje ihned po experimentální aktivi-

tě, (Sellmann, Bogner 2012) (1) (2) nebo po asi 1 týdnu (Prokop et al. 2007). 

Trvanlivost znalostí zjišťujeme v zapamatovacím testu, který je absolvován žáky zhruba 

1 měsíc až 6 týdnů po aktivitě, zde bývá znát úbytek zapamatovaných informací, přestože 

jistá paměťová stopa zůstává (Sellmann, Bogner 2012) (2). 

Výsledky uvnitř skupin nejsou dány pohlavím (Orion et al 1991), (Prokop et al 2007). 

Postojové a názorové 

Postojové a názorové výsledky se porovnávají mezi kontrolní a experimentální skupinou. 

Z výsledků vychází zpravidla lépe skupina experimentální (Prokop et al. 2007). V případě 

například budoucí práce v přírodních vědách. Závěry článku (Sellmann, Bogner 2012) (2) 

ukazují na fakt, že zkušenost z jednodenní školní aktivity může změnit postoje žáků 

k důležitosti různých článků o ekosystémech či potravních řetězcích. Zkušenost obecně vede 

k větší snaze o ochranu životního prostředí.   
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2 CÍL - STANOVENÍ HYPOTÉZY A PŘEDPOKLAD 

2.1 Hypotéza 

Vědecká hypotéza (Hypotéza definice) je přijatelný předpoklad umožňující vědecké vy-

světlení nějakého jevu. Hypotéza je tvrzení o podstatě určité situace ve světě, je to vědecky 

zdůvodněný předpoklad možného stavu skutečnosti. Na počátku vědeckého poznání stojí do-

mněnka, kterou hypotéza rozpracovává. Hypotéza již musí být podložena celou řadou faktů 

vytyčujících nám další směr výzkumu. Hypotéza vzniká, když pátráme po nutné souvislosti 

mezi fakty, vyžaduje práci badatele, aby mohla být potvrzena či vyvrácena. V tomto procesu 

je často možné fakta vyložit několika různými hypotézami, které pak v dalším bádání ověřu-

jeme. Hypotéza musí být slučitelná s co největším počtem faktů, jichž se týká. Můžeme 

na základě faktů vytyčit i více hypotéz. 

Úloha hypotézy ve vědě a výzkumu: 

 hypotéza je jedním z řešení, jak překlenout problém mezi teorií a empirií 

 hypotéza je formulace, která vysvětlí naše pozorování 

 hypotézu nemůžeme nikdy dokázat, jen potvrdit nebo falzifikovat 

 hypotéza je nástrojem pro tvoření lepších výkladů, je formulována v takové podobě, 

v níž je testovatelná (formulace hypotézy je test, zda je daný jev možný) 

 hypotézy nevysvětlují co „to“ je, ale jak „to“ poznat 

 falešná hypotéza je vytvořená tak, že experimenty se nemohou ani potvrdit ani vyvrátit 

 nerelevantní hypotéza je vytvořená tak, že nedochází k žádnému posunu, řešení 

Kritéria hypotézy: 

 hypotéza je testovatelná (musí být způsob, jak ji falzifikovat) 

 kompatibilita s dřívějšími hypotézami (kontinuita bádání) 

 jednoduchost („nejsprávnější je ta, která je nejméně komplikovaná“) 

 forma jistého tvrzení - pravidla hry 

 Platón: pravidla relativizace - konfrontace mezi myšlením člověka a tím, kde vzniká 

nový teoretický jazyk 

 realistický způsob zachycení myšlení, myšlenka hypotézy vychází z myšlenky dialogu 

 hypotéza stanovuje pravidla výměny informací - „metodologický ideál“ 

 hypotéza je předběžná a nahraditelná 

 hypotéza má zdůvodňovat, nikoliv být sama zdůvodňována (snaha vzdát se toho, 

v čem spočívá vědecká racionalita).  
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2.2 Hypotéza pro jednodenní školní aktivitu v geologickém parku 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

V letech 2009 - 2010 vznikal v prostorách Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK 

v Praze geologický park s cílem seznámit širokou veřejnost s geologickým vývojem a stavbou 

Českého masivu. Když jsem v rámci bakalářské práce vytvářel internetové stránky prezentují-

cí geologický park, vznikla myšlenka vytvoření pracovních listů pro jednodenní školní aktivi-

ty - EXKURZE (Definice exkurze). 

Činnost s didakticky zpracovanými pracovními listy by měla pomoci při orientaci 

v geologickém parku a k lepšímu poznání a k doplnění vědomostí z obecné geologie a zlepše-

ní povědomí o stavbě a vývoji Českého masivu. Na počátku tvorby pracovních materiálů a 

jejich pilotního ověření jsem vycházel z následujících hypotéz: 

 H0(1) - znalosti z geologie se před a po absolvování exkurze  

do geoparku se neliší 

 H1 alternativní(1) - znalosti z geologie se před a po absolvování exkurze  

do geoparku se liší 

 H0(2) - znalosti z geologie se před a po absolvování práce s pracovními materiály  

v počítačové učebně školy neliší 

 H1 alternativní(2) – znalosti z geologie se před a po absolvování práce  

s pracovními materiály v počítačové učebně školy liší 

Vycházím z předpokladu, že žáci, kteří absolvují program jednodenní školní aktivity 

v geologickém parku, budou v posttestu dosahovat lepších výsledků než žáci, kteří pracovali 

s pracovními materiály v počítačové učebně školy. 
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3 METODIKA 

3.1 Postup při pilotáži pracovních listů pro geopark 

V diplomové práci jsem měl za úkol vytvoření testů pro 9. ročník ZŠ, kvartu osmiletého, nebo 

první ročník čtyřletého gymnázia, kde se obor geologie probírá dle RVP (Rámcový vzděláva-

cí program pro gymnázia). Organizace výuky se může na různých typech škol lišit v zařazení 

geologie do různých ročníků podle konkrétních ŠVP. Škola, kde jsem vykonával obě praxe, si 

dle svých ŠVP zařadila oblast geologie následovně: 

Studijní obory Sportovního gymnázia v Kladně (ŠVP Sportovní gymnázium Kladno) 

 79-41-K/81 všeobecné studium, všeobecné studium s rozšířenou výukou TV (osmile-

té), geologie se vyučuje v rámci předmětu přírodopis v tercii (2 hodiny týdně) a v sex-

tě s hodinovou dotací týdně jako samostatný předmět geologie 

 79-41-K/41 všeobecné studium, všeobecné studium s rozšířenou výukou TV (čtyřleté), 

geologie se vyučuje ve druhém ročníku s jednohodinovou dotací týdně jako samostat-

ný předmět geologie 

 79-42-K/41 všeobecné studium se zaměřením na sportovní přípravu - výuka probíhá 

podle školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2012 ŠVP se zapracovanými standardy 

č. j. 1259/2012/SG (čtyřleté), geologie se vyučuje ve druhém ročník s jednohodinovou 

dotací týdně jako samostatný předmět geologie 

Po konzultaci s vedením školy, vyučující geologie a vzhledem k časovým možnostem všech 

zúčastněných stran proběhlo testování v těchto třídách vyššího gymnázia: 

 2. A – čtyřletý obor - obor 79-41-K/41 - všeobecné + rozšířená tělesná výchova 

 Sexta A – osmiletý obor 79-41-K/81 - všeobecné + rozšířená tělesná výchova 

 Sexta B - osmiletý obor 79-41-K/81 – všeobecné 
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Předmět GEOLOGIE podle ŠVP Sportovního gymnázia v Kladně 

Školní vzdělávací program se jmenuje: „KALOCAGATHIA“ - rozvoj ducha a těla 

Geologie - Charakteristika vyučovacího předmětu 

Geologie je koncipována jako samostatný vyučovací předmět ve 2. ročnících čtyřletého gym-

názia a v sextách osmiletého gymnázia studijních oborů 79-41-K/81, 79-41-K/41, 79-42-K/41 

s dotací jedné vyučovací hodiny. Vychází ze vzdělávacího obsahu daného oboru v RVP G, 

resp. RVP GSP. Geologie je jednou z přírodních věd, která studuje přírodní prostředí, ve kte-

rém žijeme. Je základní vědou o Zemi a má těsnou vazbu na chemii, fyziku, biologii, geogra-

fii, ekologii. Předmět je zaměřen na získávání základních znalostí z geologických věd, včetně 

geologické terminologie. Sahá od výzkumu vzniku planety a počátků vývoje života na Zemi 

(historická geologie, geostratigrafie, paleontologie), přes studium hornin (petrologie), minerá-

lů (mineralogie, krystalografie). Studuje stavbu, složení a vývoj Země, litosféru a geologické 

děje, které v ní probíhají a formují její reliéf (geomorfologie, všeobecná strukturní geologie). 

Nahlédne se také do oboru hydrogeologie a pedologie. Všechny poznatky jsou aplikovány pro 

lidstvo, aby mu zajistily dostatek nerostných surovin, kvalitní pitné vody, snížily rizika pří-

rodních katastrof apod. (aplikovaná geologie). S tím souvisí i řešení problémů spojených se 

životním prostředím (environmentální geologie). 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu GEOLOGIE 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu GEOLOGIE vychází ze vzdělávacího oboru Geo-

logie v RVP G. Teoretické znalosti žák rozvíjí v praktických činnostech. Součástí předmětu 

jsou laboratorní cvičení (zjišťování chemických vlastností nerostů, řešení úkolů z jednotlivých 

oborů geologie: navržení geologického průzkumu ložiska, řešení a nákres litologicko – strati-

grafických řezů, návrh asanace krajiny apod.) Úkoly jsou prezentovány formou ročníkové 

práce, při kterých žák používá poznatky získané ve škole, ale také samostatně prostuduje da-

nou tematiku. Nedílnou součástí je ověřování znalostí v terénu, popř. exkurze do geologicky 

atraktivní oblasti. Žák při tom rozvíjí schopnost vlastního úsudku, analýzy příčin a dedukce 

důsledků přírodních jevů. 

Na základě pochopení základních principů se podporuje pozitivní vztah k přírodním vědám a 

k přírodě obecně. 
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Exkurze do geologického parku 

Exkurze do geologického parku a práce s pracovními listy je svou náplní vhodným doplňkem 

pro výuku předmětu biologie nebo geologie, zeměpisu a chemie. Je vhodná pro žáky středních 

škol všeobecného a přírodovědného zaměření. 

S vybranými třídami navštívíme Geologický park PřF UK v Praze a při prohlídce areálu bu-

deme pomocí problémových otázek doplňovat informace do připravených pracovních listů. 

Poté budeme vyhodnocovat a analyzovat získané poznatky na společné konferencí formou 

prezentací, diskuzí, formulací problémů. 

3.2 Účastníci výzkumu 

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 

Na této škole jsem absolvoval svá středoškolská studia i všechny pedagogické praxe, proto 

jsem ji zvolil ke svému experimentu. Nebylo jednoduché zorganizovat průběh pretestů, ná-

vštěvu geologického parku a vyplnění pracovních listů v učebně VT s kontrolní skupinou a 

následnou fázi posttestů, kde žáci měli prokázat vliv exkurze nebo práce v počítačové učebně. 

Přesto jsem došel k  závěrům, které budu na dalších stránkách posuzovat. Spolupracoval jsem 

s vyučující geologie Ing. Libuší Drábkovou, se 3 třídami: 

 2. A – čtyřletý obor - obor 79-41-K/41 - všeobecné + rozšířená tělesná výchova 

počet žáků 30, (6 žáků se nezúčastnilo – sportovní soustředění) 

 Sexta A – osmiletý obor 79-41-K/81 - všeobecné + rozšířená tělesná výchova 

počet žáků 14, (3 žáci se nezúčastnili – sportovní soustředění) 

 Sexta B - osmiletý obor 79-41-K/81 – všeobecný 

počet žáků 19 (účastnili se všichni) 

Geologický park 

Pilotního testování pracovních listů se účastnilo 30 žáků ze sexty A a sexty B – tito žáci na-

vštívili Geologický park PřF UK (experimentální skupina). 

Učebna PC ve škole 

24 žáků z 2. A vyplnilo stejné sešity s otázkami pro geologický park v učebně VT. Z těchto 

žáků jsem vytvořil kontrolní skupinu.   
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3.3 Pretest 

V týdnu od 11. 5 – 15. 5 2015 se ve vyučovacích hodinách geologie konaly pretesty (Přílo-

ha č. 2). Pretest trval cca 15 – 20 minut. Obsahem zahrnoval všeobecné otázky z geologie a 

otázky cílené na informace o vývoji Českého masivu (pro zjištění, co si pamatují 

z vyučovacích hodin a jakou mají představu o stavbě Českého masivu). Většina otázek kore-

sponduje s texty na výukových panelech při vstupu do geoparku. Pretest byl vytištěn obou-

stranně na jeden list a obsahoval 10 otázek. Každý si vypracoval sám svůj pretest, poté jsem 

testy vyhodnotil dle autorského řešení a obodování otázek. 

Otázka č. 1 

1. Kdy vznikla planeta Země? Podtrhněte správnou odpověď. (1 bod) 

a. 46 mld. let 

b. 4,6 mld. let 

c. 460 mil let 

d. 4,6 mil let 

Typ otázky: výběr 1 správné odpovědi 1 bod, testová otázka s uzavřenou odpovědí. 

Otázka č. 2 

2. Planeta Země je součástí Sluneční soustavy. Základem pro vznik Sluneční soustavy bylo 

mračno plynu a drobných prachových částeček (solární nebula).  

Popište, jak planeta Země vznikla: (2 body) 

Autorské řešení 

Díky gravitaci se mračno plynů a drobných prachových částeček (solární nebula) zároveň zahřívalo a 

roztáčelo kolem své osy. Vlivem odstředivých sil se při rotaci vytvořil diskovitý útvar. V centrální části 

rotujícího disku se soustředilo kolem 99,9% hmoty, ze které se vytvořilo Slunce. V gravitačním poli 

Slunce se podobným způsobem vytvořilo všech 8 planet, které jsou součástí naší Sluneční soustavy. 

Typ otázky: doplnění odpovědi – popis vzniku srážením vesmírných částic (1 bod) a půso-

bením gravitace mezi nimi (1 bod), celkem 2 body, testová otázka s otevřenou odpovědí. 
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Otázka č. 3 

3. Řez planetou Země – označte jednotlivé vrstvy, které tvoří zemské těleso:  (6 bodů) 

Zadání Autorské řešení 

  

Typ otázky: doplnění správných názvů částí řezu zemským tělesem, každý název obdrží 

1 bod, celkem 6 bodů, testová otázka s otevřenou odpovědí. 

Otázka č. 4 

4. V předchozím schematickém obrázku řezu planety Země jste rozlišili dva typy zemské 

kůry. Uměli byste popsat, jak se tyto typy od sebe liší? (4 body) 

Zadání 

……………………kůra  

……………………kůra  

Autorské řešení 

Kontinentální kůra 

je složena v převážné míře z kyselých a intermediálních typů hornin 

(přechodné typy hornin mezi kyselými a bazickými). Její běžná moc-

nost je kolem 30 km. V oblastech mladých pohoří může dosahovat 

mocnosti až 80 km. Mocnost kontinentální kůry může být také o ně-

co menší a to v mobilních oblastech. 

Oceánská kůra 

je složena z bazických hornin (bazalt, gabro). Je tedy výrazně těžší 

(má vyšší hustotu) nežli kůra kontinentální. Její mocnost se pohybu-

je kolem 10 km. Je pokrytá silnou vrstvou mořských sedimentů. 

Typ otázky: výčet základních typů zemské kůry (2 body), základní popis každého z nich 

(2 body), celkem 4 body, testová otázka s otevřenou odpovědí. 
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Otázka č. 5 

5. Na následujícím obrázku je znázorněno určité rozhraní litosférických desek zemské ků-

ry. Vedle obrázku dopište: (3 body) 

Zadání 

 

Jak se rozhraní nazývá: 

Jaký děj při něm při něm probíhá: 

Kde k tomuto procesu v současnosti dochází? 

Autorské řešení 

Jak se rozhraní nazývá: konvergentní (sbíhající se) rozhraní. 

Jaký děj při něm při něm probíhá: Při kolizi desek se jedna podsouvá, klesá do nitra Země a 

ve velké hloubce se působením tlaku a vysoké teploty nakonec roztaví. Dochází přitom k jejímu zániku. 

Vznikají pásemných pohoří. 
Kde k tomuto procesu došlo? V místě střetu indické a euroasijské litosférické desky, Himaláje. 

Typ otázky: konvergentní rozhraní litosférických desek zemské kůry – název (1 bod), 

děj (1 bod), kde (1 bod), celkem 3 body, doplnění správné odpovědi testové otázky s otevře-

nou odpovědí. 

Otázka č. 6 

6. Na následujícím obrázku je znázorněno další možné rozhraní litosférických desek zem-

ské kůry. Vedle obrázku dopište:  (3 body) 

Zadání 

 

Jak se rozhraní nazývá: 

Jaký děj při něm při něm probíhá: 

Kde k tomuto procesu v současnosti dochází? 

Autorské řešení 

Jak se rozhraní nazývá: divergentní (rozbíhající se) rozhraní 

Jaký děj při tom probíhá: Odsouvání desek směrem od sebe, např. na dně oceánů. Mezi deskami 

vystupuje rozžhavené magma k povrchu, kde rychle tuhne. Vzniká nová oceánská zemská kůra, a po-

kud se magma nahromadí až k hladině oceánu, může vzniknout nová pevnina. 

Kde k tomuto procesu došlo? Středoatlantský hřbet, vznik Islandu (leží na rozhraní Euroasijské a 

Severoamerické litosférické desky). 

Typ otázky: divergentní rozhraní litosférických desek zemské kůry – název (1 bod), 

děj (1 bod), kde (1 bod), celkem 3 body, doplnění správné odpovědi testové otázky s otevře-

nou odpovědí. 



33 

Otázka č 7 

7. Popište, jaký je rozdíl mezi minerálem a horninou: (4 body) 

Zadání 

a. minerál: 

b. hornina: 

Autorské řešení 

a. minerál: Krystalická nebo amorfní látka, která vznikla geologickými procesy. Obecně lze de-

finovat jako strukturně homogenní pevnou látku určitého chemického složení a fyzikálních 

vlastností, vzniklou přírodními anorganickými pochody. Z minerálů jsou složeny horniny, kte-

ré tvoří litosféru. 

b. hornina: Horniny jsou tvořeny souborem zrn jednoho nebo více minerálů. Horniny vznikly 

přírodními procesy v hloubce nebo na zemském povrchu a tvoří samostatná geologická tělesa 

(masivy, vrstvy). Horniny mohou být zpevněné nebo nezpevněné. 

Typ otázky: rozdíl mezi minerálem a horninou, co je minerál (2 body), co je hornina (2 bo-

dy), celkem 4 body, testová otázka s otevřenou odpovědí. 

Otázka č. 8 

8. Podle způsobu vzniku dělíme horniny do tří skupin. Do následující tabulky zapište ná-

zvy těchto skupin hornin a do dalšího sloupce stručně způsob vzniku:  (6 bodů) 

Zadání 

Hornina Způsob vzniku 

  

  

  

Autorské řešení 

Hornina Způsob vzniku 

Vyvřelé (magmatické) 
vznikají chladnutím a utuhnutím roztaveného magmatu. Magma 

pochází z hloubky mnoha kilometru. 

Usazené (sedimentární) 
vznikají zvětráváním starších hornin, přenosem materiálu a jeho 

usazováním (sedimentací), případně i zpevněním na povrchu 

Přeměněné (metamorfované) 

vznikají přeměnou vyvřelých., usazených a starších již dříve 

přeměněných hornin v důsledku působení tepla a tlaku v zem-

ském nitru. 

Typ otázky: rozdělení hornin podle způsobu vzniku (3x1 bod), stručný popis vzniku 

(3x1 bod). Otázka s otevřenou odpovědí.  
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Otázka č. 9 

9. Do legendy následujícího schématu mapy ČR zapište jednotlivé části Českého masivu. 

 (5 bodů) 

Zadání 
Autorské  

řešení 

 

 
 saxothuringikum 

 
 platformní pokryv 

 
 moldanubikum 

 
 bohemikum 

 
 moravosilezikum 

Typ otázky: Části Českého masivu – doplnění správných názvů jednotlivých částí po 1 bodu, 

celkem 5 bodů, testová otázka s otevřenou odpovědí. 

Otázka č. 10 

Zadání 

Která horotvorná činnost pomohla při utváření Českého masivu?  

Které kontinenty se tehdy střetly?  

Do které geologické éry byste tuto událost zařadili?  (3 body) 

Autorské řešení 

Která horotvorná činnost pomohla při utváření Českého masivu?  
Variské vrásnění. 
Které kontinenty se tehdy střetly?  
Srážka tehdejších kontinentů Laurussie a Gondwany za vzniku superkontinentu Pangea. 

Do které geologické éry byste tuto událost zařadili?  
Vrásnění probíhalo od svrchního devonu do spodního permu (prvohory). V té době se vytvořila pře-

vážná část Českého masivu. 

Typ otázky: Doplnění odpovědi na 3 krátké otázky s otevřenou odpovědí: správná odpověď 

na každou dílčí otázku za 1 bod, celkem 3 body. Otázka s otevřenou odpovědí. 
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HODNOCENÍ PRETESTŮ 

Porovnání průměrných výsledků pretestů všech tříd 

Tabulka 1 Dosažené průměrné výsledky pretestů všech tříd a možné maximum 

2. A, sexta A, B 
Otázka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Průměr 2. A 1,00 0,54 4,42 2,17 1,35 1,21 2,48 1,04 0,75 0,38 

Průměr sexta A 1,00 1,32 4,77 2,14 1,55 1,64 2,00 2,36 1,27 0,45 

Průměr sexta B 1,00 1,42 4,82 2,55 1,92 1,92 3,11 3,82 2,79 0,21 

Maximum 1 2 6 4 3 3 4 6 5 3 

Porovnání získaných bodů při pretestu u jednotlivých tříd s možným maximem 

 

Graf 1 Porovnání průměrů získaných bodů při pretestu u jednotlivých tříd s možným maximem 

Nejlepších výsledků v pretestu dosáhli žáci sexty B. 

Celkově mohli žáci získat v testu 37 bodů.  
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3.4 Pracovní listy 

Geologický park Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

Je stálou venkovní expozicí hornin, které zaznamenaly geologický vývoj, kterým prošlo 

území naší země za posledních přibližně 600 milionů let. Expozice přibližuje pohled 

na jedinečnou geologickou minulost České republiky (www.parkgeo.cz). Žáci na jednom mís-

tě zkoumali horniny přivezené z mnoha zajímavých koutů naší země a ze všech oblastí Čes-

kého masivu. Pro lepší orientaci a bádání v geoparku pracovali s  pracovními listy, které jim 

měly pomoci lépe se zorientovat v problematice geologických procesů a jejich vlivů na stavbu 

Českého masivu, jako přílohu všechny skupiny obdržely topografickou a zjednodušenou 

geologickou mapa ČR. 

Geologická exkurze se uskutečnila 3. června 2015 se třídami sextou A (11 žáků) a sextou B 

(19 žáků). Tato skupina byla experimentální. 

Vchod do areálu geologického parku 

  

Obrázek 15 Vstup do geologického parku (foto Boris Poláček) 

Náhled (půdorys) geologického parku 

 

Obrázek 16 Profil geologického parku  
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Mapa České republiky s barevně vyznačenými geologickými jednotkami ČM 

 

 
SAXOTHURINGIKUM 

 

PLATFORMNÍ  
POKRYV 

 
MOLDANUBIKUM 

 
BOHEMIKUM 

 
MORAVOSILEZIKUM 

Obrázek 17 Mapa ČR s barevně vyznačenými geologickými jednotkami Českého masivu 

Schematická a zjednodušená geologická mapa Českého masivu (Obrázek 5, strana 7) znázor-

ňuje geologické jednotky Českého masivu, jak zasahují do okolních zemí. 

Pracovní listy 

Sada pracovních listů (Příloha č. 3) se skládá z oboustranně tištěných listů k vyplňování: 

 2 listy slouží ke zpracování poznatků, které jsou uvedeny v textech  

na dvou informačních tabulích při vstupu do geoparku (Obrázek 15) 

 1 list - otázky pro oblast saxothuringika 

 1 list - otázky pro oblast moldanubika 

 1 list - otázky pro oblast bohemika 

 1 list - otázky pro oblast moravosilezika 

 1 list - otázky pro oblast platformního pokryvu 

Sedm listů se může sepnout do pracovních sešitů nebo používat jednotlivě. Doporučuje se, 

aby dva pracovní listy ke zpracování poznatků z obou informačních tabulí při vstupu 

do geologického parku obdrželi všichni, neboť získané poznatky se využijí při vyplňování 

listů pro všechny další oblasti geologických jednotek. Pokud není dostatek času, týmy pak 

zpracují listy věnující se informačním tabulím a jen jednu oblast přidělené geologické jednot-

ky. V závěr exkurze pak informují o poznatcích ze své oblasti ostatní členy třídy. Všechny 

týmy pak mají vyplněné kompletní sešity. 
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Rozdělení žáků do pracovních skupin 

Z obou experimentálních tříd vznikla jedna promíchaná skupina s počtem 30 žáků, kteří se 

náhodně rozdělili na pět skupinek po 6 jedincích. Pět skupin bylo dáno počtem oblastí České-

ho masivu. 

 V každé skupině byl určen vedoucí, který organizo-

val práci skupiny a prezentoval výsledky společné 

práce na závěrečné konferenci (výsledky mohl pre-

zentovat i jiný pověřený člen dané skupiny). 

 Každý tým dostal pracovní sešit (sadu pracovních 

listů), topografickou a geologická mapa ČR. 

 Během vlastní práce v geoparku žáci pracovali 

na zadaných úkolech v rámci skupinky společně, ne-

bo se domluvili, kdo se kterého úkolu zhostí. 

 V případě potřeby se mohli obrátit na pedagogický 

dozor, který měl autorská řešení pracovních listů. 
 

Skupiny pracovaly v přidělených oblastech geoparku na pracovních listech 

 

Obrázek 18: Práce tříd v geologickém parku (foto Boris Poláček)  
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Po vypracování si skupiny nechaly zkontrolovat správnost odpovědí od vyučujícího 

 

Obrázek 19 Kontrola dokončené práce ve skupině (foto Boris Poláček) 

Příprava na závěrečnou konferenci 

 

Obrázek 20 Žáci se připravují na závěrečnou konferenci (foto Boris Poláček) 
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Závěrečná prezentace výstupů: 

Po přestávce potřebné ke zpracování získaných informací následovala závěrečná konference. 

Vedoucí skupiny nebo pověřený člen skupiny připravil krátké povídání o výsledcích práce 

v zadané oblasti tak, aby si členové ostatních skupin mohli vyplnit údaje o těch částech Čes-

kého masivu, které neměli za úkol vyplňovat v pracovních listech v rámci své skupiny. 

Součástí společné práce bylo i několik otázek, zda byly otázky srozumitelné, s čím měli žáci 

problémy apod. (pro vyhodnocení přípravy testů hodnotitelem). Konference se konala 

po ukončení skupinové práce přímo v prostorách geologického parku. 

Výstupy týmů: 

Výstupem jednotlivých týmů byly vyplněné všechny pracovní listy k výukovým panelům a 

k oblastem geologických jednotek Českého masivu. 

Cílem bylo, aby nakonec všichni žáci získali všechny potřebné informace z geoparku. 

  



41 

Kontrolní skupina pilotáže pracovních listů 

Většina autorů studií zaměřených na jednodenní školní aktivity (exkurze) vyčleňuje pro kon-

trolu a podporu (vyvrácení) předem stanovených hypotéz kontrolní srovnávací skupinu 

(Orion N., Hofstein A., 1991). Někteří autoři studií zařazují kontrolní skupiny do běžné vyu-

čovací hodiny daného předmětu (např. Prokop et al. 2007).  

Práce v počítačové místnosti 

Kontrolní skupina tvořená žáky 2. A (24 žáků) absolvovala pilotáž pracovních listů v pátek 

5. 6. 2015 během 6. - 8. vyučovací hodiny. Po domluvě s vyučující Ing. Drábkovou a také 

v souvislosti s organizačními pokyny školy okolo právě probíhajících maturitních zkoušek, 

jsem se rozhodl použít alternativní způsob pilotáže pracovních listů prostřednictvím činností 

v učebně VT (Obrázek 21). 

  

Obrázek 21 Kontrolní skupina při práci v učebně VT (foto Boris Poláček) 

Na interaktivní tabuli byly promítnuty výukové panely geologického parku. Dále měli žáci 

přístup k internetovým stránkám geologického parku www.parkgeo.cz. Neznámé pojmy měli 

možnost vyhledat např. na stránkách www.geology.cz nebo zadáváním pojmů v různých 

internetových vyhledávačích. 
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3.5 Posttest 

S cílem ověření výsledků a podpoření či vyvrácení stanovených hypotéz proběhly v týdnu 

od 8. 6 – 12. 6 2015 ve vyučovacích hodinách geologie posttesty. Posttest byl přidělen všem 

žákům testovaných tříd a trval opět cca 15 – 20 minut. 

Existují různé způsoby absolvování posttestů. Někteří autoři (Sellmann, Bogner 2012) (2) 

plánují posttesty ihned po absolvování vlastní pracovní činnosti. Tento posttest je pro ověření 

výsledků následován kontrolním testem zpravidla po 4 až 6 týdnech. Jiní autoři (Prokop et al 

2007) zařazují posttest jeden týden po exkurzi. Tento způsob jsem využil i já. 

Posttest (Příloha č. 5) byl obsahem stejný jako pretest, lišil se v pořadí otázek z důvodu vy-

loučení vlivu mechanického zapamatování. Posttesty jsem vyhodnotil dle autorského řešení a 

připraveného bodování otázek. V kontrolní tabulce výsledků jsem umístil dosažené body 

k jednotlivým otázkám ve stejném pořadí jako u pretestu, aby bylo možné srovnání. 

Řazení otázek při posttestu 

 Otázka 

Pretest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Posttest 9 10 3 4 8 6 7 5 1 2 
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HODNOCENÍ POSTTESTŮ 

Porovnání průměrných výsledků posttestů všech tříd 

Tabulka 2 Dosažené průměrné výsledky posttestů všech tříd a možné maximum 

2. A, sexta A, B 
Otázka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Průměr 2. A 0,96 0,77 4,48 1,92 1,21 1,31 1,92 1,56 1,50 0,38 

Průměr sexta A 1,00 1,09 5,73 2,36 1,73 1,73 2,00 3,09 2,64 0,36 

Průměr sexta B 1,00 1,58 5,74 3,53 2,50 2,16 3,45 4,63 4,00 0,84 

Maximum 1 2 6 4 3 3 4 6 5 3 

Porovnání získaných bodů při posttestu u jednotlivých tříd s možným maximem 

 

Graf 2 Porovnání získaných bodů při posttestu u jednotlivých tříd s možným maximem 

Celkově mohli žáci získat v testu 37 bodů.  

Výrazného zlepšení výsledků v posttestu dosáhla sexta A i sexta B, členové experimentální 

skupiny, která navštívila geologický park. Bližší informace budou dále. 
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3.6 Statistické zpracování údajů z pretestů a posttestů 

Pro statistické zpracování údajů z pretestů a posttestů a podpoření či vyvrácení mých hypotéz 

jsem využil statistického programu česká trial verze STATISTICA 12 od firmy StatSoft, Inc. 

Využil jsem několik základních metod statistického zpracování dat vycházejícího 

z omezeného počtu testovaných žáků.  

Neparametrické testy – používáme pro porovnávání souborů statistických dat, u kterých 

nelze předpokládat normální rozdělení pravděpodobnosti. Náhodná veličina má neznámé roz-

ložení. Pomocí neparametrických testů testujeme nulovou hypotézu, která se týká obecných 

vlastností rozdělení sledované veličiny ve statistických souborech. Neparametrické testy se 

dále mohou používat pro hodnocení subjektivních stupnic hodnot (například školní klasifika-

ce, výsledky testů či pracovních listů). (Neparametrické testy) 

Wilcoxonův párový test - používá se pro hodnocení párových pokusů, kdy sledována ve-

ličina neodpovídá normálnímu Gaussovu rozložení. Porovnává dvě měření provedená u jed-

noho výběrového souboru. V našem případě měření pretestu a posttestu. Testuje hypotézu 

rovnosti distribučních funkcí na základě ověření symetrického rozložení sledované náhodné 

veličiny - číselného vyjádření výsledku náhodného jevu kvantitativního či kvalitativního cha-

rakteru, který je předmětem zkoumání. Náhodná veličina může mít spojitý nebo nespojitý 

charakter. (Wilcoxonův párový test) 

Shapirův - Wilkův test normality – test sloužící k zjištění normálního rozložení hodnot, 

normální rozložení hodnot se dá zjistit na základě grafických metod sestrojením histogramu, 

či za použití Q-Q grafu nebo P-P grafu. Q-Q graf je vhodný pro testování normality na krajích 

rozdělení, P-P graf zdůrazňuje odchylky od normálního rozdělení poblíž střední hodnoty. 

(Shapirův-Wilkův test normality). 
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Krabicové grafy jsou výborným nástrojem pro vizualizaci rozložení dat ve zkoumaném 

vzorku (Popis krabicového grafu). 

Krabicový graf nás informuje o těchto veličinách: 

 nejvyšší (maximální) hodnotě 

 nejnižší (minimální) hodnotě 

 rozsahu hodnot mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou, která se nazývá rozpětí 

 střední hodnotu skupiny dat – medián, pro který platí,  

že 50% hodnot je vyšších a 50% hodnot je nižších 

 oblast prostředních 50 % hodnot je mezikvartilové rozpětí,  

o horní hranicí rozpětí je 75. percentil – místo, nad kterým leží 25% nejvyšších 

hodnot ze vzorku dat a pod ní 75 % hodnot 

o dolní hranici rozpětí tvoří 25. percentil – místo, nad kterým leží 75% hodnot 

ze vzorku dat, a pod kterým se nachází 25% nejnižších hodnot 

 Někdy krabicový graf doplňují indikátory extrémních hodnot ve formě kroužků 

 

Obrázek 22 Popis krabicového grafu 
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4 VÝSLEDKY 

Následující data v tabulkách vycházejí z výsledků získaných v programu Statistica 12 od fir-

my StatSoft Inc. 

Popisná statistika 

Proměnná N platných 

Pretest 54 

Posttest 54 

Tabulka četnosti PC/GP 

Kategorie N platných 

Učebna VT 24 

Geologický park 30 

Tabulka četnosti třída 

Kategorie N platných 

2. A 24 

Sexta A 11 

Sexta B 19 

Četnost pohlaví 

Kategorie N platných 

Dívky 17 

Chlapci 37 
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Histogram PRETEST: v pretestu se výsledky žáků blížily normálnímu rozložení, p = 0,08 

 

Graf 3 Histogram pretest 

Histogram POSTTEST: výsledky posttestu se neblíží normálnímu rozložení, p = 0,0025 

 

Graf 4 Histogram posttest 

Protože byl zkoumán malý vzorek žáků a výsledky v posttestu se neblížily normálnímu rozlo-

žení, byla použita neparametrická statistika.  
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Výsledky pretestů a posttestů všech účastníků 

Wilcoxonův párový test 

 

 

Graf 5 Krabicový graf výsledků všech žáků v pretestu i posttestu 

Wilcoxonův párový test výsledků pretestů a posttestů všech účastníků: 

 p=0,00054 

 T=309,00 
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Výsledky pretestů a posttestů experimentální skupiny (geologický park) 

Wilcoxonův párový test 

 

 

Graf 6 Krabicový graf: výsledky pretestů a posttestů experimentální skupiny 

Wilcoxonův párový test výsledků pretestu a posttestu experimentální skupiny (geologický 

park) 

 p=0,00056 

 T=58,00  
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Výsledky pretestů a posttestů kontrolní skupiny (učebna VT) 

Wilcoxonův párový test 

 

 

Graf 7 Krabicový graf: výsledky pretestů a posttestů kontrolní skupiny 

Wilcoxonův párový test výsledků pretestu a posttestu kontrolní skupiny (učebna VT): 

 p=0,37 

 T=108,50 
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4.1 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

Na počátku testování jsem stanovil tyto hypotézy: 

 H0(1) - znalosti z geologie se před a po absolvování exkurze  

do geoparku se neliší 

 H1 alternativní(1) - znalosti z geologie se před a po absolvování exkurze  

do geoparku se liší 

 H0(2) - znalosti z geologie se před a po absolvování práce s pracovními materiály  

v počítačové učebně školy neliší 

 H1 alternativní(2) – znalosti z geologie se před a po absolvování práce  

s pracovními materiály v počítačové učebně školy liší 

Dále jsem vycházel z předpokladu, že žáci, kteří absolvují program jednodenní školní aktivi-

ty v geologickém parku, budou v posttestu dosahovat lepších výsledků než žáci, kteří praco-

vali s pracovními materiály v počítačové učebně školy. 

Vyhodnocení 

 Vyvracím hypotézu H0(1) znalosti z geologie se před a po absolvování exkurze 

do geoparku se neliší.  

 Podporuji hypotézu H1 alternativní(1)  - znalosti z geologie se před a po absolvování ex-

kurze do geoparku signifikantně lišily – došlo ke zlepšení vědomostí. (Wilcoxonův pá-

rový test geo – dvojice proměnných pretest a posttest, počet platných 29,  

hodnota T = 58,00, hodnota p= 0,00056) 

 Podporuji hypotézu H0(2)  - znalosti žáků z geologie se před a po absolvování práce 

v počítačové učebně školy neliší. (Wilcoxonův párový test PC - dvojice proměnných 

pretest a posttest, počet platných 23 – hodnota T 108,50, hodnota p = 0,37) 

 Vyvracím hypotézu H1 alternativní(2) - znalosti z geologie se před a po absolvování prá-

ce s pracovními materiály v PC místnosti liší. 

Předpoklad, že žáci, kteří absolvují program jednodenní školní aktivity v geologickém parku, 

budou v posttestu dosahovat lepších výsledků než žáci, kteří budou pracovat s pracovními 

materiály v učebně VT, byl naplněn.  
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5 DISKUZE 

Výsledky podpořily hypotézy H1 alternativní(1) a H0(2)  a vyvrátily hypotézy H0(1) a H1 alternativní(2). 

Jak jsem ve své práci ukázal, jednodenní exkurze do geoparku měla signifikantní vliv na vě-

domosti žáků. To je ve shodě s řadou studií, i když jejich autoři se zaměřovali na biologická 

témata. Výsledky znalostí tříd experimentální skupiny bývají lepší než výsledky kontrolní 

skupiny a tento jev je patrný v krátkodobém horizontu, kdy je posttest ihned nebo do týdne 

od experimentální části (Sellman, Bogner 2012) (1) (2), (Prokop et al. 2007). Do jisté míry se 

dá tento jev měřit i v střednědobém horizontu 4 - 6 týdnů pomocí zapamatovacího (retenčního) 

testu, i když objem znalostí je menší ve srovnání s posttestem (Sellmann, Bogner 2012) (2). 

V mém případě zapamatovací (retenční) test aplikován nebyl vzhledem k průběhu školního 

roku. 

Zahraniční autoři se také věnovali afektivním složkám a možnosti jejich ovlivnění jednodenní 

přírodovědnou exkurzí. Je potěšující, že i v tomto případě konstatují, že krátkodobé exkurze 

mohou mít signifikantní vliv na postojovou a názorovou složku (Prokop et al. 2007), (Sell-

mann, Bogner 2012) (2). Z důvodu rozsahu práce jsem zkoumal pouze kognitivní složku jed-

nodenních školních aktivit. Jako zajímavý námět se proto jeví možnost studovat i vývoj po-

stojů a názorů žáků k dané problematice. 

Protože jsem použil dostupný výběr respondentů v počtu 54 žáků, má mnou provedený vý-

zkum určité limity. Výsledky experimentální a kontrolní skupiny, které jsem zjistil, se mohou 

lišit a být ovlivněny na základě studijního zaměření jednotlivých tříd. U experimentální sku-

piny se jednalo o třídy osmiletého gymnázia více zaměřené studijně. Sexta A má rozšířenou 

výuku TV. V šestém roce studia na škole jsou žáci obou tříd plně uvyklí na způsob fungování 

školy a nárokům, které se na ně kladou. Tito žáci navíc v tercii absolvovali výuku geologie 

s paní učitelkou Ing. Drábkovou. Ve třídách sexta A a sexta B zůstali po předchozích letech 

studijně zaměření žáci s budoucími aspiracemi na další studium VŠ.  

Oproti tomu kontrolní skupinu, která pracovala v místnosti VT, tvoří třída čtyřletého studia, 

ve které dominují chlapci věnující se sportu. Je tedy možné, že jejich nulový posun ve znalos-

tech byl ovlivněn menším studijním nasazením. Moje rozdělení na experimentální a kontrolní 

třídy proběhlo na základě dostupného výběru.  
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6 ZÁVĚR 

Na počátku diplomové práce jsem měl dva základní cíle. První cíl byl vytvořit podpůrné ma-

teriály pro jednodenní školní aktivity (exkurze) ve formě pracovních listů. Druhým cílem 

bylo tyto pracovní listy pilotně vyzkoušet na konkrétním vzorku středoškolských žáků a otes-

tovat, zda jednodenní školní aktivita ve formě exkurze má vliv na znalosti žáků z oblasti geo-

logie. Pro geologický park vznikla a byla pilotně vyzkoušena sada pracovních listů. Pracovní 

listy vedou návštěvníky svým obsahem a formulací otázek k informacím o stavbě Země, zá-

kladních geologických jevech, stavbě a vývoji Českého masivu a vybraných horninách, které 

tvoří Český masiv a je v nich zaznamenán specifický geologický vývoj našeho území za po-

sledních přibližně 600 milionů let. Tomu byly jednotlivé otázky přizpůsobeny obsahově tak, 

aby pro každou oblast byl zadán stejný počet úkolů a práce studentů tak mohla být navzájem 

srovnatelná. Z důvodu didaktické a finanční úspornosti byly pretesty, pracovní listy, posttesty 

a příručka k pracovním listům (Příloha č. 6) vytvořeny jako oboustranné texty, které lze vy-

tisknout, transportovat a snadno s nimi pracovat v geologickém parku. 

V květnu a červnu 2015 proběhla vlastní pilotáž, které se zúčastnily 3 vybrané třídy. Jednalo 

se o různě velké smíšené třídy druhého ročníku vyššího gymnázia se sportovním nebo studij-

ním zaměřením. Celkem se zúčastnilo 54 žáků, výsledky 52 z nich byly statisticky zpracová-

ny. Pilotáž proběhla systémem pretest – exkurze – posttest. Pretest a posttest byl pro všechny 

žáky stejný. Pretest zjišťoval vstupní informace žáků posttest případný posun znalostí. Třídy 

byly rozděleny na experimentální skupinu (exkurze v geologickém parku), a kontrolní sku-

pinu (pracovala ve škole v učebně VT s internetovými materiály o geologickém parku). 

Na základě vyhodnocení a srovnání jejich výsledků jsem posuzoval pravdivost stanovených 

hypotéz a předpokladu. Porovnání Wilcoxonovým párovým testem ukázalo, že po jednodenní 

školní aktivitě experimentální skupiny v geoparku se znalosti žáků z geologie liší signifikant-

ně. Oproti tomu v případě skupiny kontrolní, která pracovala s pracovními listy v učebně VT, 

není zlepšení znalostí z geologie prokazatelné. 

Oba cíle diplomové práce byly splněny. 
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