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1 Abstrakt  

Junior Ranger Project (JRP) je pilotním projektem organizace Europarc 

Federation, který od roku 2002 probíhá v mnoha státech Evropy i jinde 

ve světě. Hlavním cílem JRP je především zvýšit image správ chráněných 

území působením na děti a následně jejich prostřednictvím i na jejich okolí 

(rodiče, spolužáci apod.). 

Diplomová práce obsahuje pět pro tento účel autorkou vytvořených 

ucelených jednodenních programů JRP pro práci s dětmi a mládeží s vazbou 

na ekologickou výchovu. Představuje v nich práci strážců přírody správ 

chráněných území. Děti se v projektu stávají Mladými strážci a rozvíjejí své 

schopnosti a dovednosti, které by měl mít každý skutečný strážce přírody. 

Strážce přírody by měl přírodu dobře znát, ale také by měl umět předávat 

informace vhodným způsobem. Důležitá je pro něj i znalost komunikace 

v konfliktních situacích. 

Diplomová práce tedy obsahuje programy zaměřené na poznávání 

přírodních poměrů chráněných území, na nácvik dovedností usnadňujících 

pobyt v přírodě a na trénink komunikace. 

 

Autorka diplomové práce:  Květa Černohlávková 

Vedoucí diplomové práce:  RNDr. Jana Skýbová 

Název diplomové práce:  Projekt Mladých strážců přírody „Junior Ranger 

Project“ pro chráněné krajinné oblasti 

Klíčová slova:  Junior Ranger Project, Mladí strážci přírody, stráž přírody, 

ekologická výchova, ochrana přírody, volnočasové aktivity, CHKO, 

komunikace, informace, prezentace, manuál pro lektora, pracovní listy 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007 
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2 Summary 

The Junior Ranger Project (JRP) is a Europarc Federation pilot project, 

which has been going on in many European states as well as outside Europe 

since 2002. The main aim of JRP is first and foremost to boost the image 

of protected areas management bodies by influencing children and 

subsequently people round them (parents, schoolmates etc.). 

The thesis comprises five self-contained one-day JRP programs created 

ad hoc to work with youngsters in the field of nature conservation and ecology. 

In the programs, children are introduced to the job of protected area 

conservationists. They become Junior Rangers and acquire and develop 

abilities and skills that every real rangers must possess. A ranger should know 

a lot about nature but he should also be able to pass information in an 

appropriate manner. To know how to communicate and react in conflict or crisis 

is very important for him. 

The thesis thus contains programs focused on learning about natural 

conditions of protected areas (reserves), training to build up skills facilitating 

staying in nature, and communication training. 

 

Autor of thesis:  Květa Černohlávková 

Leader of thesis:  RNDr. Jana Skýbová 

Title of thesis:  Junior Ranger Project  for Protection Areas 

Key words:  Junior Ranger Project, Junior Rangers, rangers, enviromental 

education, nature conservation and protection, free time activities, 

protection areas, communication, information, presentation, manual for 

lectors, jobsheets 

Charles University in Prague, Faculty of Education, 2007 
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3 Kurzfassung 

Junior Ranger Projekt (JRP) ist ein Pilotprojekt der Organisation 

Europarc Federation, das seit 2002 in vielen europäischen sowie weiteren 

Ländern der Welt stattfindet. Das Hauptziel des JRP ist vor allem, das Image 

der Schutzgebietsverwaltungen durch das Einwirken auf Kinder und 

anschließend auf ihre Umgebung (Elternhaus, Mitschüler usw.) zu erhöhen. 

Die Diplomarbeit beinhaltet fünf geschlossene, für diesen Zweck von der 

Autorin gebildete eintägige JRP-Programme für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen mit der Kopplung auf den Umweltunterricht. Sie stellt in ihnen die 

Arbeit der Naturwächter der Schutzgebietsverwaltungen vor. Im Projekt werden 

die Kinder Junge Wächter und entfalten ihr Wissen und Können, das jeder 

wahre Naturwächter haben sollte. Der Naturwächter sollte nicht nur die Natur 

gut kennen, sondern auch Informationen und Auskünfte auf richtige Weise 

vermitteln können. Dabei ist für ihn die Kommunikationskompetenz in 

Konfliktsituationen wichtig. 

Die Diplomarbeit umfasst Programme, die auf das Kennenlernen der 

Naturverhältnisse im Schutzgebiet, auf das Erlernen der Fertigkeitten, die den 

Aufenthalt in der Natur erleichtern, sowie auf Kommunikationsübungen gerichtet 

sind. 

Verfasserin der Diplomarbeit : Květa Černohlávková 

Leiterin der Diplomarbeit : RNDr. Jana Skýbová 

Titel der Diplomarbeit: Das Projekt der Jungen Naturwächter „Junior Ranger 

Project“ für Naturschutzgebiete 

Schlagwörter: Junior Ranger Project, Junge Naturwächter, Naturwacht, 

Umweltunterricht, Naturschutz, Freizeitaktivitäten, Naturschutzgebiet, 

Kommunikation, Information, Präsentation, Handbuch für Lektoren, 

Arbeitsblätter 

Pädagogische Fakultät der Karls-Universität, Prag 2007 
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4 Úvod 

Kvalitní vzdělávání a výchova dětí v rámci mimoškolních aktivit je velmi 

přínosná a důležitá. Mimoškolní aktivity mohou obsahovat větší podíl 

praktických aktivit, než dovolují školní osnovy. Obzvlášť, jedná-li se o přírodu a 

o ekologickou výchovu, je fixování znalostí a dovedností během těchto 

praktických aktivit mnohem efektivnější, než pouhým teoretickým sdělením. 

Vztah k přírodě se tak upevňuje mnohonásobně silněji. 

Junior Ranger Projekt (JRP), ve volném překladu projekt Mladých 

strážců, je určitou formou ekologické výchovy. Toto téma jsem si vybrala 

po seznámení s JRP v Krkonošském národním parku právě pro propojení dvou 

pro mě důležitých oblastí: příroda a její ochrana a práce s dětmi a mládeží.  

Diplomová práce tedy představuje nízkonákladovou verzi JRP primárně 

určenou pro správy chráněných krajinných oblastí (CHKO), ale také pro práci 

s dětmi v rámci volnočasových aktivit, případně v rámci školní výuky. Nabízí pět 

autorkou vytvořených ucelených jednodenních programů s kompletními 

materiály pro lektora k jeho práci s dětmi se zaměřením na představení práce 

strážce přírody a rozvoj jeho nejdůležitějších dovedností. 

Základní cíle diplomové práce: 

• přiblížit JRP organizacím, které disponují menšími rozpočty, případně 

menším personálním vybavením 

• na základě dotazníkového šetření vytvořit metodiky programů JRP primárně 

určené správám CHKO 

• usnadnit, případně podnítit práci s dětmi v CHKO 
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5 Teoretická část 

5.1 Význam práce s d ětmi v rámci ochrany p řírody 

 V dnešní době se často a právem hovoří o silném ohrožení životního 

prostředí. Současný stav v ochraně přírody dokazuje, že ani nové zákony 

a přísné tresty naši přírodu neochrání. Nejúčinnějším prostředkem je 

cílevědomá a soustavná ekologická výchova. Přestože lze prvky ekologické 

výchovy nalézt na mnoha místech, chybí celková koncepce a návaznost 

ekologické výchovy tak, aby její účinnost byla co nejvyšší. 

Ekologickou výchovou se sleduje poznávání, chápání, hodnocení 

a respektování souvislostí v přírodě a vztahů mezi člověkem a jeho životním 

prostředím. 

(podle Marx, 1992) 

 

Prací s dětmi v rámci ochrany přírody, potažmo ekologickou výchovou, 

se v současnosti zabývá mnoho státních i nestátních organizací a její prvky jsou 

zakotveny v osnovách učiva škol.  

 

Mezi tyto organizace patří například Pavučina, což je sdružení středisek 

ekologické výchovy a tvoří celostátní síť organizací specializovaných 

na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. 

(podle http://www.pavucina-sev.cz/) 
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5.2 Historie práce s d ětmi u nás v rámci ochrany p řírody  

Mezi první organizované skupiny zabývající se přírodou a její ochranou 

byla skautská hnutí. Ta se do roku 1950 zabývala znalostmi přírody, 

ale i vhodným chováním v přírodě. Pionýrská hnutí byla z počátku stejně 

zaměřená (do roku 1957). Vznikaly domy pionýrů a mládeže (občas i městské). 

V nich byly organizovány různé odborné kroužky: výtvarné, hudební, 

dramatické, tělovýchovné i přírodovědné (zaměřené na geologii, ochranu 

přírody atd.). Tyto kroužky vznikaly i v rámci pionýrského hnutí a také v rámci 

škol. Existoval tedy dobře propracovaný systém organizovaných skupin, jejichž 

kvalita ale vždy velmi závisela na vedoucím skupiny a jeho přístupu. 

(podle ústního sdělení Ziegler, 2007) 

 

K jednomu z prvních začátků ekologické výchovy v České republice patří 

nepochybně i časopis ABC mladých techniků a přírodovědců. Jeho 

prostřednictvím Dr. Jan Čeřovský inicioval ochranářsky zaměřené dětské oddíly 

nazvané Hlídky na ochranu přírody (HOP). Koncem šedesátých let začal 

vycházet i časopis Tramp. V jeho pravidelné rubrice „Pod snítkou tisu“ 

ostravská ochranářka prof. Eva Olšanská nabízela náměty k poznávání 

a ochraně přírody. 

 (podle Máchal, 1996) 

 

Po roce 1970 byla vypracována v rámci pionýrského hnutí teze 

odborných kroužků (nařízení, jaké kluby pro děti a mládež mají vznikat). 

Kroužky ale rovněž vznikaly spontánně a to při muzeích i dalších organizacích: 

kroužek mladých ochránců přírody, mladých historiků, mladých přírodovědců 

atd. Příkladem takového zájmového kroužku je TIS, který vznikl při Národním 

muzeu a působil tedy především na území Prahy a přilehlém okolí. Vznikaly 

také metodické příručky, podle kterých se s dětmi a mládeží pracovalo.  
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V roce 1979 byl státem založen Český svaz ochránců přírody. Postupně 

se však vymaňoval z politické moci a zaměřoval se především na práci s dětmi 

v rámci jednotlivých oddílů. Tyty oddíly vedli odborníci a spolu s cca osmi dětmi 

v jednom oddílu se zabývali například péčí o přírodu, praktickou ochranou, 

znalost přírody, pozorování tahů zvěře atd. Oddíly vznikaly po celé republice 

a mnohé programy (například sčítání některých migrujících živočichů) probíhají 

dodnes. 

(podle ústního sdělení Ziegler, 2007) 
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5.3 Co je to JRP  

Junior Ranger Project (JRP) by se mohl do češtiny volně přeložit jako 

projekt Mladých strážců. Tento český název se však zatím v praxi příliš neujal. 

Projekt byl zahájen v roce 2002 Europarc Federation (organizace zastřešující 

správy chráněných území a podobné subjekty pracující v ochraně přírody) a to 

ve čtyřech evropských národních parcích za účelem vytvořit jednotnou 

metodiku použitelnou v dalších chráněných územích. 

(podle http://www.europarc.org/international/data/juniorrangerproject/intro1.htm) 

 

Hlavní cíle projektu: 

• zvýšit image správ chráněných území působením na děti a následně 

jejich prostřednictvím i na jejich okolí (rodiče, spolužáci apod.) 

• vytvořit síť dětí a mladých lidí podílejících se na ochraně přírody v jejich 

regionu 

• zlepšit uvědomění o přírodních, kulturních, sociálních a ekonomických 

hodnotách jejich chráněného území 

• sestavit mezi dětmi skupinu přívrženců a případných budoucích 

spolupracovníků správ chráněných území 

Základní myšlenkou JRP je prezentovat vhodnou formou práci strážců 

a správy chráněného území. Prostřednictvím porozumění této práci děti, které 

se projektu účastní, pochopí i celý smysl ochrany přírody. JRP vytváří primární 

skupinu žáků místních škol, kteří budou působit na svoje okolí a současně tak 

buduje základnu pro možné budoucí spolupracovníky nebo alespoň příznivce 

správy. 

(podle Hotham, 2003) 
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5.4 JRP u nás a jinde v Evrop ě 

V roce 2002 byly vedením Europarc Federation osloveny čtyři správy 

evropských národních parků (Krkonošský národní park v České republice, 

Kampinoski Park Narodowy v Polsku, Triglavski Narodni Park ve Slovinsku 

a Nationalpark Bayerischer Wald v Německu), zda mají zájem se podílet 

na tvorbě a vývoji obecné metodiky pro JRP. 

Na jaře 2002, před vlastním zahájením vlastního JRP ve výše zmíněných 

národních parcích, se zástupci všech čtyř zúčastněných správ, Europarc 

Federation a International Ranger Federation setkali na semináři v německém 

Laufenu. Zde byla dohodnuta základní filozofie a kostra JRP, konkretizovány 

tématické okruhy programu projektu, jeho délka a časové umístění v roce. 

V této fázi byla řešena také forma závěrečného hodnocení nejlepších Mladých 

strážců i celého JRP. Úspěšní Mladí strážci byli tedy vybaveni jednotnými tričky, 

čepicemi, batohy a na závěrečném ceremoniále dostali certifikát JRP.  

V tomto roce se realizovaly pouze letní dvoutýdenní tábory bez další 

návaznosti. Teprve v pozdějších letech se rozběhla pokračování aktivit i ve 

zbytku roku, tzv. „JRP Follow Up“. Cíle zůstaly stejné: představením práce 

terénní služby dětem z místních škol působit na jejich rodiče, spolužáky atd. 

a zvýšit tak image správy daného chráněného území. Systematická dlouhodobá 

práce s dětmi od zhruba 13 let do 18 let připravuje kvalitní rezervy pracovníků 

správ, dobrovolníků nebo alespoň příznivců. Metodika byla později aplikována 

i v dalších chráněných území. 

(podle ústního sdělení Skalka, 2007) 

 

JRP Follow Up, série jednodenních pokračování letních táborů JRP, byl 

poprvé načrtnut v září 2003 a to na semináři v Nationalpark Berchtesgaden 

v Rakousku, který byl částečně i k tomuto tématu připraven. Účastníci 

zmiňovaného semináře konstatovali, že letní tábory JRP mají velký přínos 
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v souladu se stanovenými cíly projektu a je zájem v jejich organizování 

pokračovat. Na druhou stranu však vznikly pochyby, zda bude k dispozici 

dostatečný počet lidí, kteří JRP budou zajišťovat ve všech zapojených 

chráněných územích a zda stávající pracovníci budou vůbec technicky schopni 

JRP připravovat a pořádat díky pracovnímu vytížení. 

(podle Hart, 2004) 

 

JRP v České republice 

JRP v České republice probíhá v Krkonošském národním parku od roku 

2002, kdy se Správa KRNAP podílela na vývoji metodiky JRP. Dvoutýdenní 

letní tábory JRP byly ve všech letech podobně strukturované a od roku 2003 

se k letním táborům připojil také JRP Follow Up, jenž byl realizován v různé 

intenzitě různým způsobem a to i ve spolupráci s Oddělením ekologické 

výchovy Správy Krkonošského národního parku. V březnu a v dubnu 2006 

strážci KRNAP provedli na školách na území KRNAP je jeho okolí nábor 

nových zájemců o účast v JRP. Z původně 25 přihlášených dětí jich na letní 

tábor JRP v první polovině července 2006 nastoupilo 15. Stejný počet dětí se 

udržel i po čtyřech jednodenních JRP Follow Up a to i navzdory zvýšení nároků 

a podílu práce Mladých strážců oproti letnímu táboru JRP. Do konce školního 

roku 2006-07 proběhnou ještě tři setkání JRP Follow Up a tím bude zakončen 

jeho první sedmidílný ročník. Druhý bude pokračovat v roce následujícím opět 

sedmi JRP Follow Up se stejnými Mladými strážci, jen s lehkými obměnami 

aktivit. Praxe totiž ukazuje, že získané vědomosti je nutné upevňovat 

a rozšiřovat.  

(podle ústního sdělení Skalka, 2007) 

 

JRP v České republice probíhá mimo Krkonošský národní park od roku 

2004 i v Národním parku Šumava. Stejně jako v případě Krkonoš, byl zahájen 
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letním dvoutýdenním táborem a to na Borových Ladách. Do konce roku 

proběhlo druhé mezinárodní setkání v Nationalpark Donau Auen v Rakousku 

a byla i zahájena oficiální spolupráce s podobnou skupinou Mladých strážců 

z Nationalpark Bayerischer Wald v Německu. V roce 2005 se JRP rozvinul 

do jedenácti různých akcí celkem ve 33 dnech a to například Mezinárodní 

setkání Junior Ranger v Nationalpark Bayerischer Wald, čtvrtý mezinárodní 

tábor Junior Ranger v Parque Nacional de Aigüestortes ve Španělsku, 

či setkání s Mladými strážci v Krkonoších atd. 

V roce 2006 proběhlo dvanáct akcí s celkovou dotací 35 dní. Opět 

nechyběl pátý mezinárodní tábor Junior Ranger v Picos de Europa Parque 

Nacional ve Španělsku, dvě společné akce s Mladými strážci z Krkonoš 

a několik víkendových programů. 

(podle http://www.npsumava.cz/stranky.php?idc=784) 

 

V současné době vznikla další skupina Mladých strážců na územním 

pracovišti Srní. Pro zhruba 15 až 18 dětí ve věku 13 až 15 let bude připravovat 

JRP samostatná pracovnice zařazená jako strážce NP Šumava i lektorka 

ekologické výchovy a bude tak velmi úzce spolupracovat s ostatními strážci. 

Vzhledem k tomu, že je pedagožkou, jeví se zde velmi vhodné spojení 

didaktických a pedagogických zkušeností se zkušenostmi strážců z terénu. 

Protože každý strážce NP Šumava musí mít zpracovaný program pro mládež 

využívající okrsek jemu svěřený, nabízí se zde potencionálně dvacet šest 

odlišných programů. 

(podle ústního sdělení Janošík, 2007) 
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JRP v Německu 

Nationalpark Bayerischer Wald byl v roce 2005 hostitelem třetího 

mezinárodního Europarc táboru JRP. Konal se 6. až 11. srpna 2005 a účastnily 

se jej skupiny z Rakouska, Bulharska, České republiky, Estonska, Německa, 

Polska, Rumunska a Slovinska.  

(http://www.europarc.org/juniorranger/network/bavarian_forest_np/ 

bavarian_forest_np.php) 

 

Současný model bavorských JRP předpokládá větší počet účastníků 

projektu (řádově desítky), který však trvá kratší dobu (řádově hodiny). Velkou 

výhodou je snadná medializace výsledků a více dětí, které projektem prošly. 

Úroveň znalostí poskytovaných JRP v tomto případě je nesrovnatelně nižší, než 

v původním modelu předpokládajícím zhruba patnáct Mladých strážců.  

(podle ústního sdělení Skalka, 2006) 

 

JRP ve Velké Británii 

Po výše zmiňovaném semináři v Berchtesgadenu se JRP úspěšně 

rozeběhl i v The North Yorks Moors National Park v Anglii. Zde jej od počátku 

vedli profesionální strážci a organizátoři se již od počátku potýkali 

s nedostatkem finančních prostředků i personálních zdrojů. Jisté řešení 

poskytla smlouva s Nationwide Building Society, která financovala náklady 

na dopravu, prezentaci projektu a některé další vzdělávací akce pro lektory 

JRP. Do JRP zde bylo zapojeno dvanáct mladých strážců ve věku 10 až 11 let 

ze dvou škol na hranicích uvedeného národního parku. Projekt samotný byl 

naplánován na 12 dní od listopadu 2004 do července 2006. Zde program JRP 

plánovitě zahrnoval například orientaci, komunikační dovednosti, první pomoc, 
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a mnohé další praktické úkoly včetně exkurze do některého jiného národního 

parku v sousedství. 

(podle Bassindale, 2005) 

 

Nidderdale Area of Outstanding Natural Beauty realizuje Mladé strážce 

od roku 2003 a to s dětmi ve věku 7 až 13 let. Účastní se zde pravidelně více 

než 30 dětí. Mladí strážci se zde učí například vyrábět ptačí budky, dozor na 

místní oblast chráněné přírody, o historii lokality atp. S dětmi se dál pracuje 

v průběhu celého roku a každým rokem je i nový nábor.  

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/nidderdale_aonb/ 

nidderdale_aonb.php) 

 

Peak District National Park pořádá JRP od roku 2003 a je jedním 

z prvních britských parků vedoucí JRP podle vzoru Europarc Federation. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/peak_district_np 

/peak_district_np.php)  

 

JRP v Polsku 

Wigry Park Narodowy se připojil k JRP v roce 2005. Letní tábor JRP 

se uskutečnil 4. až 15. července 2005. Mladí strážci se zde učili například 

orientaci v terénu, historii regionu, stopovat bobry, poznávat flóru a faunu, 

poznávat rašeliniště, vyřezávat ze dřeva, studovat vodní ekosystémy, ovládat 

kánoe, zkoumat chemické složení vody, navazovat kontakt s médii atp. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/wigry_np/wigry_np.php) 
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V Karkonoski Park Narodowy byl v roce 2006 připraven dvoutýdenní letní 

JRP tábor. Nenavazují však na něj žádné další aktivity. Organizátoři JRP na 

obou stranách Krkonoš však budou usilovat o spolupráci a případné společné 

přeshraniční akce. 

(podle ústního sdělení Skalka, 2007) 

 

JRP na Slovensku 

Tatranský národný park organizuje letní tábory JRP od roku 2004. Jeden 

z nich se konal 22. až 28. srpna 2005. Účastnilo se ho dvacet dětí ve věku 

11 až 17 let pocházejících z místních základních a středních škol. Náplň 

programu JRP byla obdobná jako u podobných programů v jiných zemích 

a zahrnovala přednášky, výlety, diskuse, hry, testy, návštěvu informačního 

centra, školení o bezpečnosti na horách, turistiku, monitoring fauny a flóry 

v národním parku, lesnictví v národním parku, službu stráže přírody atp. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/tatra_np/tatra_np.php) 

 

Druhý letní tábor JRP trvající 5 dní byl ukončen 25. 8. 2006. Na 

závěrečném vyhodnocení obdrželo dvacet Mladých strážců certifikáty 

a uniformy. Jedinečná pro tento tábor byla úzká vazba na polskou část Tater, 

kde byla formována podobná skupina Mladých strážců. Během tohoto JRP 

neexistovaly jazykové bariéry, což symbolizovalo ideu, že tatranská příroda 

státní hranice nezná. Zde rovněž vznikla úvaha příští letní tábor JRP připravit 

společně v sousedním Polsku. 

(podle http://www.tanap.org/en/news.php) 

 

JRP ve Slovinsku 

Dlouhou tradici v JRP má slovinský Triglavski Narodni Park, jehož správa 

patřila k těm, které testovaly metodiku JRP již v roce 2002. Projekt pokračuje 
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bez přerušení až do současnosti a v letech 2002 a 2004 byl vydán i Bilten 

Tabor „Mladi nadzornik Triglavskego narodnego parka“, resp. Program „Mladi 

nadzornik Triglavskego narodnego parka“. Obě publikace shrnují program 

a události letních táborů JRP v uvedených letech a sloužily jako propagační 

a vzpomínkový materiál zúčastněné i nezúčastněné strany.  

(podle Albinini, 2002 a 2003) 

 

JRP v Rumunsku 

V zemích bývalého východního bloku má velmi dobrou perspektivu JRP 

v Parcul National Retezat v Rumunsku. Náplň programu JRP v roce 2005 byla 

podobná jako v jiných zemích. Mladí strážci značili cesty pro turisty, stopovali 

zvěř, učili se stanovat, přebývat v přírodě, používat horolezeckou výstroj 

studovali přírodní poměry Retezatu a také základy první pomoci. 

Po absolvování tábora účastníci obdrželi certifikát. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/retezat_np/retezat_np.php) 

 

JRP v Itálii 

JRP byl zde byl implementován ve školním roce 2005 - 2006. Projekt byl 

součástí programu výchovy k péči o životní prostředí s cílem zahrnout mladé lidi 

žijící v chráněných oblastech do záchrany evropského přírodního a kulturního 

dědictví. Aktivita Mladých strážců byla zaměřena na demonstraci důležitosti 

biodiversity pro přírodu, která má pro Sicílii zvláštní význam. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/europarc_italy/ 

europarc_italy.php) 
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JRP v Bulharsku 

V roce 2005 se letním táborem JRP připojil k ostatním realizátorům 

projektu i Nacionalen park Centralen Balkan. V náplni programu JRP se objevilo 

poznávání přírody národního parku, nácvik aktivit k přežití v horách i informace 

o práci dobrovolníků atp. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/central_balkan_np/ 

central_balkan_np.php) 

 

JRP v Estonsku 

JRP byl v Estonsku realizován v Lahemaa rahvuspark letními tábory 

JRP v letech 2004 a 2005. Druhý z uvedených táborů byl pouze pětidenní, 

oproti dvoutýdenní obvyklé verzi. V náplni programu byly zařazen ornitologický 

monitoring, úvod do entomologie, lichenologická exkurze, seminář o estonských 

nevládních neziskových organizacích činných v ochraně přírody atp. 

(podle http://www.europarc.org/juniorranger/network/lahemaa_np/ 

lahemaa_np.php) 
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5.5 Nízkonákladová verze JRP 

JRP realizované Správou Krkonošského NP i NP Šumava předpokládá 

poměrně značné finanční i personální zajištění. Rozpočet na deset Mladých 

strážců na deset dní letního tábora v zemích bývalého východního bloku 

dosahoval v roce 2002 částky 2 500 Euro (tedy cca 75 000 Kč) plus pracovní 

čas profesionálních strážců jako lektorů. Dostatečně pokrýval náklady na 

stravu, dopravu a jednotné základní vybavení Mladých strážců (trička, čepice 

a batohy, vše tmavě modré barvy s bílým logem JRP). 

(podle Hotham, 2003) 

 

Je pochopitelné, že pokud Správa ochrany přírody, pod kterou spadalo 

všech 24 správ chráněných krajinných oblastí, disponovala rozpočtem 

305 mil. Kč v roce 2005 (tedy 12,7 mil. Kč na každou správu), tak na JRP bylo 

možné vyčlenit podobné prostředky jen s velkými obtížemi. 

(podle http://www.ochranaprirody.cz/res/data/077/011035.pdf) 

 

Pokud Správa Krkonošského národního parku disponovala 330 mil. Kč 

ve stejném roce, jsou výchozí podmínky pro JRP nesrovnatelné. Významným 

faktorem je rovněž počet zaměstnanců: v již zmíněných 24 správách CHKO to 

bylo ve stejném  roce 361 zaměstnanců (tzn. 15 zaměstnanců na jednu správu 

CHKO), zatímco Správa KRNAP ve stejném roce měla 351 pracovníků. 

(podle http://www.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view& 

id=106&Itemid=135) 

 

Finanční a časovou náročnost původní verze JRP potvrdily i výsledky 

dotazníkového šetření (viz kapitola 7). Tato verze JRP pro CHKO tedy přináší 

metodiku jednodenních programů pro práci s dětmi pod vedením jednoho 
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lektora. Tímto lektorem může být strážce přírody, nebo jiný zaměstnanec 

správy, pracovník nevládní neziskové organizace zajišťující ekologickou 

výchovu pro některou správu CHKO, ale také vedoucí volnočasových kroužků 

se zaměřením na ochranu přírody.  

 

Jednotlivá témata se dají ale využít i v rámci škol a školní výuky. JRP je 

předkládáno učitelům například prostřednictvím časopisu Andromeda, určeného 

pro základní školy na území Krkonošského národního parku, a také 

prostřednictvím domovských stránek Správy Krkonošského NP. 

 (podle http://www.krnap.cz/index.php?option=com_content& 

task=view&id=363&Itemid=219) 
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5.6 Zařazení do rámcového vzd ělávacího plánu (RVP) 

JRP a jeho programy spadají v rámci RVP především do následujících 

vzdělávacích oblastí: 

• Člověk a příroda (všechna témata JRP pro CHKO) 
• Člověk a společnost (všechna témata JRP pro CHKO) 
• Jazyk a jazyková komunikace (téma Strážce a konfliktní komunikace, 

Strážce a informace, Strážce a prezentace) 
• Informační a komunikační technologie (téma Strážce a prezentace) 
• Člověk a jeho svět (Strážce a CHKO, Strážce a konfliktní komunikace, 

Strážce a informace) 
• Člověk a zdraví (téma Strážce a pobyt v přírodě) 

 

JRP a jeho programy zasahují v rámci RVP především do následujících 

průřezových témat: 

• Environmentální výchova 
• Mediální výchova 
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
• Osobnostní a sociální výchova 

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí v rámci všech programů JRP: 

• Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence občanské 
• Kompetence pracovní 

(podle http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf a 

http://www.rvp.cz/soubor/rvpg_9_10_2006.pdf) 

 

Formy a metody výuky JRP programů: 

Projektové vyučování, samostatná práce dětí, skupinová práce dětí, 

besedy s lektorem, terénní výuka, metody názorně demonstrační a praktické, 

činnostní a prožitkové vyučování přímo v přírodě, modelové situace, didaktické 

hry, autentická činnost: péče o prostředí a terénní zařízení. 
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6 Dotazníkové šet ření 

V souvislosti s přípravou metodik jednotlivých témat JRP byl všem 

správám CHKO v ČR předložen dotazník (v elektronické podobě) se stručnou 

charakteristikou diplomové práce a JRP, ve kterém byly zjišťovány jejich názory 

a možnosti pro práci s dětmi. Cílem dotazníkového šetření bylo prostřednictvím 

deseti otázek získat informace přímo od správ CHKO a na základě 

vyhodnocení odpovědí připravované programy co nejvíce přizpůsobit jejich 

možnostem. 

Dotazník byl poslán všem správám CHKO v ČR. Dotazník vyplnil buď 

zaměstnanec správy, nebo zaměstnanec spolupracující organizace zajišťující 

programy pro děti v dané oblasti. Při vyplňování dotazníků bylo předloženo 

několik možností odpovědí a u některých otázek byla odpověď volná. Vzhledem 

k tomu, že bylo možno zaškrtnout i více odpovědí, není vždy součet odpovědí 

roven číslu 25. 

 

6.1 Hypotézy 

Hypotéza 1: Předpoklad získání odpovědí prostřednictvím dotazníku od všech 

správ CHKO v ČR. 

Hypotéza 2: Předpoklad problému práce s dětmi v časové a finanční náročnosti. 

Hypotéza 3: Předpoklad možnosti vyčlenění alespoň jednoho lektora 

(pracovníka) pro práci s dětmi u většiny správ CHKO. 

Hypotéza 4: Předpoklad preference skupiny dětí o velikosti 11 – 15 dětí ve věku 

15 - 16 let. 

Hypotéza 5: Předpoklad zájmu o všechny nabízené programy alespoň v pěti 

případech. 

Hypotéza 6: Předpoklad svolení s vyzkoušením některého programu v praxi 

do dubna 2007 alespoň ve třech případech. 
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6.2 Dotazník pro správy CHKO 
 otázka možnosti zaškrtněte: 

ano, pracujeme s dětmi  

ano, chceme pracovat s dětmi  1. 

Máte jako Správa CHKO, případně 
nějaká vaše spolupracující NNO, 
zájem pracovat s dětmi? (Pracujete 
s dětmi, nebo to zamýšlíte?) ne, nechceme pracovat s dětmi   

časová náročnost  
finanční náročnost  2. 

V čem spatřujete největší problém při 
vaší (případné) práci s dětmi?  

jiný důvod (napište): 

3. 
Co je vaším cílem při práci s dětmi?  
Jaké jsou záměry a důvody? 

napište prosím:  

1-5 dětí  
6-10 dětí  
11-15 dětí  
16-20 dětí  

4. 
Kolik dětí byste preferovali pro jeden 
program u vás v CHKO? 

víc (napište)  
13-14 let  
15-16 let  
17-18 let  

5. 
Pro jak staré děti byste program 
preferovali? S jak starými dětmi 
chcete pracovat? 

jiné rozmezí (napište)  
2 dny  
4 dny   
6 dnů  

6. 
Kolik dnů v roce jste schopní/ochotní 
věnovat pro práci s dětmi (pro JRP)? 

jinak (napište)  
2 hodiny  
4 hodiny  
6 hodin  
8 hodin  

7. 
Na kolik hodin (60 minut) byste jeden 
program preferovali? 

jiný počet (napište)  
1 lektor  
2 lektoři  
3 lektoři  

8. 

Kolik lektorů (lidí od vás) může 
program vést? Kolik lidí se může 
daný den programu současně 
věnovat? víc (napište)  

Strážce a CHKO  
(botanika, zoologie, geologie) 

 

Strážce a pobyt v přírodě  
(mapa, orientace v terénu, 1. pomoc) 

 

Strážce a komunikace  
(vyjednávání, dialogy, konflikty) 

 

Strážce a informace  
(média, informační tabule) 

 

Strážce a prezentace  
(exkurze, přednášky, programy) 

 

Strážce a legislativa  
(zákony, vyhlášky, ochrana přírody) 

 

9. 
Zaškrtněte, o které z nabízených 
témat JRP máte zájem. 

jiné téma (napište) 

10. Máte zájem odzkoušet některé z témat 
u vás v CHKO do dubna 2007? 

pokud ano, napište který program:  
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6.3 Seznam oslovených správ CHKO 

správa CHKO email správy www vedoucí SCHKO 

CHKO Slavkovský les slavkles@schkocr.cz www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz Ing. Jan Schlossar 

CHKO Český les ceskyles@schkocr.cz www.ceskyles.ochranaprirody.cz Ing. Ph.D. Jindřich Horáček 

CHKO Šumava vimperk@npsumava.cz www.npsumava.cz Mgr. Pavel Hubený 

CHKO Blanský les blanles@schkocr.cz www.blanskyles.ochranaprirody.cz RNDr. Jan Flašar 

CHKO Třeboňsko trebonsko@schkocr.cz www.trebonsko.ochranaprirody.cz Ing. Josef Hlásek 

CHKO Křivoklátsko krivoklat@schkocr.cz www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz  Ing. Petr Štěpánek 

CHKO Český kras ceskras@schkocr.cz www.ceskykras.ochranaprirody.cz RNDr. Petr Hůla  

CHKO Blaník blanik@schkocr.cz www.blanik.ochranaprirody.cz Doc. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 

CHKO České středohoří cstred@schkocr.cz www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz Mgr. Markéta Peřinová 

CHKO Kokořínsko kokorin@schkocr.cz www.kokorinsko.ochranaprirody.cz Ing. Ladislav Pořízek 

CHKO Labské pískovce labpis@schkocr.cz www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz Ing. Werner Hentschel 

CHKO Lužické hory luzhory@schkocr.cz www.luzickehory.ochranaprirody.cz Ing. Tomáš Besta 

CHKO Jizerské hory jizhory@schkocr.cz www.jizerskehory.ochranaprirody.cz Ing. Jiří Hušek 

CHKO Český ráj ceskyraj@schkocr.cz www.ceskyraj.ochranaprirody.cz RNDr. Lenka Šoltýsová 

CHKO Broumovsko broumov@schkocr.cz www.broumovsko.ochranaprirody.cz Ing. Hana Heizelová 

CHKO Orlické hory orlhory@schkocr.cz www.orlickehory.ochranaprirody.cz Ing. Jan Mocek 

CHKO Železné hory zelhory@schkocr.cz www.zeleznehory.ochranaprirody.cz RNDr. František Bárta 

CHKO Žďárské vrchy zdarvrch@schkocr.cz www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz Mgr. Pavel Vaněk 

CHKO Pálava palava@schkocr.cz www.palava.ochranaprirody.cz  RNDr. Jiří Matuška 

CHKO Moravský kras morkras@schkocr.cz www.moravskykras.ochranaprirody.cz RNDr. Leoš Štefka 

CHKO Litovelské Pomoraví  litpom@schkocr.cz www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz Ing. Miroslav Kluka 

CHKO Jeseníky jeseniky@schkocr.cz www.jeseniky.ochranaprirody.cz Ing. Jan Halfar 

CHKO Poodří poodri@schkocr.cz www.poodri.ochranaprirody.cz Mgr. Ivan Bartoš 

CHKO Beskydy beskydy@schkocr.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz Mgr. František Jaskula 

CHKO Bílé Karpaty bilekarp@schkocr.cz www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz Mgr. Jiří Němec 

(podle http://www.ochranaprirody.cz/) 

 

Počet rozeslaných dotazníků: 25 

Počet navrácených dotazníků: 25 
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6.4 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

1. Máte jako Správa CHKO, případně nějaká vaše spolupracující NNO, zájem 

pracovat s dětmi? (Pracujete s dětmi, nebo to zamýšlíte?) 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
ano, pracujeme s d ětmi 20x 
ano, chceme pracovat s dětmi 9x 
ne, nechceme pracovat s dětmi  0x 

9

020

ano, pracujeme s d ětmi

ano, chceme pracovat s d ětmi

ne, nechceme pracovat s d ětmi

 

 

2. V čem spatřujete největší problém při vaší (případné) práci s dětmi? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
časová náro čnost 20x 
finanční náročnost 5x 

jiný důvod (napište) 

není pro to pracovník – 4x 
slabý zájem dětí či jejich 

nedostupnost – 2x 
nulová podpora AOPK – 1x 

 

5

4
2

20

1

časová náro čnost

finan ční náro čnost

není pro to pracovník

slabý zájem d ětí

nulová podpora AOPK
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3. Co je vaším cílem při práci s dětmi? Jaké jsou záměry a důvody? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 

napište prosím: ekologická výchova – 11x 
 zájem o přírodu, kladný vztah a úcta – 10x 
 ochrana přírody – 8x 
 příprava budoucích spolupracovníků – 4x 
 poznávání přírody a pobyt v ní – 4x 
 informování o činnosti správy – 2x 
 seznámení s CHKO – 2x 
 ovlivnění rodičů prostřednictvím dětí – 2x 
 prevence porušování zákona – 1x 

2 1

2
2

10

8

4

11

4

ekologická výchova
zájem o p řírodu, kladný vztah a úcta
ochrana p řírody
příprava budoucích spolupracovník ů

poznávání p řírody a pobyt v ní

informování o činnosti správy
seznámení s CHKO
ovlivn ění rodi čů prost řednictvím d ětí
prevence porušování zákona

 

 

4. Kolik dětí byste preferovali pro jeden program u vás v CHKO? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
1-5 dětí 0x 
6-10 dětí 10x 
11-15 dětí 9x 
16-20 dětí 5x 
víc (napište) je to jedno -1x 

10

9

5

01
1-5 dětí

6-10 dětí

11-15 dětí

16-20 dětí

je to jedno
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5. Pro jak staré děti byste program preferovali? S jak starými dětmi chcete 

pracovat? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
13-14 let 7x 
15-16 let 9x 
17-18 let 4x 

jiné rozmezí (napište) 
pod 13 let – 5x 
je to jedno – 5x 

9
4

5

7
5

13-14 let

15-16 let

17-18 let

pod 12 let

je to jedno

 

 

6. Kolik dnů v roce jste schopní/ochotní věnovat pro práci s dětmi (pro JRP)? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
2 dny 4x 
4 dny  3x 
6 dnů 5x 

jinak (napište) 
0 dnů – 2x 
12 dnů – 3x 

nad 12 dn ů – 5x 

5

4

3

5

2

3

0 dnů
2 dny
4 dny
6 dnů
12 dnů
nad 12 dn ů
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7. Na kolik hodin (60 minut) byste jeden program preferovali? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
2 hodiny 8x 
4 hodiny 8x 
6 hodin 4x 
8 hodin 4x 

jiný počet (napište) 
jeden den – 1x  
dle potřeby – 1x 

1

8

4

4 8

1

2 hodiny
4 hodiny
6 hodin
8 hodin
jeden den
dle pot řeby

 

 

8. Kolik lektorů (lidí od vás) může program vést? Kolik lidí se může daný den 

programu současně věnovat? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
1 lektor 7x 
2 lekto ři 9x 
3 lektoři 0x 

víc (napište) 
žádný lektor – 2x 
1až 2 lektoři – 7x 

02

97

7

žádný lektor

1 lektor

1 až 2 lekto ři

2 lekto ři

3 lekto ři
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9. Zaškrtněte, o které z nabízených témat JRP máte zájem. 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
Strážce a CHKO  
(botanika, zoologie, geologie) 15x 

Strážce a pobyt v přírodě  
(mapa, orientace v terénu, první 
pomoc) 

9x 

Strážce a komunikace  
(vyjednávání, dialogy, konflikty) 

6x 

Strážce a informace  
(média, informační tabule) 

7x 

Strážce a prezentace 
(exkurze, přednášky, programy) 

13x 

Strážce a legislativa  
(zákony, vyhlášky, ochrana 
přírody) 

8x 

8

9

6
7

15

13

strážce a CHKO 
strážce a pobyt v p řírod ě 
strážce a komunikace 
strážce a informace 
strážce a prezentace
strážce a legislativa 

 

 

10. Máte zájem odzkoušet některý z programů u vás v CHKO do dubna 2007? 

možnosti odpovědi zaškrtnuto (z 25 odpovědí) 
ano 8x 
možná 2x 
ne 14x 

2

14

8 ano

možná

ne
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6.5 Zhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Předpoklad získání odpovědí prostřednictvím dotazníku od všech 

správ CHKO v ČR. 

Výsledek: ANO. Odpovědi byly získány od všech dvaceti pěti správ CHKO. 

 

Hypotéza 2: Předpoklad problému práce s dětmi v časové a finanční náročnosti. 

Výsledek: ANO. Ve dvaceti případech byla za největší problém pro práci 

s dětmi uvedena časová náročnost. 

 

Hypotéza 3: Předpoklad možnosti vyčlenění alespoň jednoho lektora 

(pracovníka) pro práci s dětmi u většiny správ CHKO. 

Výsledek: ANO. Možnost vyčlenění jednoho lektora pro práci s dětmi zaškrtlo 

sedm správ CHKO, dalších sedm vyplnilo možnost jednoho až dvou lektorů 

a devět správ vyplnilo možnost dvou lektorů.  

 

Hypotéza 4: Předpoklad preference skupiny dětí o velikosti 11 – 15 dětí ve věku 

15 - 16 let. 

Výsledek: NE. Odpovědi se zde velmi různily. Celkově se dá shrnout preference 

množství dětí od 6 do 15 a to ve věku mezi 13 až 16 lety. 

 

Hypotéza 5: Předpoklad zájmu o všechny nabízené programy alespoň v pěti 

případech. 

Výsledek: ANO. Nejmenší zájem (6x) byl projeven o téma Strážce 

a komunikace, největší (15x) o téma Strážce a CHKO. 

 

Hypotéza 6: Předpoklad svolení s vyzkoušením některého programu v praxi 

do dubna 2007 alespoň ve třech případech. 

Výsledek: ANO. Možnost vyzkoušení jednoho z programů nabídlo osm správ, 

navíc dvě správy o této možnosti uvažovaly. 
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6.6 Závěr dotazníkového šet ření 

 Na základě statistického vyhodnocení získaných odpovědí lze 

konstatovat zájem správ pracovat s dětmi i přes zjištěné obtíže. Hlavním 

problémem je především časová náročnost na přípravu a práci s dětmi. Cílem 

této práce je především ekologická výchova, vzbuzení zájmu u dětí o přírodu 

a budování kladného vztahu k ní. Důležitým cílem je samozřejmě i ochrana 

přírody. 

Preferovaná velikost skupiny dětí je v rozmezí 6 až 15 a preferovaný věk 

dětí nejčastěji mezi 15 až 16 lety. Pro vedení programu mohou správy vyčlenit 

jednoho až dva zaměstnance. Z uvedených odpovědí vyplývá zájem o všechny 

připravované programy JRP u většiny dotázaných. 
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7 Praktická část 

7.1 Obecný manuál práce s programy 

Témata pěti programů JRP byla vybrána po konzultaci strážců přírody 

jako zásadní kompetence pro práci strážce přírody. Základem je znalost přírody 

a místních poměrů a dovednost vhodným způsobem komunikovat 

s návštěvníky a efektivně jim prezentovat informace. 

 

Vědomosti strážce by měly být založené na systémovém základě 

s důrazem na poznání specifik území, ve kterém působí. Vědomosti by měly být 

z oblasti přírodních a kulturních hodnot území, legislativních norem, první 

pomoci a ekologické výchovy (poznatky z biologie, ekologie, psychologie 

a pedagogiky). Od vědomostí se následně odvíjí zručnost strážce, jak zobrazuje 

následující konceptuální mapa zručností strážců. 

(podle Harťanský, 2006) 

Konceptuální mapa zručností strážce (podle Harťanský, 2006) 
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Jednotlivé programy jsou postaveny především na samotné aktivitě dětí 

a to co nejvíce přímo v terénu. Při nepřízni počasí lze samozřejmě program 

přizpůsobit i pro podmínky v budově. Během programu lektor v maximální míře 

propojuje teorii s praxí, s vlastními zkušenostmi z reality, vysvětluje látku 

na velkém množství příkladů a děti aktivizuje pomocí četných otázek (je nutné 

také zapojit otázky z pracovních listů). 

Témata lze oživit doprovodnými aktivitami: besedou s odborníky či hosty, 

návštěvou muzea či expozice, promítnutím videa, atd. U tématu Strážce a pobyt 

v přírodě je možné domluvit nácvik první pomoci vedený odborníky, nebo lze 

toto téma rozšířit na dva dny a připojit tak problematiku stanování v přírodě. 

 

Programy na sebe volně navazují, vhodné je dodržet následující pořadí: 

• Strážce a CHKO (práce strážce, botanika, zoologie, geologie) 

• Strážce a pobyt v přírodě (práce s mapou, pobyt v terénu, první pomoc) 

• Strážce a konfliktní komunikace (vyjednávání, dialogy, konflikty) 

• Strážce a informace (informační média, informační tabule) 

• Strážce a prezentace (lektorská činnost, exkurze, přednášky, programy) 

 

Pro každé téma si lektor okopíruje potřebné přiložené materiály, 

pracovní listy je praktické tisknout oboustranně. Po absolvování všech témat 

je vhodné všechny znovu zopakovat. Děti již mají zkušenost, mohou se poučit 

z předchozích chyb. V době, která je vyhrazena pro vyplnění pracovních listů se 

mohou v druhém kole vyplněné listy dětí z kola prvního hodnotit a opravovat. 

Pokud v prvním kole byla aktivita dětí zachycena na videozáznamu, je velmi 

didakticky přínosné tento videozáznam společně vyhodnotit. 

Do pozvánky pro děti lektor uvede jejich potřebné vybavení, které děti 

budou během dne potřebovat. Dále také uvede místo a čas srazu pro začátek 

i konec programu. Pozvánka dále obsahuje také informace pro rodiče a děti 
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o náplni programu. Rodiče podepíšou prohlášení o bezinfekčnosti dítěte  

(dítě nepřišlo během posledních tří dnů do styku s infekční chorobou a nemá 

žádné zdravotní omezení bránící v absolvování programu). 

 

Pozornost dětí během programu lze udržet různým způsobem. Mezi 

hlavní aktivizující metody patří metody diskusní (přímá komunikace mezi lidmi, 

metoda brainstormingu), metody situační (modelové situace vycházející 

z reálné události), metody inscenační (hraní přidělených rolí) a samotné hry 

(seberealizační aktivity). 

(podle Janovcová, 1988) 

 

V boji proti nepozornosti platí obecná pravidla: 

• obměňování hlasitosti a rychlosti mluvení, využití dramatických 
pauz nebo přerušení 

• využití budících slov (a nyní …, zcela nové…, pozor!) a oslovení 
(vy dámy…, představte si…) 

• pohyb a gesta, animace, krátké video 

• demonstrace a 3D materiál 

• kladení otázek a stimulace k dialogu 

(podle Hierhold, 2005) 
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7.2 Strážce a CHKO 

• práce strážce přírody 

• botanika v CHKO 

• zoologie v CHKO 

• geologie v CHKO 
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téma:  Strážce a CHKO (práce strážce, botanika, zoologie, geologie) 
 
počet účastník ů:  na jednoho lektora cca 8 až 10 dětí 
čas:    zahájení v 9:00, ukončení cca v 16:00 (7 hodin včetně oběda) 
 
cíle:   děti získají z přednášky důležité informace o práci strážce přírody a také 

o přírodních hodnotách CHKO 
děti se na terénní exkurzi a také prostřednictvím her přímo seznámí 

s některými přírodními hodnotami CHKO, seznámí se s některými 
druhy rostlin a živočichů, s různými typy ekosystémů 

každé dítě pomocí pracovního listu aplikuje a shrne získané informace 
 

pomůcky lektora:  pracovní list pro každé dítě, turistickou mapu okolí, 
propagační materiály správy CHKO, leták Kdo je stráž přírody? (viz 
kapitola 12, příloha č. 2), dalekohled 

děti s sebou (uvedeno v pozvánce):  oběd, vhodné oblečení, blok, tužky 
 
časový harmonogram: 

od – do  činnost 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a CHKO  
(práce strážce přírody, botanika, zoologie, geologie) 

10:30 – 12:00 terénní exkurze 

12:00 – 13:00 oběd 

13:00 – 15:00 pokračování terénní exkurze 

15:00 – 15:30 vyplňování pracovních listů 

15:30 – 16:00 ukončení tématu, závěr 
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náplň přednášky Strážce a CHKO:   

• Junior Ranger Project (základní informace, náplň programů, cíle) 
• správa CHKO (znak, sídlo, činnost, zajišťovaná ochrana, práce 

strážců přírody) 
• důvody ochrany přírody na CHKO (nejdůležitější druhy, biotopy) 
• rozdělení typů chráněných území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP, 

česká chráněná území) 
• botanika (lesy, louky, endemity a vzácné druhy, vegetační stupně) 
• zoologie (obratlovci, důležité druhy pro člověka, endemity a vzácné 

druhy) 
• geologická stavba CHKO (a na ni navazující geomorfologie) 
• vliv člověka na přírodu (obhospodařování, návštěvnost, ohrožení 

přírody)  
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7.2.1 Manuál pro lektora k tématu Strážce a CHKO  

 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

Převzetí dětí od rodičů, uvítání a usazení v místnosti, stručné seznámení 
s tím, co děti v tomto programu čeká. Informace o základních pravidlech 
chování a bezpečnosti. Rodiče se informují o době ukončení programu a 
stanoví se místo přebírky dětí. Děti, které budou chtít po programu odejít 
samostatně, musí mít písemné potvrzení od rodičů. Tohoto úvodního programu 
se mohou účastnit i zájemci z řad rodičů. 
 

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a CHKO 
(práce strážce přírody, botanika, zoologie, geologie) 

Lektor představí JRP a jeho poslání. Vysvětlí dětem práci strážců přírody 
a jejich úkoly s použitím letáku Kdo je strážce přírody? vydaným Asociací 
strážců přírody chráněných území ČR (viz kapitola 12, příloha č. 2). Poté 
objasní funkci správy CHKO a smysl ochrany dané lokality. Představí dětem 
specifika dané CHKO, důvod jejího vyhlášení, místní chráněné rostliny a 
živočichy, geologické zajímavosti a typy ekosystémů atp. Nabídne dětem 
propagační materiály správy. Vhodné je výklad prokládat co nejvíce příklady 
z praxe. 

Na začátku by měl lektor děti vyzvat, aby si dělaly poznámky z této 
přednášky do svého sešitu. Budou se jim hodit nejen v průběhu programu, ale 
také při závěrečném vyplnění pracovního listu, do příštích programů a snad i do 
budoucího života. 

Lektor prokládá co nejvíce svůj výklad otázkami, aby udržel pozornost 
dětí. Zařazuje mimo jiné i otázky, které pak děti v obdobné formě najdou 
v pracovních listech na konci programu. 
 

10:30 – 12:00 terénní exkurze 

Po přednášce se lektor se skupinou vydá do terénu na exkurzi. Trasu 
zvolí lektor předem tak, aby cestou skupina viděla co nejvíce přírodních 
zajímavostí CHKO a zároveň tak, aby byla časově zvládnutelná (délka exkurze 
4 a ½ hodiny včetně přestávky na oběd). 

Pro aktivizaci a zpestření lektor během exkurze zařazuje různé otázky, 
hádanky a drobné hry. Může vybírat i ze seznamu her do přírody (viz níže). 
Výběr her a jejich trvání lektor přizpůsobí aktuálním časovým možnostem. 
 

12:00 – 13:00 oběd 

Přestávka na oběd (svačinu) slouží nejen k nezbytnému doplnění 
energie, ale také jako čas pro odpočinek.  
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13:00 – 15:00 pokračování terénní exkurze 

 Po přestávce pokračuje exkurze v CHKO. Během celé exkurze by měly 
několikrát zaznít správné odpovědi na otázky z pracovních listů. 
 

15:00 – 15:30 vyplňování pracovních listů 

Lektor každému dítěti dá k vyplnění pracovní list (viz níže). Ten slouží 
k upevnění získaných informací u dětí, ale také jako zpětná vazba pro lektora, 
co si děti zapamatovaly. 

 Pracovní listy by si tedy lektor měl vybrat a vyhodnotit. Je ale důležité, 
aby děti získaly tyto listy zpět a mohly si je zakládat do své složky pro příští 
potřebu. Vhodné je se k pracovnímu listu vrátit a sdělit správné odpovědi, aby si 
mohlo každé dítě svůj pracovní list doplnit anebo opravit. Dojde tak i k dalšímu 
zopakování látky.  

 

15:30 – 16:00 ukončení tématu a závěr 

Lektor zhodnotí průběh programu a snahu všech dětí, ohodnotí jejich 
aktivitu a řešení různých úkolů. Následně program ukončí a děti předá rodičům. 
Pokud by některé z dětí chtělo odejít samostatně, mělo by mít příslušné 
písemné potvrzení od rodičů. 
 
 
 
 
Doporu čená literatura pro lektory: 
 
Bianko, V.: Lesní noviny, Svět sovětů, Praha 1966, 320s. 
Čeřovský J., Záveský A.: Stezky k přírodě, SPN, Praha1989, 240s. 
Čihař J. a kol.: Příroda v České a Slovenské republice, Academia, Praha 2002, 

429s. 
Holý, F.; Holý M.: Hry na přírodu a s přírodou, Mladá fronta, Praha 1986, 240s. 
Hotham, P.: Junior Rangers: In Action to Preserve Europe´s Natural and 

Cultural Heritage, Europarc Federation, Grafenau 2003, 60s. 
Miko, L.; Štursa, J.; Moucha, P.: Národní parky a chráněné krajinné oblasti 

České republiky, ASCO, 2003, 70s. 
Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha 1998, 325s. 
Novotná, D.: Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny, Enigma a MŽP, Praha 2001, 

399s. 
 
(další konkrétní literatura dle CHKO, např. plán péče) 
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7.2.2 Hry do p řírody k tématu Strážce a CHKO  

Výběr her a jejich trvání přizpůsobte aktuálním časovým možnostem. Po 
každé hře musí následovat chvíle pro rozbor: jak se dětem hrálo, jaké měly 
pocity a prožitky, vyhodnocení hry.  
 
Kimovka 
Pomůcky:  15 až 25 přírodnin či obrázků, papíry a tužky. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

Lektor rozestaví přírodniny na plochu a zakryje je. Pak umožní dětem 
náhled asi na 2 až 4 minuty. Po opětovném zakrytí si děti přírodniny vybavují 
z paměti a sepisují je na papír. Přírodniny by měly být jasně poznatelné a dobře 
pojmenovatelné. Zejména pro začátečníky je vhodná dostatečná rozmanitost.  

Výsledek se po pěti minutách kolektivně opraví, nejlépe podle předem 
připraveného abecedního seznamu. Na závěr znovu lektor předveďte kus po 
kuse a správně pojmenuje. 

(podle Holý, 1986) 
 
Velké hledání 
Pomůcky:  pro každou skupinu seznam věcí, které se mají hledat (např. jeden 
trn, něco měkkého, semeno, něco krásného, 5 listů z různých stromů, něco 
ostrého, nejdelší stéblo apod.) 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

Lektor rozdělí děti do menších skupin (2 až 4 hráči). Každé skupině 
předá seznam věcí, které mají v určitém časovém úseku posbírat a předložit 
k posouzení lektorovi. Po uplynutí času vedoucí hodnotí přinesené sběry a 
srovnává některé položky. Např. co je pro jakou skupinu „něco krásného“, jaké 
druhy semen nebo listů skupiny donesly apod. Diskutuje se o tom, co se 
nejobtížněji hledalo. 

(podle Neuman, 1998) 
 
Ostrov 
Pomůcky:  žádné. 
Prost ředí:  kdekoliv, kde je vyvýšené místo (podstavec, silné dřevěné desky, 
špalky nebo velké pařezy a kameny) 
 

Skupina dětí je v roli turistů v tropickém pásmu, kde putují mezi pralesy 
a bažinami. Zde hrozí útok dravých ryb a skupina se zachrání pouze rychlým 
výstupem na blízký ostrůvek. Skupina se na povel lektora, že dravé ryby útočí, 
rychle snaží poskládat na dané vyvýšené místo, ostrov. Lektor mezitím začne 
odpočítávat pomalu čas od dvaceti k jedné (rychlost počítání reguluje dle zdaru 
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skupiny). Poté se již nikdo ze skupiny nesmí dotýkat žádnou částí těla ničeho 
mimo ostrov alespoň po domu deseti sekund. Pak pomine ohrožení a může se 
jít dál. 

Z charakteristiky situace vyplývá, že hráči musí jednat rychle, ale ne 
ukvapeně. Hráči hledají společně polohu nohou a různé možnosti držení, které 
umožní setrvat a přežít na záchranném ostrově. 

(podle Neuman, 1998) 
 
Do deseti 
Pomůcky:  žádné. 
Prost ředí:  les. 
 

Vedoucí hry (nejprve lektor, poté i někdo z dětí) se postaví na určité 
místo a ostatní hráči se seskupí kolem něj. Poté se vedoucí hry otočí na místě 
čelem vzad a hlasitě pomalu počítá do deseti. Hráči během této doby běží za 
jeho zády do lesa a snaží se rychle najít úkryt. Vedoucí hry se s číslovkou deset 
opět otáčí na místě čelem vzad.  

Po otočení se nesmí již hýbat z místa, pouze bedlivě prohlíží les a hledá 
schované hráče. Koho uvidí jmenuje (pokud nepozná hráče jménem, popíše 
barvu oblečení a místo, kde je hráč schovaný). Objevený hráč odchází 
ze svého úkrytu k vedoucímu hry. Když hledající již nikoho v lese před sebou 
nevidí, ukončí hru a zvolá, že všichni ostatní vyhrávají, neboť nejsou vidět. 
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7.2.3 Pracovní list k tématu Strážce a CHKO  

jméno a p říjmení:  
 

datum:  

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

CHKO  

stráž přírody   

endemit  

ekosystém  

 
2. Doplň do tabulky t ři místní chrán ěné rostliny a jejich charakteristiku: 

jméno rostliny barva květu zajímavost o rostlině 

   

   

   

 
3. Doplň do tabulky t ři místní chrán ěné živo čichy a jejich charakteristiku: 

jméno živočicha zařazení do 
systému zajímavost o živočichovi 

   

   

   

 
4. Napiš název jedné či více hornin typických pro místní CHKO. 

 
 
 
 

5. Napiš, co je vyobrazeno v logu místní CHKO a nak resli, jak tento znak 
vypadá. 
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6. Co bylo d ůvodem vyhlášení místní CHKO? 
 
 

7. Popiš typické znaky ekosystém ů nacházejících se na území místní CHKO. 

název ekosystému charakteristika ekosystému (čím je typický) 

  

  

 
8. Kde sídlí Správa místní CHKO? Dopl ň informace: 

adresa Správy CHKO: 

webové stránky Správy CHKO: 

9. Doplň do bublin popisky co strážce pot řebuje a jaký má být. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Pojmenuj CHKO na území ČR vyobrazená na mapce: 
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7.2.4 Řešení listu k tématu Strážce a CHKO  
jméno a p říjmení: Jan Novák  
 

datum: 19.5.2007 

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

CHKO zkratka – chráněná krajinná oblast 

stráž přírody  osoby zajišťující dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny; 
vykonávají též informační, výchovnou a odbornou činnost  

endemit organismus vyskytující se pouze na jednom malém území 

ekosystém dynamický komplex společenství a jejich neživého prostředí (funkční 
jednotka) 

 
2. Doplň do tabulky t ři místní chrán ěné rostliny a jejich charakteristiku: 

jméno rostliny barva květu zajímavost o rostlině 

   

 dle dané CHKO  

   

 
3. Doplň do tabulky t ři místní chrán ěné živo čichy a jejich charakteristiku: 

jméno živočicha zařazení do 
systému zajímavost o živočichovi 

   

 dle dané CHKO  

   

 
4. Napiš název jedné či více hornin typických pro místní CHKO. 

 
dle dané CHKO 

 
 

5. Napiš, co je vyobrazeno v logu místní CHKO a nak resli, jak tento znak 
vypadá. 

 
 

dle dané CHKO 
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6. Co bylo d ůvodem vyhlášení místní CHKO? 
dle dané CHKO 

 
7. Popiš typické znaky ekosystém ů nacházejících se na území místní CHKO. 

název ekosystému charakteristika ekosystému (čím je typický) 

  

dle dané CHKO  

 
8. Kde sídlí Správa místní CHKO? Dopl ň informace: 

adresa Správy CHKO: dle dané CHKO 

webové stránky Správy CHKO: dle dané CHKO 

9. Doplň do bublin popisky co strážce pot řebuje a jaký má být. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Pojmenuj CHKO na území ČR vyobrazená na mapce: 
 

 
 

Vždy přátelský úsměv, vlídné 
slovo a odborné informace 

V kapse telefon, 
tužka,  pokutové 
bloky 

V  batohu mapa, informační materiály,   
notes, lékárnička atd. 

Nohy pro doprovod  
po naučné stezce 

Pomocná ruka pro 
případ nouze 

Pozorování přírody 

Znak chráněného území  
a nášivka „STRÁŽCE“ 
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7.3 Strážce a pobyt v p řírodě 

• práce s mapou 

• orientace v terénu 

• první pomoc 
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téma:  Strážce a pobyt v přírodě (mapa, pobyt v terénu, první pomoc) 
 
počet účastník ů:  na jednoho lektora cca 8 až 10 dětí 
čas:    zahájení v 9:00, ukončení cca v 16:00 (7 hodin včetně oběda) 
 
cíle:   děti budou znát potřebné vybavení do terénu a budou umět dobře sbalit 

batoh 
každé dítě (případně ve dvojicích) si připraví a uvaří svůj oběd 
děti se naučí vázat tři základní uzly (osmičku, ambulanční uzel, lodní uzel) 
děti se budou orientovat na mapě a dokáží s její pomocí určit 

a pojmenovat hlavní prvky v okolí 
děti si pomocí drobných orientačních her procvičí a zdokonalí práci 

s mapou  
každé dítě si samo při praktické zkoušce vyzkouší poskytnutí první pomoci 
každé dítě pomocí pracovního listu aplikuje a shrne získané vědomosti 
 

pomůcky lektora:  vhodné oblečení, batoh, pláštěnka, větrovka, lékárnička, 
mobil, turistická mapa okolí, PET láhev s vodou na vaření a pití, vařič, 
ešus, nůž, lžíce, sirky nebo zapalovač, potraviny, šátek (kapesník), cca 
2 metry úvazku pro vázání uzlů (lano průměru 3 až 6 mm), pomůcky k 
orientačním hrám, příručka první pomoci, celta či karimatka (alespoň dvě), 
pracovní list pro každé dítě 

děti s sebou (uvedeno v pozvánce): vhodné oblečení, batoh, pláštěnka, 
větrovka, lékárnička (minimálně obvaz), turistická mapa okolí, PET láhev 
s vodou na vaření a na pití, vařič, ešus, nůž, lžíce, sirky nebo zapalovač, 
potraviny, šátek (kapesník), cca 2 metry úvazku pro vázání uzlů (lano 
průměru 3 až 6 mm), blok a tužky, igelitová taška na odpadky, složka 
s pracovními listy z předchozích programů 

 
časový harmonogram: 

od – do  činnost 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

9:30 – 10:30 balení batohu na výlet + příprava na odchod 

10:30 – 11:30 přesun do terénu + orientace v mapě  

11:30 – 13:00 příprava oběda + vázání uzlů 

13:00 – 13:30 orientační hry 

13:30 – 15:00 první pomoc a její praktický nácvik 

15:00 – 15:30 přesun na cílové místo, vyplnění pracovních listů 

15:30 – 16:00 ukončení tématu, závěr 
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náplň sdělení během programu Strážce a pobyt v p řírodě:  

• krajina v CHKO (její tvar, klima, nebezpečí) 
• balení batohu (uložení spacáku, těžiště, ochrana proti vlhkosti, 

seřízení popruhů, typy batohů) 
• mapa (orientace v mapě, vrstevnice, značky, měřítko) 
• potraviny na výlet (bezpečnost, hygiena, obsah vody, vhodné obaly) 
• vaření (benzinové a plynové vařiče, rozdělávání ohně) 
• uzly (ambulanční, lodní, osmička, jejich modifikace a použití) 
• základy první pomoci (povinnosti, zastavení krvácení, stabilizovaná 

poloha, kontrola životních funkcí, fixace zlomeniny) 
• v případě dvoudenního programu navíc stanování (výběr místa, 

stavba stanu) 
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7.3.1 Manuál pro lektora k tématu Strážce a pobyt v p řírod ě  
 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

Převzetí dětí od rodičů, uvítání a stručné seznámení s tím, co děti 
v tomto programu čeká. Informace o základních pravidlech chování 
a bezpečnosti, zdůraznění bezpečnosti při vaření (vařič, horké předměty, nůž). 
Rodiče se informují o době ukončení programu a stanoví se místo přebírky dětí. 
Děti, které budou chtít po programu odejít samostatně, musí mít písemné 
potvrzení od rodičů. 

Na začátku lektor děti vyzve, aby si dělaly poznámky do svého sešitu. 
Využijí je nejen v průběhu programu, ale také při závěrečném vyplnění 
pracovního listu, v programech příštích a snad i v jejich dalším životě. 
 

9:30 – 10:30 balení batohu na výlet + příprava na odchod 

Lektor v maximální míře prokládá celý program příklady z praxe 
(propojení s prací strážce). Zařazuje mimo jiné i otázky, které pak děti 
v obdobné formě najdou v pracovních listech na konci programu. 

Lektor se dětí ptá, co nesmí chybět v batohu na výlet do přírody. Má před 
sebou připravený svůj prázdný batoh a někde mimo zrak dětí má věci, které 
v něm nesmí chybět: pláštěnka, větrovka, lékárnička, mobil, mapa, láhev 
s pitím, vařič, ešus, nůž, lžíce, sirky nebo zapalovač, potraviny, šátek 
(kapesník), úvazek, baterka atd. To co děti zmíní, vyndá z připravené kupy 
(ale ještě neuloží do batohu).  

Poté teprve lektor batoh zabalí a při tom dětem vysvětluje jak se batoh 
správně balí. Může se také zmínit o základních prvcích dobrého batohu, podle 
čeho případně vybírat batoh nový. 
 Poté se všichni připraví na odchod do terénu – na stanoviště, kde děti 
budou vařit. Lektor vyzve dobrovolníka, který pod jeho dohledem odvede 
skupinu na zadané místo podle mapy. 
 

10:30 – 11:30 přesun do terénu + orientace v mapě 

 Skupina se přesune na předem vybrané místo pro vaření. Buď na tomto 
místě, nebo na vhodném místě cestou, lektor vysvětlí dětem práci s mapou. 
Každé dítě i lektor si připraví vlastní turistickou mapu. Lektor vyzve děti, 
aby našly místo na mapě, kde se právě nacházejí a aby si zorientovaly mapu 
podle světových stran. Lektor poté vysvětluje (a ptá se dětí), podle čeho se 
orientuje, co je v okolí vidět a jak je to vyznačeno na mapě. Vhodné je proto 
pracovat s mapou na vyvýšeném místě, kde je alespoň částečný rozhled 
do okolí. 
 



JRP pro CHKO - téma Strážce a pobyt v přírodě 

kveta.cernohlavkova@seznam.cz 
 

-54- 
 

11:30 – 13:00 příprava oběda + vázání uzlů 

Každé dítě si uvaří oběd na svém vařiči. Pokud každé dítě doma vařič 
nemá, lze vytvořit dvojice na vaření (to je ale nutné řešit s dostatečným 
předstihem před programem, aby se děti dohodly, kdo s kým bude ve dvojici 
a kdo vezme jaký materiál). 

Pod dohledem lektora děti připraví vařič a potraviny, uvaří si oběd. Lektor 
během vaření zmíní další informace, např. zásady bezpečnosti (nůž, oheň, 
horké předměty), nebo informace o vaření na přímém ohni, výhody a nevýhody 
jednotlivých typů vařičů (případně demonstruje) atd. Pokud je na místě 
připravené ohniště, děti s pomocí lektora rozdělají oheň. 

V druhé polovině času určeného pro oběd lektor vyzve děti, aby si 
připravily své úvazky (může to být ještě v době přípravy oběda, nebo až 
po obědě – záleží na složitosti a časové náročnosti připravovaných obědů). 
Lektor děti naučí vázat tři základní typy uzlů (osmička, ambulanční uzel, lodní 
uzel). Lektor vysvětlí postup vázání a vhodné využití uzlu. Každé dítě se učí 
svým tempem vázat všechny tři uzly, ptá se případně znovu lektora na postup.  

Po ukončení vaření, umytí a sklizení nádobí a likvidaci odpadků každé 
dítě předvede lektorovi vázání naučených uzlů a uvede příklad jeho použití. 
Pro urychlení může vázat i více dětí najednou. Lektor zkontroluje správnost 
uzlů. 
 

13:00 – 13:30 orientační hry 

 Orientační hry: malý orientační běh, zkouška orientačního smyslu, 
nákres mapy pokladu, postřeh a paměť (viz níže). Lektor z her vybere dle 
vlastního uvážení a časových možností. Hry může také zařadit kdykoliv 
v průběhu programu, tedy i později cestou zpět. 
 

13:30 – 15:00 první pomoc a její praktický nácvik 

 Lektor žáky seznámí s pomocí obrázků z příručky první pomoci 
se základní teorií poskytnutí první pomoci. Výklad prokládá dostatečným 
množstvím otázek na postup první pomoci a také příklady, s jakými zraněními 
se může strážce v praxi setkat. Poté lektor připraví alespoň dvě podložky 
(karimatku nebo celtu), dá k dispozici příručku první pomoci pro případ, že by 
děti potřebovaly další informace a zadá úkoly dětem (viz níže) pro nácvik 
poskytnutí první pomoci. 
 Děti se rozdělí do dvojic, každá bude mít připravený svůj obvaz a šátek. 
Dvojice pak splní všechny zadané úkoly v libovolném pořadí a vyzkouší si tak 
poskytnutí první pomoci v praxi. Důležité je, aby se u každého úkolu obě děti 
ve dvojici vystřídaly, aby si každý vyzkoušel vše, co bylo zadáno. 
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 Úkoly pro děti: kontrola základních životních funkcí, zlomenina končetiny, 
uvedení do stabilizované polohy, ošetření krvácející rány na končetině. 
 

15:00 – 15:30 přesun na cílové místo, vyplnění pracovních listů 

Cílové místo by mělo být vhodné pro vyplnění pracovních listů, například 
odpočinkové místo s lavicí a stolem. Lektor každému dítěti dá k vyplnění 
pracovní list (viz níže). Ten slouží k upevnění získaných informací u dětí, 
ale také jako zpětná vazba pro lektora, co si děti zapamatovaly. 

 Pracovní listy by si tedy lektor měl vybrat a vyhodnotit. Je ale důležité, 
aby děti získaly tyto listy zpět a mohly si je zakládat do své složky pro příští 
potřebu. Vhodné je se k pracovnímu listu vrátit a sdělit správné odpovědi, aby si 
mohlo každé dítě svůj pracovní list doplnit anebo opravit. Dojde tak i k dalšímu 
zopakování látky.  

 

15:30 – 16:00 ukončení tématu a závěr 

Lektor zhodnotí průběh programu a snahu všech dětí, ohodnotí jejich 
aktivitu a řešení různých úkolů. Následně program ukončí a děti předá rodičům. 
Pokud by některé z dětí chtělo odejít samostatně, mělo by mít příslušné 
písemné potvrzení od rodičů. 
 
 
 
 
Doporu čená literatura pro lektory: 
 
Bartůněk, D.: Kniha her a činností v klubovně i venku, Portál, Praha 2002, 191s. 
Břicháček, V. a kol.: Skautskou stezkou, Tiskové a Distribuční Centrum, Praha 

1998, 400s.  
Červinka, J., a kol.: Malý průvodce světem outdooru, Outdoor Media s.r.o., 

Praha 2002, 168s. 
Daněk, K.: Chůze znovu objevená, Olympia, Praha 1989, 149s. 
Elstner, F. A.: Dobrodružnou stezkou, Mladá fronta, Praha 1970, 332s. 
Holý, F.; Holý M.: Hry na přírodu a s přírodou, Mladá fronta, Praha 1986, 240s. 
Kirchner, J.; Hnízdil, J.: Orientační hry nejen do terénu, Grada, Praha 2004, 

100s.  
Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha 1998, 325s. 
Pavlíček, J.: Člověk v drsné přírodě, Olympia, Praha 1989, 133s. 
Procházka, V. a kol.: Horolezectví, Olympia, Praha 1990, 248s. 
Skriagin, L. N.: Námornícke uzly, Alfa, Bratislava 1988, 128s. 
 



JRP pro CHKO - téma Strážce a pobyt v přírodě 

kveta.cernohlavkova@seznam.cz 
 

-56- 
 

7.3.2 Orienta ční hry k tématu Strážce a pobyt v p řírodě 
 

Výběr her a jejich trvání přizpůsobte aktuálním časovým možnostem. Po 
každé hře musí následovat chvíle pro rozbor: jak se dětem hrálo, jaké měly 
pocity a prožitky, vyhodnocení hry.  
 
Zkouška orienta čního smyslu 
Pomůcky:  dva pruty, provázek, šátky pro každé dítě. 
Prost ředí:  volná plocha (hřiště, louka atd.). 
 

Lektor do země zapíchne dva pruty asi metr dlouhé přibližně pět metrů 
od sebe. Mezi ně napne provázek. Zavede děti do desetimetrové vzdálenosti od 
prutů a zaváže jim oči šátkem. Poté s každým udělá několik kroků vpřed, vzad, 
doleva, doprava či s ním zatočí tak, aby částečně ztratil orientaci. Na znamení 
pak mají děti za úkol protnout provázek mezi pruty (pozor na bezpečnost dětí). 
Vyhrává, kdo je u provázku jako první. 

(podle Kirchner, 2004) 
 
Malý orienta ční běh 
Pomůcky:  kartičky z tvrdého papíru o velikosti 10x10 cm s číslem stanoviště 
a s příslušným písmenem zatížené kamenem, aby neodlétly (nebo čísla 
a písmena namalovaná křídou přímo na kameni), papír s tabulkou pro orientaci 
pro každé dítě (viz níže) a tužka pro každé dítě. 
Prost ředí:  volná plocha (hřiště, louka, park atd.). 

 
Na větší volnou plochu připraví lektor šestnáct orientačních stanovišť 

do čtverce 4x4 s rozestupy minimálně jeden metr. Každé stanoviště bude mít 
na výše popsané kartičce své pořadové číslo a jedno písmeno vzkazu, které 
děti budou zapisovat na papír do tabulky. Pozice kontrol se musí shodovat 
s pořadím čísel v tabulce pro orientaci, kterou dostane každé dítě. Tabulka pro 
orientaci je tedy jakousi mapou pořadí a rozmístění kontrol. Vzkaz musí mít 
šestnáct znaků, pro zvýšení náročnosti doporučuji vzkaz napsat pozpátku. Děti 
tak v průběhu hry neluští slovo před nalezením další kontroly.  

Příklad vzkazu psaného pozpátku: 
 

1 
CH 

2 
Á 

3 
P 

4 
A 

5 
M 

6 
A 

7 
N 

8 
E 

9 
C 

10 
A 

11 
T 

12 
N 

13 
E 

14 
I 

15 
R 

16 
O 



JRP pro CHKO - téma Strážce a pobyt v přírodě 

kveta.cernohlavkova@seznam.cz 
 

-57- 
 

Děti dostanou jednoduchou tabulku pro orientaci, podle které chodí 
k jednotlivým kontrolám podle vzestupné číselné řady (1 až 16) a zapisují si 
písmena do své tabulky pro orientaci k příslušným číslům kontrol. 

Před startem se dětem nesdělí, kde se nachází kontrola s číslem jedna, 
musí se tedy zorientovat přímo v terénu podle čísel na kontrolách. Dolní řádek 
pod tabulkou slouží k přepsání písmen do řady a k rozluštění vzkazu. 

 
Příklad tabulky pro orientaci: 
 

8 12 2 7 

4 14 10 15 

5 1 6 13 

16 9 11 3 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

 
 

Na startovní povel vybíhají všichni současně, jen při větším množství dětí 
je vhodné je rozdělit do dvou skupin. Hráčů v jedné hře by nemělo být více než 
deset (pozor na bezpečnost dětí). Vyhrává ten, kdo napíše do tabulky ke všem 
číslům správná písmena a to v nejkratším čase. Počet kontrol lze přizpůsobit 
konkrétním podmínkám, vždy ale musí být korespondovat s tabulkou pro 
orientaci. 
 
 
Nákres mapy pokladu 
Pomůcky:  papír, tužka a malý předmět pro každé dítě (láhev s pitím, šátek, 
kapesníky, koupená lízátka atd.). Předmět by neměl být moc velký, jako 
například batoh, neboť se pak v terénu snadno hledá. Příliš malé předměty jako 
například hodinky, tužka apod. by se mohly naopak ztratit. 
Prost ředí:  členitější terén (les, pestřejší krajina, ale i budova atd.). 
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V této hře je nutný sudý počet hráčů (skupinu může doplnit lektor). 
Skupina se rozdělí na dvě stejně početné skupiny. Poté lektor vyznačí startovní 
čáru (například položenou větví na zem, čáru nakreslí křídou, nebo čáru může 
znázorňovat cesta apod.). Čárou tak rozdělí hrací plochu na dvě poloviny.  

Dvě skupinky se postaví na hrací plochu zády k sobě, každá skupina na 
jednu stranu od čáry. Všechny děti mají svůj papír, tužku a drobný předmět, 
který schovají někde v terénu. Na povel lektora pak obě skupinky vychází 
do terénu směrem od čáry za účelem schovat předmět do vzdálenosti cca 10 až 
30 metrů od čáry (podle složitosti terénu – zvolí lektor).  

Na papír se každé dítě podepíše a poté zakresluje a popisuje cestu 
pomocí hlavních orientačních bodů (počínaje startovací čárou a konče místem 
uschování předmětu). Cesta k tomuto pokladu nemusí být přímá.  

Poté, co dítě dokončí kreslení mapky a předmět schová přibližně 
do zadané vzdálenosti, vrací se ke startovní čáře a čeká s nakreslenou mapou 
na ostatní hráče. Ve chvíli, kdy jsou na startu již všichni hráči, předá každá 
skupina všechny své mapky lektorovi. Ten poté nechá hráče z opačné skupiny 
vylosovat náhodně jednu mapku. Na startovní povel pak obě skupiny vyráží 
do terénu na opačnou stranu než prvně a pomocí mapky hledá uschovaný 
předmět.  

Po nalezení předmětů se hromadně hodnotí nákresy map a také zážitky 
dětí z kreslení i hledání. V této hře jde tedy především o zkušenost dětí 
a prožitek, ne o rychlost. 

 
 

Post řeh a pam ěť 
Pomůcky:  nákres cesty (mapka), papír a tužka pro každé dítě. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

Lektor připraví předem nákres cesty terénem (mapku), například cestu 
od domu na poštu apod., nebo použije níže uvedený nákres. Tento nákres 
vytiskne (pokud je více hráčů, je vhodné mapku vytisknout dvakrát, aby na 
mapku bylo dobře vidět). 

Děti budou mít za úkol v časovém limitu mapku důkladně prohlédnout, 
zapamatovat si co nejvíce detailů a především zakreslenou cestu (pro lepší 
přehlednost je možné šipky v nákresu zvýraznit barevně). Po uplynutí časového 
limitu lektor mapky vezme a děti se snaží na svůj papír každý samostatně 
zakreslit cestu a vše, co si pamatují a to v časovém limitu pět minut. Poté se 
nákresy dětí hodnotí a to především přesnost a správnost. 
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Mapka se zakreslenou cestou do hry Postřeh a paměť: 
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7.3.3 Pracovní list k tématu Strážce a pobyt v p řírodě 
 
jméno a p říjmení:  
 

datum:  

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

mapa  

vrstevnice  

kóta  

panoráma  

 
2. Potraviny vhodné do batohu na vícedenní letní vý let zakroužkuj, potraviny 

nevhodné p řeškrtni. 
 müsli  mrkev  vlašský salát  

čaj   kompot  jogurt  broskev 

 šunka  tavený sýr  sáčková polévka  

kousek dortu  rajče  mléko  zmrzlina 

 pečivo  sušenka  předvařená rýže  

jablko  křížaly  čokoláda  konzerva 

 
3. Popiš význam zobrazených mapových zna ček. 

 

 

 
význam: 

 
význam: 

 
význam: 

 

   
význam: 

 
 

význam: 
 

význam: 
 

 

 
4. Jak daleko je ve skute čnosti cíl tvé cesty, pokud jsi na map ě s měřítkem 

1:25 000 nam ěřil cestu dlouhou osm centimetr ů? 
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5. Prohlédni si následující obrázek, ozna č nejvyšší vrchol číselnou kótou 
(dopo čítej ji, vrstevnice jsou po 10m) a nakresli cestu z  bodu A do bodu B 
tak, aby nakreslená cesta p řekonávala co nejmenší p řevýšení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pojmenuj vyobrazený uzel a uve ď k čemu se hodí. 

 

  

jméno uzlu   

vhodné 
využití   

 
7. Označ jednu z možností co d ělat nejd říve, pokud postižená osoba nedýchá: 

a) musíme postiženého ihned uložit do stabilizované polohy a vyčkáme příjezdu lékaře 
b) musíme zahájit ihned nepřímou srdeční masáž a dýchání z plic do plic 
c) musíme postiženému vyčistit dutinu ústní a záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty 
 

8. Kdo má povinnost poskytnout první pomoc p ři nehod ě v terénu: 
a) ten, který nehodu zavinil 
b) každý občan, který je účastníkem či pozorovatelem nehody 
c) občan, který je vyškolen v poskytování první pomoci 
 

9. Napiš, co m ůže nejlépe nahradit sterilní obvaz, když jej nemáme . 
 
 

10. Popiš situaci, kdy je vhodné zran ěného umístit do stabilizované polohy 
a z jakého d ůvodu. 
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7.3.4 Řešení listu k tématu Strážce a pobyt v p řírodě 
 
jméno a p říjmení: Jan Novák  
 

datum: 17.3.2007 

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

mapa zmenšené znázornění určité části zemského povrchu 
(či jiného prostoru) 

vrstevnice čáry, které na mapě spojují body o stejné nadmořské výšce 

kóta číslo udávající nadmořskou výšku terénního bodu (vrchol hory) 

panoráma široký rozhled, celkový pohled na krajinu 

 
2. Potraviny vhodné do batohu na vícedenní letní vý let zakroužkuj, potraviny 

nevhodné p řeškrtni. 
 müsli  mrkev  vlašský salát  

sáčkový čaj   kompot  jogurt  broskev 

 šunka  tavený sýr  sáčková polévka  

kousek dortu  rajče  mléko  zmrzlina 
 pečivo  sušenka  předvařená rýže  

jablko  křížaly  čokoláda  konzerva 

 
3. Popiš význam zobrazených mapových zna ček. 

 

 

 
význam: 

peřeje na vodním toku 
s udáním směru proudu 

 

význam: 
cyklistická turistická trasa 

 

význam: 
zastávka autobusu 

 

   
význam: 

železniční stanice 
 

význam: 
kaple 

 

význam: 
osamělá skála 

 

 
4. Jak daleko je ve skute čnosti cíl tvé cesty, pokud jsi na map ě s měřítkem 

1:25 000 nam ěřil cestu dlouhou osm centimetr ů? 
1cm na mapě = 25 000 cm ve skutečnosti 
8x25 000 = 200 000cm = 2 km 

 
Ve skutečnosti je cíl cesty vzdálený 2 kilometry. 
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5. Prohlédni si následující obrázek, ozna č nejvyšší vrchol číselnou kótou 
(dopo čítej ji, vrstevnice jsou po 10m) a nakresli cestu z  bodu A do bodu B 
tak, aby nakreslená cesta p řekonávala co nejmenší p řevýšení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pojmenuj vyobrazený uzel a uve ď k čemu se hodí. 

 

  
jméno uzlu ambulanční uzel (spojka) lodní uzel (smyčka) 

vhodné 
využití 

vhodné rychlému  spojení dvou stejně 
silných provazů či pruhů látek; 

vázání ran - uzel je plochý a netlačí 

přivazování lodi ke kůlu, 
 vlajky na stožár; 

neklouže ani po hladkém povrchu, 
čím větší tah, tím pevněji svírá 

 
7. Označ jednu z možností co d ělat nejd říve, pokud postižená osoba nedýchá: 

a) musíme postiženého ihned uložit do stabilizované polohy a vyčkáme příjezdu lékaře 
b) musíme zahájit ihned nepřímou srdeční masáž a dýchání z plic do plic 
c) musíme postiženému vyčistit dutinu ústní a záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty 
 

8. Kdo má povinnost poskytnout první pomoc p ři nehod ě v terénu: 
a) ten, který nehodu zavinil 
b) každý občan, který je účastníkem či pozorovatelem nehody 
c) občan, který je vyškolen v poskytování první pomoci 
 

9. Napiš, co m ůže nejlépe nahradit sterilní obvaz, když jej nemáme . 
čistý, suchý (přežehlený) kapesník 
 

10. Popiš situaci, kdy je vhodné zran ěného umístit do stabilizované polohy 
a z jakého d ůvodu. 

Zraněný je v bezvědomí, ale sám normálně dýchá a není zastavena srdeční činnost; je již 
ošetřen (zastavené krvácení, fixované zlomeniny apod.). Stabilizovaná poloha udržuje volné 
dýchací cesty a umožňuje volný odtok zvratků či jiných sekretů. 

360 
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7.4 Strážce a konfliktní komunikace 

• vyjednávání 

• dialogy 

• konflikty 



JRP pro CHKO - téma Strážce a konfliktní komunikace 

kveta.cernohlavkova@seznam.cz 
 

-65- 
 

téma:  Strážce a konfliktní komunikace (vyjednávání, dialogy, konflikty) 
 
počet účastník ů:  na jednoho lektora cca 8 až 10 dětí 
čas:    zahájení v 9:00, ukončení cca v 16:00 (7 hodin včetně oběda) 
 
cíle:   děti získají z přednášky důležité informace o komunikaci (vyjednávání, 

dialozích a konfliktech) 
děti si pomocí drobných her uvědomí důležitost vzájemné komunikace 

a kooperace 
děti uvidí konkrétní situaci špatné a dobré komunikace strážce 
děti pomocí otázek lektora situaci špatné komunikace analyzují 

a navrhnou vhodnější řešení 
každé dítě samo aplikuje získané vědomosti při přípravě a předvedení 

malé scénky konfliktní komunikace mezi strážcem a druhou osobou 
každé dítě pomocí pracovního listu aplikuje a shrne získané vědomosti 
 

pomůcky lektora:  předloha motivační scénky a scének pro děti, pracovní list 
pro každé dítě, informační a propagační letáky CHKO, cedule 
a piktogramy, papíry a tužky, pomůcky do her 

děti s sebou (uvedeno v pozvánce):  svačina nebo peníze na oběd, vhodné 
oblečení, blok a tužky, složka s pracovními listy z předchozích programů 

 
časový harmonogram: 

od – do  činnost 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a konfliktní komunikace  
(vyjednávání, dialogy, konflikty) 

10:30 – 11:00 komunikační a kooperační hry 

11:00 – 11:30 motivační scénka komunikace strážce (rozbor pomocí otázek) 

11:30 – 12:15 oběd 

12:15 – 13:00 oslovení náhodného návštěvníka a předání propagačního materiálu 
správy CHKO 

13:00 – 15:00 scénky dětí – komunikace mezi strážcem a druhou osobou  

15:00 – 15:30 vyplňování pracovních listů 

15:30 – 16:00 ukončení tématu, závěr 
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náplň přednášky Strážce a konfliktní komunikace:   

• co je komunikace, k čemu slouží 
• typy komunikací v biologii (komunikace rostlin, živočichů) 
• lidská komunikace, verbální a neverbální (znaková řeč) 
• obecné zásady lidské komunikace (aktivní poslouchání, dialog) 
• komunikační vzdálenosti (intimní, společenská, veřejná) 
• cíle komunikace strážce (zajištění ochrany přírody) 
• konfliktní komunikace strážce v terénu (odstranění příčiny konfliktu, 

vcítit se do protistrany, trvat na svém, argumentace) 
• vyjednávání (vlastnosti vyjednavače, asertivita, trpělivost, ústupky, 

naslouchat) 
• kritika (přijímání kritiky,  konstruktivní kritika) 
• agresivita (asertivita, odvedení útoku stranou, ukončení komunikace) 
• komunikace se skupinou (ideový vůdce, mluvčí) 
• případy problematického navázání komunikace (tzv. mrtvý brouk) 
• strach a tréma (snížení, zmírnění) 
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7.4.1 Manuál pro lektora k tématu Strážce a konfliktní ko munikace  
 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

Převzetí dětí od rodičů, uvítání a stručné seznámení s tím, co děti 
v tomto programu čeká. Informace o základních pravidlech chování 
a bezpečnosti. Rodiče se informují o době ukončení programu a stanoví se 
místo přebírky dětí. Děti, které budou chtít po programu odejít samostatně, 
musí mít písemné potvrzení od rodičů. 

Na začátku lektor děti vyzve, aby si dělaly poznámky do svého sešitu. 
Využijí je nejen v průběhu programu, ale také při závěrečném vyplnění 
pracovního listu, v programech příštích a snad i v jejich dalším životě. 
 

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a konfliktní komunikace  

Lektor vysvětlí dětem rozdělení a typy komunikace, základy dobrého 
vyjednávání a zásady konfliktní komunikace. Vhodné je výklad prokládat co 
nejvíce příklady z praxe.  

Lektor prokládá co nejvíce svůj výklad otázkami, aby udržel pozornost 
dětí. Zařazuje mimo jiné i otázky, které pak děti v obdobné formě najdou 
v pracovních listech na konci programu. 
 

10:30 – 11:00 komunikační a kooperační hry 

Lektor vybírá ze seznamu her (viz níže). Výběr her a jejich trvání lektor 
přizpůsobí aktuálním časovým možnostem.  

Po každé hře musí následovat chvíle pro rozbor: jak se dětem hrálo, jaké 
měly pocity, jak se jim komunikovalo a spolupracovalo. Hry nemají soutěžní 
charakter, nýbrž prožitkový. Slouží k využití různých komunikačních prostředků, 
k posílení kooperace ve skupině, a také jako aktivizace pro následné hraní 
scének. 
 

11:00 – 11:30 motivační scénka komunikace strážce (rozbor pomocí otázek) 

 Lektor na začátku této aktivity děti seznámí, že je čeká hraní scének, ve 
který si každý z nich vyzkouší roli strážce a problémovou komunikaci 
s návštěvníkem. Připomene některé zásady vhodné komunikace a následně 
svá slova podpoří motivační scénkou (viz níže). Lektor spolu se svým kolegou, 
nebo dobrovolníkem z dětí (který text rozhovoru čte z připraveného materiálu) 
sehraje motivační scénku. První varianta scénky je příkladem špatné 
komunikace strážce s návštěvníkem. Následně lektor pomocí návodních otázek 
(viz níže) diskutuje s dětmi o situaci, o nevhodnosti strážcovy komunikace, atd.  
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Po diskuzi lektor s kolegou či dobrovolníkem zahraje druhou variantu 
scénky, která již představuje příklad komunikace vhodné. 
 

11:30 – 12:15 oběd 

Přestávka na oběd slouží nejen k nezbytnému doplnění energie 
a k odpočinku. Mezeru po obědě lektor vyplní tím, že dětem vysvětlí jejich 
následující úkol. 
 

12:15 – 13:00 oslovení náhodného návštěvníka a předání propagačního 
materiálu správy CHKO 

Následující úkol spočívá v oslovení náhodného kolemjdoucího 
návštěvníka. Každé dítě si samo vyzkouší přímý kontakt s cizí osobou v roli 
Mladého strážce. Má za úkol jasně se představit, představit stručně tento 
program a Správu CHKO, a také předat zdarma propagační materiál. Lektor 
s dětmi před úkolem probere vhodnou strategii oslovení, typologii oslovované 
osoby, atd. Upozorní na nebezpečí při kontaktu s cizími osobami, vymezí 
prostor, kde se děti mohou pohybovat. 

Oslovení i následnou komunikaci si řídí každé dítě samo, ostatní pouze 
přihlíží. Pokud oslovená osoba materiály nechce, nemá čas, nebo jde o cizince, 
dítě se pokusí materiály předat znovu jinde. 

Vhodné je oslovovat běžné pěší turisty. Po oslovení neklást otázky typu: 
„Máte na mě chvíli čas?“, neboť naprostá většina oslovených odpoví, že čas 
nemá. Oslovení a informace by měly být dětmi podávány bez otazníků, jasně, 
stručně a s jistou dávkou sebevědomí. 

Tato úloha slouží k vyzkoušení komunikace s cizí osobou jako příprava 
na komunikaci konfliktní. Po této aktivitě nesmí chybět diskuse s dětmi o jejich 
aktuálně získaných zkušenostech a zážitcích. 
 

13:00 – 15:00 scénky dětí – komunikace mezi strážcem a druhou osobou 

Na začátku této části programu lektor připraví dvě hromádky lístků 
s předepsanými situacemi scének na losování (viz níže) a informační letáky 
správy. V jedné hromádce jsou nastříhaná témata scének pro roli strážce (pro 
snazší orientaci například na zeleném papíře, nebo se zeleným označením 
fixou) a v druhé ta samá témata, ale pro roli druhé osoby (například na 
červeném papíře, nebo s červeným označením fixou). Každé dítě losuje jednou 
pro námět scénky v roli strážce, poté losuje podruhé z druhé hromádky pro roli 
druhé osoby (pokud si vylosuje stejnou scénku v obou losování, druhý lístek 
vrací a losuje doplňkovou roli znovu). 

Poté si děti podle čísel u témat zjistí, s kým hrají obě scénky a začnou se 
připravovat. Nejde ale o přípravu scénky dohromady ve dvojicích (neboť strážce 
se v terénu také předem nedomluví, jak bude rozhovor probíhat), ale každé dítě 
si připraví argumenty pro řešení své situace samostatně. Každé dítě v roli 
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strážce tedy připraví a zvolí vhodnou argumentaci a komunikační strategii 
s druhou osobou (maximálně efektivně odstranit příčinu konfliktu a zamezit 
porušování legislativy, reprezentovat při tom vhodným způsobem správu).  

Při přípravě scének děti vychází z předchozí prezentace, dále používají 
připravené propagační materiály správy a konzultují problém s lektorem. Děti by 
měly v maximální míře respektovat platné legislativní normy, v čemž jim 
dopomáhá lektor. Dítě v roli druhé osoby postupuje dle instrukcí uvedených 
v zadání scénky (brání se, argumentuje a hájí).  

Časová dotace na jednu scénku je 5 minut, scénka by se neměla omezit 
pouze na dvě věty, měl by se rozvinout dialog (v případě potřeby povzbuzuje 
dialog lektor). Lektor vyzývá dvojice podle pořadí v tabulce, scénky je vhodné 
natáčet na videokameru. Přítomnost kamery je vhodným regulátorem chování 
dětí, které se před objektivem kamery snaží o co nejlepší výkon. Lektor po 
každé scénce hodnotí komunikaci strážce, okomentuje hlavní chyby ale i dobré 
momenty. Celkový komentář následuje až po všech vystoupeních. Lektor by 
měl do hodnocení zapojit i možné právní aspekty chybného chování strážce. 
 

15:00 – 15:30 vyplňování pracovních listů 

Lektor každému dítěti dá k vyplnění pracovní list (viz níže). Ten slouží 
k upevnění získaných informací u dětí, ale také jako zpětná vazba pro lektora, 
co si děti zapamatovaly. 

 Pracovní listy by si tedy lektor měl vybrat a vyhodnotit. Je ale důležité, 
aby děti získaly tyto listy zpět a mohly si je zakládat do své složky pro příští 
potřebu. Vhodné je se k pracovnímu listu vrátit a sdělit správné odpovědi, aby si 
mohlo každé dítě svůj pracovní list doplnit anebo opravit. Dojde tak i k dalšímu 
zopakování látky.  

 

15:30 – 16:00 ukončení tématu a závěr 

Lektor zhodnotí průběh programu a snahu všech dětí, ohodnotí jejich 
aktivitu a řešení různých úkolů. Následně program ukončí a děti předá rodičům. 
Pokud by některé z dětí chtělo odejít samostatně, mělo by mít příslušné 
písemné potvrzení od rodičů. 
 
 
 
 
Doporu čená literatura pro lektory: 
 
Adair, J.: Efektivní komunikace, Alfa, Praha 2004, 175s. 
Godefroy, CH. H.; Robert L.: Nauč se přesvědčovat, Alternativa, Praha 1994, 

291s. 
Gruber, D.: Zlatá kniha komunikace, Repronis, Ostrava 2005, 249s. 
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Gutmannová, J.: Cvičebnice asertivity, Talpress, Praha 1995, 126s. 
Herb, C.: Umění vyjednávat - jak dostat co chceš, Pragma, Praha, 1998, 223s. 
Holá, L.: Mediace způsob řešení mezilidských konfliktů, Grada, Praha 2003, 

192s. 
Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994, 299s. 
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002, 189s. 
Mandel, S.: Jak úspěšně vystupovat: Osvědčené techniky ke zvýšení Vaší 

sebejistoty a schopnosti motivovat a přesvědčovat, Linde, Praha 1993, 
78s. 

Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha 1998, 325s. 
Němec, P.: Public relations - komunikace v konfliktních a krizových situacích, 

Management press, Praha, 1999, 125s. 
Plamínek, J.: Jak řešit konflikty: 27 pravidel pro efektivní vyjednávání, Grada, 

Praha 2006, 127s. 
Pospíšil, P.: Efektivní Public relation a media relations, Computer press, Praha, 

2002, 153s. 
Toman, J.: Jak dobře mluvit, Svoboda, Praha 1981, 353s. 
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7.4.2 Komunika ční hry k tématu Strážce a konfliktní komunikace  
Výběr her a jejich trvání přizpůsobte aktuálním časovým možnostem. 

Po každé hře musí následovat chvíle pro rozbor: jak se dětem hrálo, jaké měly 
pocity, jak se jim komunikovalo a spolupracovalo. Hry nemají soutěžní 
charakter, nýbrž prožitkový. Hry slouží k využití různých komunikačních 
prostředků, k posílení kooperace ve skupině, a také jako aktivizace 
pro následné hraní scének. 
 
Řada 1 
Pomůcky:  žádné. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

Děti mají za úkol stoupnout si vedle sebe do řady podle velikosti. Během 
úkolu nesmí mluvit ani vydávat žádné jiné zvuky. Řadu vytvoří na předem 
určeném místě: čára na zemi, lavice, prkno, kmen stromu atd. (pozor na 
bezpečnost dětí).  
 
Řada 2 
Pomůcky:  žádné. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

Děti mají za úkol přemístit již vytvořenou řadu (viz Řada 1) tak, aby si 
proměnily své pořadí. Nejvyšší výsledně pak stojí na druhém konci řady než při 
hře Řada 1. Během úkolu opět nesmí mluvit ani vydávat žádné jiné zvuky. Řadu 
2 vytvoří na tomtéž předem určeném místě, kde se vytvořila Řada 1. Při změně 
svého pořadí Řady 1 na Řadu 2 ale nesmí stoupnout mimo čáru, nebo lavici, 
prkno, kmen atd. (pozor na bezpečnost dětí). 
 
Lidský uzel 
Pomůcky:  žádné. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

V této hře musí hrát sudý počet hráčů. Čím víc hráčů, tím zajímavější 
a složitější hra. Děti si stoupnou do hloučku co nejblíže k sobě. Všichni zavřou 
oči a nad hlavu dají pravou ruku. Ve vzduchu nahmatají poslepu pravou ruku 
kteréhokoliv svého kamaráda. Všechny dvojičky se pak drží za pravou ruku. 
Následně všichni zvednou levou ruku a najdou obdobně ruku do dvojice. Poté 
všichni oči otevřou a dají ruce dolu, je-li to možné.  

Cílem je rozmotat tento uzel rukou do kruhu. Někdy je na hlavním kruhu 
připojen kroužek další, tvořený třeba i jen dvěma hráči. Během rozmotávání 
uzlu se spolu hráči domlouvají a radí si. Nikdo se nesmí pustit, všichni hrají až 
do úplného rozmotání uzlu. Ve výjimečných případech uzel rozmotat nelze. 
Vedení dvoji čky poslepu 
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Pomůcky:  žádné. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

V této hře musí hrát sudý počet hráčů. Děti se rozdělí do dvojic. První 
z dvojice před sebe nastaví ukazováček (dlaní nahoru) a druhý na tento 
ukazováček položí svůj ukazováček a zavře oči (nebo je má zavázané). Každá 
dvojice má pak za úkol projít bez mluvení stanovenou trasu.  Vidící vede 
slepého a to právě jen za spojené ukazováčky. Trasa může být libovolná, ten co 
vede má zodpovědnost, aby druhý z dvojice do ničeho nenarazil. Poté se ve 
dvojici vystřídají a jdou trasu znovu.  

Cílem této hry je vyzkoušet si chůzi poslepu a vnímání jiných, než 
zrakových podnětů. Zároveň musí druhému z dvojice důvěřovat a zcela na něj 
spoléhat (pozor na bezpečnost dětí). 
 
Útěk z vězení 
Pomůcky:  provázek, či jiné znázornění zdi. 
Prost ředí:  kdekoliv. 
 

Skupina hráčů je v roli vězňů. Plánují noční útěk přes zeď vězení, která 
je ale pod elektrickým napětím. Zeď může být simulována napnutým provázkem 
v úrovni pasu hráčů (nebo i výš, podle zdatnosti skupiny), nebo položeným 
prknem na opěradlech dvou židlí a tak podobně. Jedná se o zeď, tudíž ji nelze 
podlézt. Ve vězení nemají žádné další pomůcky. Zdi, ani jejich částí (například 
židlí, nebo stromů atd.), se hráči nesmí dotýkat. Vše je jako pod elektrickým 
proudem.  

Úkolem skupiny je se v určitém časovém intervalu přes zeď dostat. 
Časový interval není přesně stanoven. Vedoucí hry ale hráče pobízí k rychlosti, 
neboť strážní hlídka se jistě již brzy vrátí. Také komunikaci drží na úrovni 
tichého hovoru, aby nevzbudili vězni pozornost. Nikdo z hráčů nesmí zemřít 
(dotykem o zeď) a nikdo nesmí ve vězení zůstat. Kdo se přesto zdi dotkne, hru 
opouští a je již jen jako divák. Nesmí radit. 

Cílem je vymyšlení skupinové strategie překonání překážky v časovém 
stresu. Náročnost hry se může upravit výškou zdi, která se má překonat (pozor 
na bezpečnost). 
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7.4.3 Motiva ční scénka k tématu Strážce a konfliktní komunikace  
téma:  strážce a fotograf pořizující snímky v I. zóně chráněné krajinné oblasti 

mimo značenou cestu (poblíž hraniční cedule) 
 
scénka první:  

strážce: „Člověče, nevidíte tady ceduli? Nevíte, že tady nemáte co dělat? 
Neumíte číst, co?  

fotograf: „Umím. Potřebujete něco přečíst? 
 
otázky do diskuse s d ětmi: 

Kdo byl v právu? 
Kde chyboval fotograf? Co udělal špatně? Jaké měl důvody pro své jednání? 
Jaké měl fotograf asi pocity a myšlenky po osočení strážcem? 
Kde chyboval strážce? Jaké měl důvody pro své jednání? 
Jaké měl strážce pocity a myšlenky, když viděl fotografa ničit přírodu? 
Jaká by mohla být vhodná reakce strážce? 
Jak jinak by ještě mohl reagovat fotograf? 

 
scénka druhá:  

strážce: „Dobrý den, pojďte ke mně prosím vás na cestu.“ 

fotograf: „Jojo, hned, jenom si to dofotím. Moment.“ 

strážce: „Jsem strážce Správy (konkrétní název CHKO). Pojďte prosím sem 
hned. Tady byste neměl mimo cestu vůbec být.“ 

fotograf: „Aha, no jo. Dobře, pardon už jdu…“ 

strážce: „Dobrý den, jsem (konkrétní jméno) strážce Správy (konkrétní název 
CHKO) a musím vás upozornit, že zde jste v I. zóně a nemůžete chodit 
mimo značené cesty.“ 

fotograf: „No, snad se toho tolik nestalo. Při focení panoramatu se přece nic 
nezničilo.“ 

strážce: „Nyní neřešíme to, jestli se něco zničilo. Ale to, že byste v I. zóně 
mimo značenou cestu neměl vstupovat.“  

fotograf: „No a jak to mám asi vědět?“ 

strážce: „Podívejte se zde na tuto hraniční tabuli. Je to také uvedeno 
v návštěvním řádu, který vychází ze zákona (návštěvníkovi zde může 
podat leták s návštěvním řádem) a upřímně řečeno neznalost zákona vás 
neomlouvá.“ 

fotograf: „No dobře, no. Ale pochopte mně, já se fotografií živím, já ty záběry 
potřebuji…“ 

strážce: „V tom případě potřebujete i povolení ke vstupu mimo značenou 
cestu. Stavte se na správě CHKO u pana … a dohodněte se s ním.“ 
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7.4.4 Náměty scének k tématu Strážce a konfliktní komunikace  
- tabulku s tématy scének vytisknout třikrát na různě barevné papíry, dva 

rozstříhat po řádcích pro dvoje losování (nesmíchat!), třetí slouží jako seznam 
pro lektora pro následné pořadí hraní scének 

- každé dítě losuje jednou pro námět scénky v roli strážce, poté losuje 
podruhé z druhé hromádky pro roli doplňkovou (pokud si vylosuje stejnou 
scénku v obou losování, lístek vrací a losuje doplňkovou roli znovu) 

- děti si podle čísel u témat zjistí, s kým hrají obě scénky a poté se 
začnou připravovat (nejde o přípravu scénky dohromady, ale o přípravu 
argumentů každého dítěte zvlášť)  

- každé dítě v roli strážce vymyslí a připraví vhodnou argumentaci 
a komunikační strategii s druhou osobou (maximálně efektivně odstranit příčinu 
konfliktu a zamezit porušování legislativy, reprezentovat při tom vhodným 
způsobem správu) 

- každé dítě v roli druhé osoby postupuje dle instrukcí uvedených 
v tabulce (brání se, argumentuje a hájí) 

- při přípravě scének děti používají připravené materiály (letáky, 
návštěvní řád …) a konzultují problém s lektorem 
 - časová dotace na jednu scénku je 5 minut, scénka by se neměla omezit 
pouze na dvě věty, měl by se rozvinout dialog (v případě potřeby povzbuzuje 
dialog lektor), následuje hodnocení jednotlivých vystoupení lektorem i dětmi 
 - ze námětů scének vyberte ty, se kterými se můžete potkat v realitě 
u vás v CHKO  
 
 

1. 
strážce 
a  
borůvkářka 

starší paní sbírá borůvky do litrové bandasky v I. zóně 
chráněné krajinné oblasti mimo značenou cestu;  
namítá, že sem chodí od svého dětství, ještě když 
žádná CHKO nebyla, že nic nepoškozuje a borůvky má 
jen pro vlastní potřebu 

2. 
strážce  
a  
borůvkář 

borůvkář trhá hřebenem borůvky do kyblíčku, vedle něj 
jsou ale dva 10 litrové kýble plné borůvek a v okolí jsou 
borůvky čerstvě otrhané; 
namítá, že ty kýble nejsou jeho a že nic neprodává 
a má jen dva litry v malém kyblíčku 

3. 
strážce 
a  
fotograf 

fotograf stojí na oplocení přezimovací obůrky a fotí 
mírně neklidné jeleny uvnitř; 
namítá, že se snad toho tolik nestalo, že jenom fotí 
a to zakázané není 



JRP pro CHKO - téma Strážce a konfliktní komunikace 

kveta.cernohlavkova@seznam.cz 
 

-75- 
 

4. 
strážce  
a  
cyklista 

cyklista jede po asfaltové silnici za zákazem ke vjezdu 
cyklistů; 
říká, že je to buzerace – auta s povolenkou sem mohou  
a on na rozdíl od aut neudělá žádné škody 

5. 
strážce  
a  
cyklista 

cyklista jede na kole po cestě v I. zóně chráněné 
krajinné oblasti určené pouze pěším turistům,  
tvrdí, že nemá u sebe doklady ani peníze; říká, 
že poškozuje přírodu stejnou měrou jako chodec, 
a že jinde si dobře nezajezdí 

6. 
strážce  
a  
lyžař 

lyžař jede mimo vyznačenou sjezdovku po zalesněné 
pasece, která je pod sněhem, podlezl zábranu 
vyznačující okraj sjezdovky a obešel upozorňující 
ceduli; 
říká, že stromky neláme, protože jsou pod sněhem, 
a že si chce zajezdit v prašanu a ne na upravené 
sjezdovce   

7. 
strážce  
a  
skialpinista 

skialpinista jde přes lavinový svah mimo značenou 
cestu v I. zóně chráněné krajinné oblasti; 
namítá, že si jen zkracuje cestu, že dává pozor 
a nehodlá sjíždět žádné extrémní svahy, že v Alpách 
ho nikdo za podobné chování nepostihuje 

8. 
strážce  
a  
turista 

turista odhazuje z cesty do lesa slupku od banánu; 
říká, že je to organický materiál, že se brzy rozloží nebo 
to zvěř sežere a tím jí vlastně pomáhá 

9. 
strážce  
a  
turista 

turista oslovuje na rozcestí v I. zóně chráněné krajinné 
oblasti strážce a stěžuje si; 
říká, že postrádá cestou a hlavně na odpočívadlech 
odpadkové koše a poukazuje na odpadky v okolí 
laviček a odpočívadel 

10. 
strážce  
a  
turista 

turista si cestou dolu v serpentinách v chráněné 
krajinné oblasti území zkracuje cestu,  
u cesty je zábradlí, které tomu má zabránit; 
říká, že hodně pospíchá, že musí dohonit kamaráda 
vpředu (pořád se snaží rozhovor už ukončit a běžet dál) 
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11. 
strážce  
a  
turista 

turista oslovuje v I. zóně chráněné krajinné oblasti 
strážce a stěžuje si; 
říká, že ho cestou nahoru předjelo během půl hodiny 
šest aut a z toho dvě z místní správy chráněného 
krajinné oblasti, že to mohl rovnou zůstat ve městě, 
protože sem přišel na čerstvý vzduch 

12. 
strážce  
a  
pejskař 

člověk s pejskem jde po cestě v I. zóně chráněné 
krajinné oblasti, psa nemá na vodítku (pes běhá kolem 
něj); 
říká, že je pes dobře vycvičen, nikomu neublíží, a že je 
na výletě a nechce psa pořád omezovat (kde jinde než 
v přírodě se má pes vyběhat), myslivcům také běhají 
psi volně  

13. 
strážce 
a  
rodina 

rodina jde po značené cestě, děti jsou kus před rodiči 
a při hře značně pokřikují a hlučí, před chvílí rodina 
minula piktogram se zákazem rušení klidu nadměrným 
hlukem; 
rodič říká, že to jsou přece jenom děti, ať se vyzlobí 
tady venku, když nic neničí, zvěř neruší, protože je 
už stejně zvyklá (na řev motorové pily, na auta i na 
turistický ruch) 

14. 
strážce  
a  
maminka 

dítě maminky v chráněné krajinné oblasti trhá chráněné 
rostliny a dělá si věneček, zatímco maminka odpočívá; 
na druhém konci louky se pasou krávy v dřevěné 
ohradě; 
maminka namítá, že takových kytiček roste všude 
hodně, dítě louku nezničí, když ji nezničí krávy 

15. 
strážce  
a  
zálesák 

zálesák se připravuje na nocleh v přírodě v I. zóně 
chráněné krajinné oblasti; 
namítá, že přece ví, jak se má v přírodě chovat (oproti 
například zahraničním turistům), že ničemu neškodí, 
jen poválí trávu, oheň bude jen na vařiči a vše uklidí 
po sobě i ostatních 

16. 
strážce  
a  
zálesák 

zálesák opéká buřta na malém ohníčku na pasece 
v chráněném území asi 10 metrů od kraje lesa; 
rozčiluje se, že bohatým všechno projde a kdyby měl 
peníze, tak se také půjde najíst někam do hospody, 
přece proboha dává pozor a pak vše uklidí 
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17. 
strážce  
a  
řidič 

řidič nemá platnou povolenku pro vjezd za zákazovou 
dopravní značku na území chráněné krajinné oblasti; 
říká, že nevěděl, že je sem potřeba povolenka pro 
vjezd, a že stejně bylo už pozdě večer a nikde by 
povolenku nesehnal 

18. 
strážce  
a  
řidič 

řidič myje saponátem auto na kraji silnice u potoka; 
namítá, že saponátu dal velmi málo, navíc píšou, že  
je ekologicky odbouratelný, a že se strážce má starat 
raději o tatrovky lesníků, ze kterých teče olej a ne o něj 

19. 
strážce  
a  
řidič 

řidič nemá platnou povolenku pro vjezd za zákazovou 
dopravní značku na území chráněné krajinné oblasti 
a je se svým vozem na cestě za zákazovou dopravní 
značkou; 
říká, že veze na boudu sud s pivem a ten tam jinak 
prostě nedostane, hned to tam pak otočí a vrátí se dolů 

20. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel má na pozemku u chalupy víc aut, než 
má správou CHKO povolený počet;  
namítá, že ho omezujete v podnikání, pozemek je jeho 
a navíc se mu zrovna střídají hosté  

21. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel má dva měsíce propadlou povolenku 
ke vjezdu motorových vozidel za zákazovou dopravní 
značku, ale parkuje u boudy za touto značkou 
vymlouvá se, že ji jen nestihl včas obnovit a že má 
práce až nad hlavu s boudou 

22. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel má vedle chaty na svém pozemku 
navršený nepořádek (kusy karoserie aut, sud od oleje, 
stará prkna, trubky od topení,  cihly, pneumatiky od 
auta atd.); 
říká strážci, ať se stará sám o sebe, že je to u něj na 
jeho vlastním pozemku, sotva vydělá pro sebe, nemá 
peníze na likvidaci a vlastně jde o materiál, který ještě 
někdy použije 

23. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel nemá posekanou louku na svém 
pozemku; 
říká, že sekat to je velmi drahé, že si příroda sama 
nejlépe poradí, a že původně tu byl stejně les a strážce 
nemá zákon přikazující louku sekat 
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24. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel v zimě svým příjezdem k boudě (autem 
vybaveným povolením ke vjezdu za zákazovou 
dopravní značkou) ničí běžkařské stopy na cestě; 
říká, že nejsou zákony, které přikazují použití drahého 
skútru  a že ho běžkařské stopy nezajímají 

25. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel nemá u vlastní chalupy funkční čističku 
odpadních vod  (je neudržovaná, kus jí chybí); 
namítá, že se to porouchalo zrovna teď, ale než sežene 
peníze na novou, tak to chvíli potrvá 

26. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel na svém pozemku vysazuje cizokrajné 
dřeviny;  
říká, že místo aby byl strážce rád, že se stará o svůj 
pozemek a zkrášluje ho, že ještě nadává, navíc je to 
na jeho pozemku a tam si může dělat co chce 

27. 
strážce  
a  
místní obyvatel 

místní obyvatel v I. zóně chráněné krajinné oblasti kope 
jámu na svém pozemku pro bazén; 
říká, že si bude na svém pozemku investovat své 
peníze do čeho chce a strážce ho nebude omezovat 
v podnikání 

28. 
strážce  
a  
paragliding 

člověk s padákem se chystá na start ze stráně 
na území chráněné krajinné oblasti, kde závěsné létání 
není povoleno; 
namítá, že přece bude jen ve vzduchu a tam nic 
neudělá, tak proč pořád něco zakazuje 

29. 
strážce  
a  
jezdec na koni 

jezdec na koni v rezervaci říká, že kůň do přírody přece 
patří, navíc v lese se stejně tahá koňmi a je to stokrát 
lepší než auta, ať hlídá auta a ne jeho 

30. 
strážce  
a  
zloděj 

zloděj v lese řeže malý stromek na vánoce; 
působí na city, že jsou přeci vánoce a navíc, že je 
stromků plný les a jednoho neubude 

31. 
strážce  
a  
učitelka 

děti staví na cestě v odvodňovacích svodnicích  
přehrádky z kamení a větví; 
učitelka namítá, že si jen tak přece hrají a že je ráda, 
že má chvilku klid 

32. 
strážce  
a  
tělocvikář 

tělocvikář v roli lyžařského instruktora učí svou třídu 
na úbočí kopce na louce v I. zóně chráněné krajinné 
oblasti základy lyžování; 
namítá, že je hodně sněhu a nikdo nezlomil ani větvičku 
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7.4.5 Pracovní list k tématu Strážce a konfliktní k omunikace  
 
jméno a p říjmení:  
 

datum:  

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

konflikt  

stereotyp  

argument  

dialog  

 
2. Ke každému z uvedených slov vymysli a napiš co n ejvíce synonym  

(slov podobného, blízkého významu). 

jasný  

problém  

důležitý  

výsledek  

 
3. Přepiš následující slova do řádku kam pat ří (ke správnému pojmu): 

mimika gesta dopis přednes dialog postoj rozhovor 

verbální komunikace  

neverbální komunikace  

 
4. Přeformuluj následující v ěty (žádosti) vhodným zp ůsobem (asertivn ě): 

1. „Buď tak laskavá, zvedni ten svůj zadek a jdi objednat materiál.“ 

 

2. „Jestli nemáš moc práce, byla bys tak laskavá a přinesla mi šálek čaje … nebo snad 
příští týden, až budeš mít čas.“ 

 

3. „Skoč pro poštu!“ 

 

4. „Zkrať mi ty kalhoty, potřebuji to hned!“ 
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5. Napiš odpov ěď, jak bys mohl(a) vhodným zp ůsobem reagovat 
na následující kritiku či problém, když víš, že jsi v právu ty: 

1. „Nechovej se tak hloupě.“ 

tvá odpověď: 

2. „Ale jdi, přece víš, že to takhle neřekl.“ 

 

3. „Večer bych chtěla jít do kina, že práci doděláš za mě? Vím že ti to říkám  
na poslední chvíli, ale přece mě neodmítneš.“ 

 

4. Známý ti vrací tvou knihu, co si od tebe půjčil. Kniha má ale poškozené desky  
a ohnuté stránky. 

 

 
6. Napiš n ěkteré d ůležité vlastnosti, které by m ěl mít dobrý a úsp ěšný 

vyjednáva č: 
 
 
 

7. Označ z následujících tvrzení ta, která by ti mohla pomo ci dostat se 
z obtížné (konfliktní) situace. 

1. Snažím se zachovat klid a udržet své emoce pod kontrolou. 
2. Druhou stranu neposlouchám a trvám na svém, jelikož jsem v právu. 
3. Při komunikaci se držím především faktů a zásadních argumentů.  
4. Navrhnu přestávku, nebo alespoň na chvíli změním téma hovoru. 
5. Snažím se na problém dívat i z pohledu druhé strany. 
6. Nebudu nic namítat i když jsem v právu, protože stejně nemám šanci se prosadit. 

 
8. Označ z následujících tvrzení ta, která vyjad řují hlavní zásady kritizování 

druhé osoby. 
1. Neponižovat za chyby druhých. 
2. Nevystupovat agresivně, arogantně, z povýšenecké pozice síly. 
3. Sdělovat kritiku druhé osobě hned a to za jakýchkoliv podmínek. 
4. Uznat osobní práva druhé osoby a respektovat její argumenty. 
5. Kritiku sdělovat písemnou formou nebo prostřednictvím jiné osoby. 
6. Při kritice vždy sdělit správný postup. 

 
9. Napiš, co je hlavním cílem komunikace strážce. 

 
 
 

10. Napiš, co bys řekl(a) jako strážce v situaci, kdy by jsi vid ěl(a) návšt ěvníka 
v I. zóně chrán ěné oblasti, jak na louce trhá kv ětiny do kytice. (Dopl ň za tři 
tečky konkrétní formulaci své reakce.) 

 

Dobrý den, …  
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7.4.6 Řešení listu k tématu Strážce a konfliktní komunikac e 
 
jméno a p říjmení: Jan Novák  
 

datum: 10. 2. 2007 

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

konflikt spor, střetnutí, srážka  

stereotyp ustálený, navyklý vzorec myšlení nebo chování 

argument důkaz, důvod pro pravost nějaké položky 
pravda, z níž pravda vyplývá 

dialog rozmluva, hovor, rozhovor 
projev střídavě pronášený dvěma nebo více mluvčími 

 
2. Ke každému z uvedených slov vymysli a napiš co n ejvíce synonym  

(slov podobného, blízkého významu). 

jasný světlý, zářivý, zářící, nezakalený, nezastřený, čistý, srozumitelný…  

problém sporná otázka, zauzlení, oříšek, úkol, spor, konflikt, nesrovnalost… 

důležitý významný, závažný, podstatný, značný, výrazný, hlavní… 

výsledek východisko, řešení, vyluštění, možnost, cesta, zdar… 

 
3. Přepiš následující slova do řádku kam pat ří (ke správnému pojmu): 

mimika gesta dopis přednes dialog postoj rozhovor 

verbální komunikace dopis, přednes, dialog, rozhovor 

neverbální komunikace mimika, gesta, postoj 

 
4. Přeformuluj následující v ěty (žádosti) vhodným zp ůsobem (asertivn ě): 

1. „Buď tak laskavá, zvedni ten svůj zadek a jdi objednat materiál.“ 

Prosím tě, mohla bys objednat materiál? (Jedna z možností.) 

2. „Jestli nemáš moc práce, byla bys tak laskavá a přinesla mi šálek čaje … nebo snad 
příští týden, až budeš mít čas.“ 

Byla bys tak hodná a přinesla mi šálek čaje? (Jedna z možností.) 

3. „Skoč pro poštu!“ 

Mohla bys prosím tě dojít pro poštu? (Jedna z možností.) 

4. „Zkrať mi ty kalhoty, potřebuji to hned!“ 

Potřebuji zkrátit tyto kalhoty, mohla bys to pro mě udělat? (Jedna z možností.) 
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5. Napiš odpov ěď, jak bys mohl(a) vhodným zp ůsobem reagovat 
na následující kritiku či problém, když víš, že jsi v právu ty: 

1. „Nechovej se tak hloupě.“ 
tvá odpověď: Mě to nepřipadá hloupé. (Jedna z možností.) 
2. „Ale jdi, přece víš, že to takhle neřekl.“ 
Věřím, že ano. (Jedna z možností.) 
3. „Večer bych chtěla jít do kina, že práci doděláš za mě? Vím že ti to říkám  
na poslední chvíli, ale přece mě neodmítneš.“ 
Nezlob se, nemohu. Mám již svou práci. Příště mi to řekni dřív a já ti rád(a) pomohu. 
(Jedna z možností.) 
4. Známý ti vrací tvou knihu, co si od tebe půjčil. Kniha má ale poškozené desky  
a ohnuté stránky. 
Stát se to může, ale prosím tě, abys poškozené desky zalepil a příště dal větší pozor.  
(Jedna z možností.) 
 

6. Napiš n ěkteré d ůležité vlastnosti, které by m ěl mít dobrý a úsp ěšný 
vyjednáva č:  

schopnost připravit se a plánovat, znalost předmětu diskuse, schopnost myslet jasně a 
rychle; schopnost vyjádřit své myšlenky, umění naslouchat; schopnost přesvědčovat 
lidi, dobře skrývat emoce; mít herecké sklony, mít chladnou hlavu 

7. Označ z následujících tvrzení ta, která by ti mohla pomo ci dostat se 
z obtížné (konfliktní) situace. 

1. Snažím se zachovat klid a udržet své emoce pod kontrolou. 
2. Druhou stranu neposlouchám a trvám na svém, jelikož jsem v právu. 
3. Při komunikaci se držím především faktů a zásadních argumentů.  
4. Navrhnu přestávku, nebo alespoň na chvíli změním téma hovoru. 
5. Snažím se na problém dívat i z pohledu druhé strany. 
6. Nebudu nic namítat i když jsem v právu, protože stejně nemám šanci se prosadit. 

 

8. Označ z následujících tvrzení ta, která vyjad řují hlavní zásady kritizování 
druhé osoby. 

1. Neponižovat za chyby druhých. 
2. Nevystupovat agresivně, arogantně, z povýšenecké pozice síly. 
3. Sdělovat kritiku druhé osobě hned a to za jakýchkoliv podmínek. 
4. Uznat osobní práva druhé osoby a respektovat její argumenty. 
5. Kritiku sdělovat písemnou formou nebo prostřednictvím jiné osoby. 
6. Při kritice vždy sdělit správný postup. 

 
9. Napiš, co je hlavním cílem komunikace strážce. 

odvrácení nebezpečí poškození přírody, preventivní opatření, informování … 
 

10. Napiš, co bys řekl(a) jako strážce v situaci, kdy by jsi vid ěl(a) návšt ěvníka 
v I. zóně chrán ěné oblasti, jak na louce trhá kv ětiny do kytice. (Dopl ň za tři 
tečky konkrétní formulaci své reakce.) 

Dobrý den,… jsem (konkrétní jméno) ze Správy (konkrétní název CHKO). Jste v I. zóně, zde nelze chodit 
mimo značené cesty a nemůžete nic trhat. Chcete-li mít pěknou kytku, jděte na (konkrétní místo), 
kde květiny trhat můžete, tam nerostou žádné chráněné. Zde je informační leták správy, kde 
jsou uvedena pravidla pro návštěvníky (předání letáku). Chcete-li ještě něco vědět, ptejte se na 
informačním centru správy (konkrétní místo). Rádi poradíme, jsme tam pro vás. (Jedna z možností.) 
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7.5 Strážce a informace 

• informační média 

• informační tabule 
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téma:  Strážce a informace (média, informační tabule) 
 
počet účastník ů:  na jednoho lektora cca 8 až 10 dětí 
čas:    zahájení v 9:00, ukončení cca v 16:00 (7 hodin včetně oběda) 
 
cíle:   děti získají z přednášky důležité informace o komunikaci s médii 

děti budou znát základní principy tvorby dobré informační tabule 
každé dítě si samo vyzkouší sdělení informace (tiskové zprávy) do kamery 
děti v rámci skupinové práce využijí získané poznatky a vyrobí návrh 

posteru (informační tabule) na zadané téma 
každé dítě pomocí pracovního listu aplikuje a shrne získané informace 

a vyzkouší si napsání tiskové zprávy na zadané téma 
 
pomůcky lektora:  krátký článek z novin či časopisu pro každé dítě, pracovní 

list pro každé dítě, podkladové papíry na poster pro každou skupinu, 
záložní lepidlo, nůžky a fixy, noviny a časopisy k zadaným tématům, knihy 
a encyklopedie (případně další materiály), předlohu tiskové zprávy pro 
každé dítě, příklad tiskové zprávy 

děti s sebou:  svačina nebo peníze na oběd, složka s pracovními listy 
z předchozích programů, vhodné oblečení, blok, fixy, tužky, lepidlo, 
pravítko, nůžky 

 
časový harmonogram: 

od – do  činnost 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a informace (média, informační tabule) 

10:30 – 11:30 sdělení informace (tiskové zprávy) na kameru 

11:30 – 12:30 oběd 

12:30 – 14:30 výroba návrhu informační tabule (posteru) ve skupinách 

14:30 – 15:00 hodnocení skupinové práce - výroby informačních tabulí (posterů) 

15:00 – 15:30 vyplňování pracovních listů 

15:30 – 16:00 ukončení tématu, závěr 
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náplň přednášky Strážce a informace:   

• co je public relation (k čemu slouží, jak se zajišťuje, tiskový mluvčí) 
• média (televize, rozhlas, internet, noviny, letáky, informační tabule, 

piktogramy, akce atd.) 
• proč mluvit s tiskem (výhody, nevýhody) 
• zásady psaní a distribuce tiskových zpráv (ukázka obecné tiskové 

zprávy, stručný výtah, kontakty) 
• vstup do televize (množství informací, vzhled, projev) 
• komerční a nekomerční informace (reklama, vzdělávání atd.) 
• naučné stezky (srovnání živého strážce a informační tabule) 
• technologie používající se k výrobě informačních tabulí (plotr, 

gravírování, smalt atd.) 
• co nepoužívat (laminování papíru atd.) 
• konstrukce stojanu (nohy, střecha) 
• grafika informační tabule (obrázky, text) 
• text (srozumitelnost, délka, cizí slova) 
• instalace naučné stezky 
• otevření naučné stezky a její následná údržba (slavnostní otevření, 

využití dětí při údržbě) 
 



JRP pro CHKO - téma Strážce a informace 

kveta.cernohlavkova@seznam.cz 
 

-86- 
 

7.5.1 Manuál pro lektora k tématu Strážce a informace  
 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

Převzetí dětí od rodičů, uvítání a stručné seznámení s tím, co děti 
v tomto programu čeká. Informace o základních pravidlech chování 
a bezpečnosti. Rodiče se informují o době ukončení programu a stanoví se 
místo přebírky dětí. Děti, které budou chtít po programu odejít samostatně, 
musí mít písemné potvrzení od rodičů. 

Na začátku lektor děti vyzve, aby si dělaly poznámky do svého sešitu. 
Využijí je nejen v průběhu programu, ale také při závěrečném vyplnění 
pracovního listu, v programech příštích a snad i v jejich dalším životě. 
 

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a informace  

Lektor vysvětlí dětem zásady komunikace s médii, znaky dobré 
informační tabule, možnosti materiálů pro výrobu naučné tabule, výhody 
a nevýhody tabulí oproti strážcům. Pomocí předlohy a příkladu tiskové zprávy 
(viz níže) lektor dětem vysvětlí, jak se tisková zpráva píše. 

Lektor prokládá co nejvíce svůj výklad otázkami, aby udržel pozornost 
dětí. Zařazuje mimo jiné i otázky, které pak děti v obdobné formě najdou 
v pracovních listech na konci programu. 
 

10:30 – 11:30 sdělení informace (tiskové zprávy) na kameru 

Každé z dětí si vylosuje jeden připravený článek z novin či časopisu. 
Během pěti minut si každý svůj krátký článek přečte a v duchu si připraví 
formulaci článku pro přednes na kameru (do televize) jako v roli tiskového 
mluvčího. 

Poté se každé dítě postaví před kameru (nebo digitální fotoaparát), lektor 
u kamery položí danou otázku (kterou řeší článek) a dítě pak odpoví hlavními 
informacemi z článku. Jeho projev je natáčen. Vhodné je natáčet na krátkou 
vzdálenost, zabírat hlavně horní polovinu těla. Výkon dítěte se ihned po 
skončení jeho projevu hodnotí. 
 

11:30 – 12:30 oběd 

Přestávka na oběd slouží nejen k nezbytnému doplnění energie 
a k odpočinku. Mezeru po obědě lektor vyplní tím, že dětem vysvětlí jejich 
následující úkol a rozdělí děti do předem připravených skupin. 
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12:30 – 14:30 výroba informační tabule (posteru) ve skupinách 

 Děti jsou rozděleny lektorem do skupin po dvou až třech dětech podle 
předem připraveného seznamu. Lektor by měl děti rozdělit do podobně 
výkonnostních skupin a zároveň tak, aby děti nepracovaly se svým nejlepším 
kamarádem. Bude se tak rozvíjet jejich vzájemný vztah a spolupráce s dalším 
vrstevníkem. 
 Úkolem každé skupiny dětí bude vytvořit v daném čase návrh informační 
tabule ve formě posteru s pomocí připravených materiálů. 
 
 Témata do skupinových prací mohou být následující: 

chráněné rostliny dané oblasti 
chránění živočichové dané oblasti 
geologické zajímavosti dané oblasti 
informační systémy správy dané oblasti 
zimní návštěvníci dané oblasti 
letní návštěvníci dané oblasti 
 

 Zvolení tématu záleží na charakteru oblasti a také na dostupnosti daného 
tématu v místním tisku a časopisech. Každá skupina dostane papír formátu A1 
či A0 jako podklad návrhu, několik článků z tisku a obrázky k danému tématu. 
Rozdělení témat a dětí do skupin může být předem známo a děti si tak mohou 
shánět informace samostatně před programem. Přicházejí na program 
s připravenými podklady. 
 

14:30 – 15:00 hodnocení skupinové práce - výroby návrhu informačních 
tabulí (posterů) 

Po skončení skupinové práce se všechny návrhy na informační tabuli 
vyvěsí na zeď. Lektor poté s dětmi hodnotí vzhled tabule, její informační 
hodnotu, srozumitelnost a přehlednost, grafické zpracování atd. Znovu se při 
hodnocení opakují zásady pro vzhled dobré informační tabule. 
 

15:00 – 15:30 vyplňování pracovních listů 

Lektor každému dítěti dá k vyplnění pracovní list (viz níže). Ten slouží 
k upevnění získaných informací u dětí, ale také jako zpětná vazba pro lektora, 
co si děti zapamatovaly. 

Pracovní listy by si tedy lektor měl vybrat a vyhodnotit. Je ale důležité, 
aby děti získaly tyto listy zpět a mohly si je zakládat do své složky pro příští 
potřebu. Vhodné je se k pracovnímu listu vrátit a sdělit správné odpovědi, aby si 
mohlo každé dítě svůj pracovní list doplnit anebo opravit. Dojde tak i k dalšímu 
zopakování látky.  
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15:30 – 16:00 ukončení tématu a závěr 

Lektor zhodnotí průběh programu a snahu všech dětí, ohodnotí jejich 
aktivitu a řešení různých úkolů. Následně program ukončí a děti předá rodičům. 
Pokud by některé z dětí chtělo odejít samostatně, mělo by mít příslušné 
písemné potvrzení od rodičů. Rodiče, kteří přišli na ukončení programu, je 
dobré zapojit do hodnocení vystavených skupinových prací. 
 
 
 
 
Doporu čená literatura pro lektory: 
 
Čeřovský, J., Záveský A.: Stezky k přírodě, SPN, Praha1989, 240s. 
Dabner, D.: Grafický design v praxi, Zásady, postupy, projekty, Slováry, Praha 

2004, 128s. 
Khan-Panni, P.: Mluvte k věci!, Era Group, Brno 2002, 129 s. 
Mandel, S.: Jak úspěšně vystupovat: Osvědčené techniky ke zvýšení Vaší 

sebejistoty a schopnosti motivovat a přesvědčovat, Linde, Praha 1993, 
78s. 

Parker, R.C.: Profesionální design v reklamě, SoftPress, Brno 2000, 304s. 
Ptáček, L. a kol.: Interpretace místního dědictví, Nadace partnerství, Brno 2004, 

85s. 
Šálek, V.: Novináři nejsou zlí: mediální rukověť pro neziskové organizace, 

Nadace Via, Praha 2001, 94s.  
Satrapa, P.: Webdesign, Neokortex, Praha 1997, 414s. 
Owen, P.: Design! Zábava s grafikou, Talpress, Praha 1997, 64s. 
Vysekalová, J.: Psychologie reklamy: účinnost reklamy, erotické prvky, motiv 

strachu, působení barev, Grada, Praha 2001, 211s. 
Williams, R.: Grafická úprava pod vedením profesionála: základní principy 

grafického návrhu a typografie pro vizuální nováčky, Mobil Media, Praha 
2002, 144s. 
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7.5.2 Předloha tiskové zprávy k tématu Strážce a informace  
 
Tisková zpráva (TZ) je oficiální psaná informace o nějaké události směřující 
z organizace směrem k médiím. 
 
Hlavní zásady pro psaní tiskové zprávy: 

• TZ by měla být jednoduchá a krátká.  
• TZ by měla mít nejvíce jednu až dvě stránky A4.  
• TZ by měla být nápadná na první pohled. 
• TZ by měla být psána písmem New Times Roman, Arial, Tahoma nebo 
Verdana.  

• TZ by měla být jednobarevná, vícebarevné by mohlo být jen vaše logo. 
• TZ by měla být doprovázena 1-2 fotografiemi s uvedením autora 

a popiskou. 
• TZ by měla mít jasný název, který zaujme + označení: TZ (nebo Tisková 

zpráva).  
• TZ by měla odejít ihned po události, kde na tom příliš nezáleží, tak den 

následující. 
• TZ by měla být dohodnuta předem s redaktorem. 

 

 
hlavi čka, záhlaví listu 

Tisková zpráva (lze i jako sloupek po straně listu) 

Datum        

 logo 
 

Titul 
 

První odstavec:  hlavní body zprávy a její shrnutí, max.3 v ěty, řádkování 1,5 či 2. 

Tučné písmo. Uvedení t ří hlavních sd ělení, nejd ůležit ější by m ěla být jako první.  

 
Vlastní text:  rozpracovaný první odstavec, krátké odstavce, krátké věty, krátká 
slova, max. 70 slov v odstavci, max. 30 slov ve větě, neutrální tón, bez superlativ a 
sebeoceňování, nepojímat jako vlastní článek či inzerát. Vždy musí být uvedeno kdo, 
kdy, kde, co, proč. Nezapomenout na srozumitelnost, stručnost a kontakty. Využít 
média, která by tato tisková zpráva mohlo zajímat, vést si seznam těchto médií, jejich 
reportérů, editorů atd.  
Poznámky pro editora:  přiložit kopie dalších materiálů k tématu (letáky….),  
fotografie, širší informace o organizaci vč. odkazu na domovské stránky na internetu, 
další širší informace o ostatních správách. 
 
Kontakty: vždy dvě kontaktní osoby, včetně funkcí, telefonů, e-mailových adres, atd. 
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7.5.3 Pracovní list k tématu Strážce a informace  
 
jméno a p říjmení:  datum:  

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

informace  

piktogram  

logo  

tisková zpráva  

 
2. Popiš význam zobrazených piktogram ů. 

   
není dovoleno: není dovoleno: zde je dovoleno: 

 
3. Nakresli návrh piktogramu na zadané téma. 

   
není dovoleno: 
plašit zvěř 

není dovoleno: 
odhazovat odpadky 

zde je dovoleno: 
tábořit 

 
4. Přečti si následující text a poté hlavní myšlenku vyjád ři jasn ě a jednoduše 

na tři řádky tak, jako bys tuto informaci sd ěloval(a) na kameru. 
Otázka redaktora: „Kdo nebo co je to stráž p řírody?“ 
 

Text z kterého sestavte vhodnou odpov ěď pro televizi: 
Osoby, které zajišťují dodržování předpisů na ochranu přírody a krajiny na území České 
republiky. V rámci své působnosti vykonávají rovněž informační, výchovnou a odbornou činnost. 
Stráž přírody je tvořena z profesionálů a dobrovolníků. Stráže jmenují a řídí správy NP a CHKO 
pro své území a krajské úřady pro zbytek území ČR. Činnost stráže přírody, její poslání, 
oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny. 
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5. Uveď dva možné materiály pro výrobu informa ční tabule a výhody 
zvoleného materiálu. 

materiál výhody tohoto materiálu 

1.   

2.  

 
6. Označ z následujících tvrzení ta, která vyjad řují hlavní zásady pro vzhled 

dobré informa ční tabule.  
1. na info. tabuli má být málo textu v krátkých větách, pro přehlednost v odstavcích 
2. pro odbornost a dobrou úroveň tabule je nutné užití odborných a cizích výrazů 
3. na tabuli by měl být dostatek názorných obrázků, mapek či diagramů 
4. obsah tabule by měl být zaměřen regionálně, nikoliv globálně  
5. každá tabule by měla být výrazně graficky odlišná od ostatních okolních tabulí 
6. na tabuli by mělo být logo zřizovatele, případně i logo investora či sponzora 
 

7. Napiš do tabulky hlavní výhody a nevýhody tabule  ve srovnání se strážcem. 

 informační tabule strážce 

výhody 

  

nevýhody 

  

 
8. Prohlédni si tento obrázek tabule a napiš, jaké má podle tebe nedostatky. 

 

        
 
        
 
        
 
        
 
        
 

9. Uveď tři znaky dobré tiskové zprávy. 
 
 

10. Napiš tiskovou zprávu v elektronické podob ě podle vytišt ěné předlohy 
a zároveň podle níže uvedených pravidel: 

• téma – program JRP Strážce a informace (průběh dnešního programu) 
• cíl – seznámit laickou veřejnost s průběhem a s cíly do tohoto programu  
• odeslat na e-mailovou adresu ………………….. do dne …………………. 
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7.5.4 Řešení listu k tématu Strážce a informace  
 
jméno a p říjmení: Jan Novák  datum: 10. 3. 2007 

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

informace sdělení, zpráva 

piktogram sdělení v grafické podobě 

logo označení organizace v grafickém provedení 

tisková zpráva sdělení organizace o události médiím  

 
2. Popiš význam zobrazených piktogram ů. 

   
není dovoleno: 

vstupovat se psy 
není dovoleno: 

znečišťovat vodu 
zde je dovoleno: 

lézt po skalách 

 
3. Nakresli návrh piktogramu na zadané téma. 

   
není dovoleno: 
plašit zvěř 

není dovoleno: 
odhazovat odpadky 

je dovoleno: 
tábořit 

 
4. Přečti si následující text a poté hlavní myšlenku vyjád ři jasn ě a jednoduše 

na tři řádky tak, jako bys tuto informaci sd ěloval(a) na kameru. 
Otázka redaktora: „Kdo nebo co je to stráž p řírody?“ 
 

Text z kterého sestavte vhodnou odpov ěď pro televizi: 
Osoby, které zajišťují dodržování předpisů na ochranu přírody a krajiny na území České 
republiky. V rámci své působnosti vykonávají rovněž informační, výchovnou a odbornou činnost. 
Stráž přírody je tvořena z profesionálů a dobrovolníků. Stráže jmenují a řídí správy NP a CHKO 
pro své území a krajské úřady pro zbytek území ČR. Činnost stráže přírody, její poslání, 
oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Stráž přírody jsou lidé, kteří vykonávají informační, výchovnou a odbornou činnost, 

a kteří dle zákona o ochraně přírody a krajiny po dobrém nebo někdy i po zlém 

zajišťují dodržování předpisů. 
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5. Uveď dva možné materiály pro výrobu informa ční tabule a výhody 
zvoleného materiálu. 

materiál výhody tohoto materiálu 

1. dřevo vypadá hezky, hodí se do přírody a dobře se opracovává 

2. umělá hmota je levná a dobře se opracovává 
 

6. Označ z následujících tvrzení ta, která vyjad řují hlavní zásady pro vzhled 
dobré informa ční tabule.  

1. na info. tabuli má být málo textu v krátkých větách, pro přehlednost v odstavcích 
2. pro odbornost a dobrou úroveň tabule je nutné užití odborných a cizích výrazů 
3. na tabuli by měl být dostatek názorných obrázků, mapek či diagramů 
4. obsah tabule by měl být zaměřen regionálně, nikoliv globálně  
5. každá tabule by měla být výrazně graficky odlišná od ostatních okolních tabulí 
6. na tabuli by mělo být logo zřizovatele, případně i logo investora či sponzora 
 

7. Napiš do tabulky hlavní výhody a nevýhody tabule  ve srovnání se strážcem. 

 informační tabule strážce 

výhody je levnější 
je neustále k dispozici 

aktivně může komunikovat s návštěvníky 
může víc zaujmout 

nevýhody nereaguje a dotazy 
snadno zničitelná 

nemůže být všude 
je drahý 
někdy příliš upovídaný  

 

8. Prohlédni si následující obrázek tabule a napiš,  jaké má podle tebe 
nedostatky. 

 

zarostlá a zanedbaná, neudržované okolí  

poškozená a nevhodná (papírová) tabule  

pouze text, chybí obrázky, logo zřizovatele  

sloupek bez patky, neusazený v zemi  

lepší na dvou nohách, chybí stříška   

9. Uveď tři znaky dobré tiskové zprávy. 
na jednu A4; stručná, jasná a citově nezabarvená; uvedené dva kontakty s telefonem 

10. Napiš tiskovou zprávu v elektronické podob ě podle vytišt ěné předlohy 
a zároveň podle níže uvedených pravidel: 

• téma – program JRP Strážce a informace (průběh dnešního programu) 
• cíl – seznámit laickou veřejnost s průběhem a s cíly do tohoto programu  
• odeslat na e-mailovou adresu ………………….. do dne …………………. 
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7.6 Strážce a prezentace 

• lektorská činnost 

• exkurze 

• přednášky 

• programy 
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téma:  Strážce a prezentace (exkurze, přednášky, programy) 
 
počet účastník ů:  na jednoho lektora cca 8 dětí 
čas:    zahájení v 9:00, ukončení cca v 16:00 (7 hodin včetně oběda) 
 
cíle:   děti získají z přednášky důležité informace o dobré prezentaci 

děti budou znát základní principy tvorby prezentace v Power Pointu 
děti uvidí konkrétní příklad prezentace přírodniny (např. stromu) 
každé dítě samo aplikuje získané vědomosti o prezentaci přírodniny 

(stromu), přímo si vyzkouší přípravu a předvede prezentaci jedné 
zadané přírodniny (stromu) 

každé dítě samo doma si vyzkouší sestavení prezentace v Power Pointu 
o zadané přírodnině 

každé dítě pomocí pracovního listu aplikuje a shrne získané informace 
 

pomůcky lektora:  manuál pro lektora, dataprojektor a počítač, různé atlasy 
přírodnin (např. stromů), zadání samostatné práce (v manuálu), pracovní 
list pro každé dítě 

děti s sebou (uvedeno v pozvánce):  svačina nebo peníze na oběd, atlas 
daného okruhu přírodnin (např. stromů), vhodné oblečení, blok a tužky, 
složka s pracovními listy z předchozích programů 

 
časový harmonogram: 

od – do  činnost 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a prezentace  

10:30 – 10:50 přesun ven, ukázka prezentace jedné přírodniny lektorem  

10:50 – 11:00 přidělení konkrétní přírodniny každému dítěti přímo v terénu 

11:00 – 11:20 určení přírodniny dítětem, obhlídka terénu, přesun zpět do budovy 

11:20 – 12:30 vlastní příprava dítěte na prezentaci, 
nácvik slovního projevu 

12:30 – 13:15 oběd 

13:15 – 15:00 přesun ven, jednotlivé prezentace dětí 

15:00 – 15:30 přesun zpět do budovy, vyplnění pracovních listů,  
zadání domácího úkolu 

15:30 – 16:00 ukončení tématu, závěr 
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náplň přednášky Strážce a prezentace:   

• co je prezentace, její typy (přednáška, program, exkurze) 
• proč je prezentace důležitá (popularizace vědy) 
• příprava prezentací, vstupní informace (posluchači, téma, prostředí, 

technika, čas, množství informací, jejich formulace) 
• cíle prezentace (ukázat a vysvětlit problém, fixovat informace, zpětná 

reflexe) 
• nácvik prezentace (kamera, zrcadlo, kolegové, hlasitý přednes) 
• zahájení prezentace (oslovení, trasa, průběh, ujištění zvládnutelnosti, 

kontrola stavu účastníků, bezpečnost) 
• ukončení prezentace (shrnutí, reflexe, otázky) 
• přednes (intonace, cizí slova, rychlost) 
• neverbální komunikace (gesta, postoj, vzhled) 
• demonstrační pomůcky (zapojení všech smyslů) 
• udržení pozornosti (otázky, pomůcky, intonace, oční kontakt, cokoliv) 
• fixace informací (opakování) 
• diskuse a otázky (těžké i lehké otázky, provokovat diskusi, střídat 

respondenty) 
• možné problémy (selhání techniky, vyrušování, nepozornost) 
• supervize (pohled externisty, kontrola přednášejícího) 
• prezentace v MS Power Point 
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7.6.1 Manuál pro lektora k tématu Strážce a prezent ace 
 

9:00 – 9:30 úvod, uvítání, administrativa  

Převzetí dětí od rodičů, uvítání a stručné seznámení s tím, co děti 
v tomto programu čeká. Informace o základních pravidlech chování 
a bezpečnosti. Rodiče se informují o době ukončení programu a stanoví se 
místo přebírky dětí. Děti, které budou chtít po programu odejít samostatně, 
musí mít písemné potvrzení od rodičů. 

Na začátku lektor děti vyzve, aby si dělaly poznámky do svého sešitu. 
Využijí je nejen v průběhu programu, ale také při závěrečném vyplnění 
pracovního listu, v programech příštích a snad i v jejich dalším životě. 
 

9:30 – 10:30 přednáška – Strážce a prezentace  

Lektor vysvětlí dětem základy dobré prezentace, dobré přednášky 
a všeobecně dobrého vystoupení lektora. Součástí přednášky je i stručné 
seznámení práce v Power Pointu. Vhodné je výklad prokládat co nejvíce 
příklady z praxe. Lektorova přednáška by měla být přímou ukázkou dobré 
prezentace.  

Lektor prokládá co nejvíce svůj výklad otázkami, aby udržel pozornost 
dětí. Zařazuje mimo jiné i otázky, které pak děti v obdobné formě najdou 
v pracovních listech na konci programu. 

 

10:30 – 10:50 přesun ven, ukázka prezentace jedné přírodniny lektorem  

Lektor vezme skupinu dětí do terénu. Je vhodné místo předem znát a mít 
vytipované přírodniny, které lektor dětem přidělí. Může to být například park či 
les, kdy vybere pro každé dítě jiný druh stromu (aby nebyly stromy od sebe 
příliš vzdálené). Nebo to může být louka s bohatou druhovou skladbou, nebo 
připravené nerosty a podobně.  

Lektor skupině předvede vzorovou prezentaci jedné přírodniny, aby děti 
měly návodnou ukázku toho, co se od nich čeká. Lektor v pěti minutách skupině 
řekne hlavní charakteristické znaky přírodniny, přímo je demonstruje, hlavní 
poznatky shrne a na závěr přidá několik kontrolních otázek.  
 

10:50 – 11:00 přidělení konkrétní přírodniny každému dítěti přímo v terénu 

Lektor rozdělí předem vytipované či připravené přírodniny dětem. 
Každému něco jiného. Přírodninu jim ale neurčí, nepojmenuje. 
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11:00 – 11:20 určení přírodniny dítětem, obhlídka terénu 
přesun zpět do budovy 

Každé dítě se pokusí svou přírodninu určit sám přímo v terénu a to 
pomocí atlasu. Lektor děti obchází a každému v určování postupně pomáhá. 
Vysvětlí mu jak s atlasem pracovat a čeho si na přírodnině všimnout. 
Z časových důvodů je vhodný počet dětí na jednoho lektora cca osm. 

Po správném pojmenování přírodniny lektor dětem připomene, co 
všechno lze při prezentaci přírodniny přímo v terénu využít (např. šišky stromu, 
listy, vůně, atd.). Poté se společně vrátí zpět do budovy.  
 

11:20 – 12:30 vlastní příprava dítěte na prezentaci, 
nácvik slovního projevu 

Každé dítě si připraví svou vlastní prezentaci minimálně ze dvou 
informačních zdrojů. Informace čerpá z vlastního atlasu, z atlasu kamaráda, 
případně i z další odborné literatury lektora, nebo také z internetu. Pomoci 
může i sám lektor, pokud je o to požádán. Zde je ale vhodné spíš odkázat, kde 
dítě může informaci najít, než informaci předložit hotově. Lektor zde slouží 
hlavně ke koordinaci přípravného procesu. Každé dítě si přichystá hlavní body 
svého výkladu na papír.  

Je vhodné dětem říct – nebo lépe napsat, aby text všichni po dobu 
přípravy viděli – co se od nich čeká: 
 
Připravte si každý svou prezentaci (vystoupení), v níž ostatní seznámíte se 
svou přírodninou přímo venku v terénu.  

- přípravu na prezentaci si udělejte jen v bodech, nikoli ve větách 
- připravte si jasný začátek i ukončení svého projevu (oslovení, 

představení, cíle, shrnutí) 
- jasně a srozumitelně vysvětlete danou látku 
- mluvte spisovně a přiměřeně hlasitě a udržujte s posluchači kontakt 
- zvolte vhodnou rychlost svého projevu 
- fakta podejte zajímavě, nezapomeňte na otázky 
- zvolte a použijte vhodná a přiměřená gesta 
- použijte přímé ukázky, názorně vysvětlujte přímo na přírodnině 
- informace o přírodnině čerpejte z více atlasů 
- svoji prezentaci si vyzkoušejte nahlas předem 
- časové rozmezí vašeho výstupu – 5 až 8 minut 

 
Děti by měli vědět, za co budou hodnoceni. Lektor je tedy jasně 

informuje, co bude hodnotit (podle informací z tohoto zadání a také z hodnotící 
tabulky). Po přípravě teoretické je vhodné děti vybízet k praktickému nácviku. 
Vhodným způsobem je například vyzkoušení projevu ve dvojicích, kdy se děti 
navzájem poslechnou. Dále je výborný nácvik před videokamerou, případně 
před velkým zrcadlem. Přítomnost kamery je také vhodným regulátorem 
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chování dětí, které se před objektivem kamery snaží o co nejlepší výkon. 
Rozhodně nesmí chybět vyzkoušení projevu nahlas.  

Lektor jednotlivé děti či dvojice obchází, pozoruje jejich přípravu a radí. 
Lektor by měl zdůraznit využití doprovodných pomůcek a samotné přírodniny 
k demonstraci charakteristických rysů. 

 

12:30 – 13:15 oběd 

Přestávka na oběd slouží nejen k nezbytnému doplnění energie, ale také 
jako čas pro odpočinek. Mezeru po obědě může lektor využít tím, že každé dítě 
vyzve, aby ostatním řekl jasně připravenou první větu své prezentace. Slouží to 
jako zkouška projevu před větší skupinou a také seznámení s předmětem 
jednotlivých prezentací.  

 

13:15 – 15:00 přesun ven, jednotlivé prezentace dětí  

Pořadí prezentací může být nahodilé. Pořadí se může určit losem, nebo 
může být určeno tím, jak jdou za sebou přírodniny v terénu. Na každé dítě max. 
15 minut (samotná prezentace, její hodnocení a přesun k další přírodnině). 
Lektor se snaží dítěti pomoc s organizací (lokalizace skupiny posluchačů, 
doprovodné pomůcky atd.), ale rozhodně nic za něj neřeší. Během výkladu 
dítěte do prezentace nikdo nezasahuje. Vše, včetně závěru, si řídí dítě samo. 
Teprve po té, co dítě svou prezentaci samo ukončí, vyzve lektor ostatní děti 
k hodnocení. Zkoušejí tak jakousi supervizi u svého kamaráda, zároveň se učí 
hodnotit – říct nahlas pochvalu či výtku. Uvědomují si tak znovu základní 
pravidla dobré prezentace. Teprve po hodnocení skupinou přichází krátké 
hodnocení lektorem. Lektor vyzdvihne u každého dítěte dobré momenty 
prezentace (u každého se něco najde), také upozorní na nejzávažnější chyby 
(nikoli na všechny) a případně jednou či dvěma větami předvede, jak se chybě 
dalo vyhnout. Než se přejde k další prezentaci, měl by lektor dítě pochválit 
(například, že se dokázalo s touto situací vypořádat). 

Pokud je možnost natáčet jednotlivé prezentace na videozáznam, velmi 
dobře se pak na tomto materiálu jednotlivé prezentace hodnotí. 
 

15:00 – 15:30 přesun zpět do budovy, vyplnění pracovních listů,  
zadání domácího úkolu 

Po návratu do budovy lektor znovu zhodnotí všechny prezentace. Vyvodí 
z toho všeobecné závěry: na co se například zapomínalo, nebo naopak co jim 
šlo dobře.   

Lektor každému dítěti dá k vyplnění pracovní list (viz níže). Ten slouží 
k upevnění získaných informací u dětí, ale také jako zpětná vazba pro lektora, 
co si děti zapamatovaly. 

 Pracovní listy by si tedy lektor měl vybrat a vyhodnotit. Je ale důležité, 
aby děti získaly tyto listy zpět a mohly si je zakládat do své složky pro příští 
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potřebu. Vhodné je se k pracovnímu listu vrátit a sdělit správné odpovědi, aby si 
mohlo každé dítě svůj pracovní list doplnit anebo opravit. Dojde tak i k dalšímu 
zopakování látky.  

 

15:30 – 16:00 ukončení tématu a závěr 

Lektor zhodnotí průběh programu a snahu všech dětí, ohodnotí jejich 
aktivitu a řešení různých úkolů. Následně program ukončí a děti předá rodičům. 
Pokud by některé z dětí chtělo odejít samostatně, mělo by mít příslušné 
písemné potvrzení od rodičů. 
 
 
 
 
Doporu čená literatura pro lektory: 
 
Bělohlávková, V.: 33 rad jak úspěšně prezentovat: přesvědčete a získejte si 

vaše posluchače, Computer Press, Brno 2004, 110s. 
Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Praha 

2003, 129s. 
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace, Grada, Praha 2005, 408s. 
Hindle, T.: Jak připravit dobrou prezentaci, Slovart, Banská Bystrica, 2001, 72s. 
Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti, Alfa, Praha 2004, 164s. 
Magera, I.: Micorosf Office PowerPoint 2003: Podrobná uživatelská příručka, 

CP Books, Brno 2005, 391s. 
Magera, I.: Prezentace v programu Power Point, Computer Press, Brno 2005, 

96s. 
Mandel, S.: Jak úspěšně vystupovat: Osvědčené techniky ke zvýšení Vaší 

sebejistoty a schopnosti motivovat a přesvědčovat, Linde, Praha 1993, 
78s. 

Navrátil, P.: Microsoft Power Point 2003 pro školy, Computer Media, Kralice na 
Hané 2005, 72s. 

Nöllke, C.: Umění prezentace: jak přesvědčivě a působivě prezentovat, Grada 
Publishing, Praha 2003, 111s. 

Špačková, A.: Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali 
a rozuměli, Grada, Praha 2006, 130s. 

Wieke, T.: Prezentace: jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě, 
Grada, Praha 2006, 112s. 
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7.6.2 Pracovní list k tématu Strážce a prezentace  
 
jméno a p říjmení:  
 

datum:  

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

prezentace  

supervize  

demonstrace  

diskuse  

 
2. Jaké informace je nutné zjistit p řed zahájením p řípravy prezentace? 

Vyjmenuj čtyři věci: 
1.  
 

3.  
 

2.   4.  
 

 
3. Následující text uprav do srozumitelné podoby pr o skupinu d ětí jako jste vy. 

lilie zlatohlávek  - Lilium martagon  
Botanická charakteristika: Lilie zlatohlávek je vytrvalá, 30 – 110 cm vysoká bylina s vejčitou cibulí. 

Lodyha je přímá, s načervenalým odstínem. Listy jsou podlouhle vejčité.. Květy v řídkém hroznu, 
jednotlivé okvětní lístky nazpět ohnuté, načervenalé, skvrnité. Plod je šestihranná tobolka. 

Místa výskytu: Roste v listnatých i smíšených lesích a při jejich okrajích, také v křovinách, na 
provzdušněných, čerstvě vlhkých vápenitých půdách. 

Význam a zajímavosti: Lilie patří mezi nejstarší pěstované rostliny. Různé kultivary se pěstují v zahradách 
i k řezu. Lidové názvy zlatohlávku jsou smetaník, máselník či máselnička. 

Ochrana: Lilie zlatohlávek patří mezi vzácnější druhy naší květeny, je zařazena do kategorie  
C4a - vzácnější taxony vyžadující další pozornost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Doplň čtyři způsoby, jak lze udržet pozornost poslucha čů. 

1.  3.  
 

2.  4.  
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5. Označ z následujících tvrzení ta, kterými by ses m ěl(a) řídit p ři prezentaci. 
1. Hlavní je prostřednictvím prezentace předat skupině co nejvíce informací. 
2. Ke skupině se netočím zády, snažím se být dobře viděn, ale nebráním ve výhledu. 
3. V průběhu prezentace se skupinou pracuji – dívám se do očí, ptám se, atd.  
4. Prezentace musí být vážná a seriózní. Působení na city nebo vtipy jsou nedovolené. 
5. Dobře připravená prezentace v Power Pointu nepotřebuje komentář. Stačí to přečíst. 
6. Prezentace musí být pro skupinu přehledná a logická. 
 

6. Napiš, co pat ří mezi základní chyby p ři prezentaci? 
1. 3. 

 
2. 4. 

 
 

7. Jaké doprovodné materiály vzít s sebou na dobrou  prezentaci, aby byla co 
nejzajímav ější? 

 
 
 
 

8. Do levé části tabulky formuluj otázku, kterou bys skupin ě položil(a), aby se 
ti dostalo odpov ědi napsané v pravém sloupci. 

vaše otázka  odpov ěď ze skupiny  

 kvete žlutě 

 kůrovec, nebo jelen 

 stéblo, lodyha, stvol 

 opadává na zimu 

 endemit 

 invazní dřeviny 

 
9. V bodech napiš hlavní zásady tvorby kvalitní pre zentace v Power Pointu. 

1. 3. 
 

2. 4. 
 

 
10. Vytvo ř prezentaci v Power Pointu podle níže napsaných pra videl a odešli ji 

na adresu uvedenou dole:  
• téma – přírodnina, kterou jsi prezentoval(a) 
• rozsah – 4 až 5 snímků v Power Pointu 
• cíl – prezentovat přírodninu laické veřejnosti 
• text a obrázky 
• odeslat na e-mailovou adresu ………………….. do dne …………………. 
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7.6.3 Řešení listu k tématu Strážce a prezentace  
 
jméno a p říjmení: Jan Novák  
 

datum: 2. 12. 2006 

 
1. Stručně svými slovy objasni následující pojmy. 

prezentace osobní předání informací posluchačům podpořené doprovodným materiálem 

supervize nezávislý náhled neovlivněnou osobou na kvalitu prezentace 

demonstrace názorná ukázka, předvedení věci 

diskuse rozhovor, výměna názorů, debata 

 
2. Jaké informace je nutné zjistit p řed zahájením p řípravy prezentace? 

Vyjmenuj čtyři věci: 
1. počet a věk posluchačů (zájmy) 
 

3. materiál, vybavení, technika  
   (co bude třeba) 

2. prostředí, kde to bude (počasí) 
 

4. cíle prezentace (čeho chci dosáhnout) 
 

 
3. Následující text uprav do srozumitelné podoby pr o skupinu d ětí jako jste vy. 

lilie zlatohlávek  - Lilium martagon  
Botanická charakteristika: Lilie zlatohlávek je vytrvalá, 30 – 110 cm vysoká bylina s vejčitou cibulí. 

Lodyha je přímá, s načervenalým odstínem. Listy jsou podlouhle vejčité.. Květy v řídkém hroznu, 
jednotlivé okvětní lístky nazpět ohnuté, načervenalé, skvrnité. Plod je šestihranná tobolka. 

Místa výskytu: Roste v listnatých i smíšených lesích a při jejich okrajích, také v křovinách, na 
provzdušněných, čerstvě vlhkých vápenitých půdách. 

Význam a zajímavosti: Lilie patří mezi nejstarší pěstované rostliny. Různé kultivary se pěstují v zahradách 
i k řezu. Lidové názvy zlatohlávku jsou smetaník, máselník či máselnička. 

Ochrana: Lilie zlatohlávek patří mezi vzácnější druhy naší květeny, je zařazena do kategorie  
C4a - vzácnější taxony vyžadující další pozornost. 
 
Lilie zlatohlávek je 0,5 – 1m vysoká bylina.  
Pod zemí má vejčitou cibuli (zlatavé barvy – proto se jmenuje zlatohlávek),  
má podlouhlé listy a načervenalé skvrnité květy turbanovitého tvaru.  
Plodem je tobolka. 
Roste hlavně na světlých místech bohatých na vodu a vápník. 
Lilie patří mezi nejstarší pěstované rostliny, dnes v mnoha kultivarech.  
Lidové názvy zlatohlávku jsou smetaník, máselník či máselnička. 
Lilie zlatohlávek patří mezi naše vzácnější druhy rostlin. 

 
4. Doplň čtyři způsoby, jak lze udržet pozornost poslucha čů. 

1. otázky, diskuse 3. doprovodný materiál (vzorky, ukázky) 
 

2. oční kontakt 4. dynamika hlasu (dobrý přednes) 
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5. Označ z následujících tvrzení ta, kterými by ses m ěl(a) řídit p ři prezentaci. 
1. Hlavní je prostřednictvím prezentace předat skupině co nejvíce informací. 
2. Ke skupině se netočím zády, snažím se být dobře viděn, ale nebráním ve výhledu. 
3. V průběhu prezentace se skupinou pracuji – dívám se do očí, ptám se, atd.  
4. Prezentace musí být vážná a seriózní. Působení na city nebo vtipy jsou nedovolené. 
5. Dobře připravená prezentace v Power Pointu nepotřebuje komentář. Stačí to přečíst. 
6. Prezentace musí být pro skupinu přehledná a logická. 
 

6. Napiš, co pat ří mezi základní chyby p ři prezentaci? 
1. nadbytek informací (nepřehlednost) 3. málo obrázků a  doprovodného materiálu 

 
2. nesrozumitelnost a nevysvětlená cizí slova 4. nezájem o publikum a špatný přednes 

 
 

7. Jaké doprovodné materiály vzít s sebou na dobrou  prezentaci, aby byla co 
nejzajímav ější? 

propagační materiál správy CHKO (časopisy, letáky, brožury…), vzorky z terénu 
(kameny, čerstvé i herbářované vzorky…), preparáty a vycpaniny, fotografie z terénu, 
ochutnávky místních specialit … 
 

8. Do levé části tabulky formuluj otázku, kterou bys skupin ě položil(a), aby se 
ti dostalo odpov ědi napsané v pravém sloupci. 

vaše otázka (jedna z možných) odpov ěď ze skupiny  

Jakou barvu mají květy pampelišky lékařské? kvete žlutě 

Kdo může udělat velké škody v lese, když se přemnoží? kůrovec, nebo jelen 

Jaké známe typy stonku u bylin? stéblo, lodyha, stvol 

Čím je zajímavý modřín jako jehličnan? opadává na zimu 

Jak se jmenuje organismus vyskytující se pouze na jednom území? endemit 
Jak se nazývají nepůvodní dřeviny vytlačující agresivně 
druhy původní? invazní dřeviny 

 
9. V bodech napiš hlavní zásady tvorby kvalitní pre zentace v Power Pointu. 

1. dostatek názorných obrázků, jejich 
vhodná velikost a dobrá kvalita 

3. logičnost a přehlednost snímků 
 

2. text v bodech – stručný a dostatečně velký 4. jednotný styl, úvod a závěr  
   na samostatném snímku 

 
10. Vytvo ř prezentaci v Power Pointu podle níže napsaných pra videl a odešli ji 

na adresu uvedenou dole: 
• téma – přírodnina, kterou jsi prezentoval(a) 
• rozsah – 4 až 5 snímků v Power Pointu 
• cíl – prezentovat přírodninu laické veřejnosti 
• text a obrázky 
• odeslat na e-mailovou adresu ………………….. do dne …………………. 
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8 Odzkoušení program ů v praxi 

Na základě dotazníkového šetření byly kontaktovány správy CHKO, které 

projevily zájem o vyzkoušení některého z nabízených programů. To proběhlo 

v CHKO Beskydy, CHKO České středohoří a v Národním parku Šumava. 

Správou Krkonošského národního parku byla nabídnuta možnost vyzkoušet tři 

programy a to přímo v rámci JRP Follow Up.  

 

Přehled odzkoušených program ů: 

Praxe v Krkonoších 

Téma: Strážce a prezentace, Strážce a komunikace, Strážce a informace 

Datum: 2. 12. 2006, 10. 2. 2007, 10. 3. 2007 

Místo: Vrchlabí, Harrachov, Pec pod Sněžkou 

Lektor: Ing. Michal Skalka, Květa Černohlávková 

Skupina: Mladí strážci, patnáct dětí ve věku 13 až 16 let 

 

Praxe v Beskydách 

Téma: Strážce a komunikace 

Datum: 24. 2. 2007 

Místo: Bystřička 

Lektor: Mgr. Jiří Lehký, Mgr. Alice Lehká 

Skupina: přírodovědný kroužek Plantágo a mladí ochránci přírody Falco, 
jedenáct dětí ve věku 13 až 16 let 

 

Praxe v Českém st ředoho ří 

Téma: Strážce a prezentace 

Datum: 4. 3. 2007 

Místo: Litoměřice 

Lektor: Bc. Borek Franěk 

Skupina: oddíl skautů, šest dětí ve věku 16 až 18 let 
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Praxe na Šumav ě 

Téma: Strážce a pobyt v přírodě 

Datum: 17. 3. 2007 

Místo: Kašperské hory 

Lektor: Mgr. Lucie Městková a Jan Schafhauser 

Skupina: ekologický kroužek a další zájemci, osmnáct dětí ve věku 12 až 14 let 

 
 
Zatímco při zkoušení programů v Krkonošském národním parku 

vystupovala autorka jako lektorka, na zbývajících třech místech vedl program 

přímo zaměstnanec správy a autorka zde byla přítomna pouze v roli 

pozorovatelky v souladu se záměrem vytvořit metodiku pro lektory například 

z řad pracovníků správ.  

Během praxe bylo získáno mnoho cenných informací, na jejichž základě 

byly opraveny a doplněny podklady k jednotlivým programům, včetně 

praktických zkušeností, rad a doporučení.  

Vedle faktických poznámek a zkušeností praxe nabídla i porovnání 

rozdílu při aplikaci programu na Mladé strážce v Krkonoších a skupinu dětí 

jinde. Praxe nepotvrdila žádné výkonnostní rozdíly při realizaci programu 

s dětmi zaškolenými JRP a dětmi z přírodovědných kroužků, kteří o JRP slyšeli 

poprvé. Výběr komunikačních témat programů JRP se ukázalo jako správné, 

neboť z praxe vyplývá, že dětem na různých místech České republiky dělají 

obdobné problémy. 

Programy byly upravovány nejen na základě praktického zkoušení, ale 

i vlivem dalších akcí, jako byl například seminář ,Komunikace s návštěvníky 

v chráněných územích‘ pro profesionální a dobrovolné strážce a další zájemce 

pořádaný 24. března 2007 nevládní neziskovou organizací České 

Švýcarsko o.p.s v Krásné Lípě. 
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Další zajímavé zjištění, které praxe přinesla, je potřeba proškolení 

samotných strážců přírody na zvláštním semináři. Zde by měla být metodika 

programů JRP vysvětlena a měly by být vyjasněny některé odborné problémy 

z komunikačních témat, protože strážci chráněných území jsou 

v komunikačních praktikách vybaveni zpravidla zkušenostmi, nikoli teoretickými 

znalostmi. Tuto myšlenku podpořili i samotní pracovníci správ, kde byly 

programy zkoušeny.  

Zkoušené programy vzbudily nejen zájem samotných dětí, ale i jejich 

rodičů, pracovníků správ, ale také tisku, který o akcích v hojné míře informoval 

veřejnost v denících i měsíčnících (viz kapitola 12, příloha č. 1.1 až 1.6). 
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 Strážce a prezentace 
KRNAP, Vrchlabí 2. 12. 2006 

 Strážce a komunikace 
KRNAP, Harrachov 10. 2. 2007 

  

 Strážce a komunikace 
CHKO Beskydy, Bystřička 24. 2. 2007 

 Strážce a prezentace 
CHKO České středohoří, Litoměřice 4. 3. 2007 

  

 Strážce a informace 
KRNAP, Pec pod Sněžkou, 10. 3. 2007 

 Strážce a pobyt v přírodě 
NP Šumava, Kašperské hory, 17. 3. 2007 
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9 Diskuse 

Pilotní projekt organizace Europarc Federation Junior Ranger Project 

(JRP) je od roku 2002 úspěšně realizován v mnoha zemích: v Německu, 

ve Velké Británii, v Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Itálii, 

v Bulharsku a v Estonsku. 

Také v České republice JRP našel své místo a probíhá v současnosti 

v Krkonošském národním parku a v Národním parku Šumava. Jinde se u nás 

projekt neujal a to především z důvodu vysoké časové a finanční náročnosti, jak 

vyplývá z dotazníkového šetření. Zde přichází možnost tento problém 

eliminovat nízkonákladovou verzí JRP, kterou přináší tato diplomová práce.  

Jejím hlavním cílem bylo přiblížit JRP organizacím, které disponují 

menšími rozpočty, případně menším personálním vybavením. To bylo řešeno 

rozdělením aktivit JRP na jednodenní programy, které na sebe volně navazují. 

Programy mohou být realizovány po jednotlivých dnech v průběhu celého roku 

a to pod vedením jednoho lektora. Vzhledem k tomu, že diplomová práce nabízí 

kompletní materiály k programům, minimalizuje se čas na přípravu ze strany 

lektora. Nabízí se tak možnost kvalitní a dlouhodobé práce s dětmi a mládeží 

při minimálních nákladech.  

Druhým cílem diplomové práce bylo na základě dotazníkového šetření 

vytvořit metodiky programů JRP primárně určené správám CHKO. Diplomová 

práce přináší metodiku pěti jednodenních programů JRP pro CHKO. Výběr 

témat vychází z diskuzí vedených  zkušenými profesionálními strážci 

chráněných území a z dostupné literatury. Témata zakládají a rozvíjejí 

nejdůležitější vlastnosti strážce, ale jsou použitelná i mimo oblast ochrany 

přírody. Zejména komunikační techniky naleznou uplatnění v kterémkoli oboru 

ve škole i v běžném životě. 
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Třetím cílem diplomové práce bylo usnadnit, případně podnítit práci 

s dětmi v CHKO. Posílané dotazníky všechny správy seznámily se základními 

myšlenkami JRP. Zaměstnanci správ získali mnohdy první povědomí o tomto 

programu a byl jim tak nastíněn způsob, jak poměrně snadno pracovat s dětmi 

v CHKO. Metodiku stávajících pěti programů s podklady pro lektora JRP 

(osnova k úvodní přednášce, manuál pro lektora sloužící jako průvodce celým 

programem, pracovní listy pro děti spolu s autorským řešením a další materiály) 

bude publikovat jako příručku Ministerstvo životního prostředí, a to právě pro 

potřeby jednotlivých správ a dalších lektorů JRP. Zároveň je podána žádost 

na Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR o akreditaci JRP. Tím 

dostane JRP známku kvality a usnadní se jeho rozšíření do CHKO a do škol. 

Zaměření volnočasových aktivit dětí a mládeže na ochranu přírody a její 

poznávání má u nás mnohaletou tradici. Existovaly mnohé kroužky a kluby, 

které rozvíjely u dětí lásku a úctu k přírodě. Také v současné době je řada 

přírodovědně a ochranářsky zaměřených kroužků. Ve srovnání s tím přináší 

JRP práci s dětmi pod vedením strážce přírody, který prezentuje skutečnou 

práci v ochraně přírody. Nejedná se tedy o klasický volnočasový kroužek, ale 

o propojení aktivit s reálným životem, o jakousi přípravu na možné budoucí 

povolání. JRP je tedy velmi vhodným doplněním nabídky pro děti a mládež, jak 

kvalitně trávit volný čas. Zájem o využití vzniklé metodiky je již v současnosti 

registrován u některých správ CHKO. Zvýšení tohoto zájmu by výrazně přinesla 

výraznější podpora práce s dětmi ze strany Ministerstva životního prostředí ČR 

nebo jiných institucí. 

Programy jsou primárně vytvořeny pro skupinu cca deseti dětí vedených 

jedním lektorem ve věku 13 až 16 let. Po úpravě náročnosti a množství 

sdělovaných informací lze programy aplikovat na širší okruh dětí a mládeže a to 

v rozmezí věku 12 až 18 let, ale také na samotné dospělé strážce přírody. 
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Zkoušené programy se setkaly v praxi s kladným ohlasem ze strany dětí 

i jejich rodičů. Například Mladí strážci v Krkonoších se vždy na další setkání 

velmi těší, případné domácí úkoly plní ve svém volném čase a je-li třeba, 

i několikrát je přepracují. Velmi rádi nosí jednotné JRP vybavení (modré mikiny, 

trika, batohy a kšiltovky). Je to pro ně znakem výjimečnosti, důležitosti a jistého 

poslání, což byl také původní důvod, proč jim toto vybavení bylo poskytnuto. 

O JRP mluví se svými rodiči a kamarády i při náhodných setkáních 

na prázdninách a výletech. Hlavní cíl JRP se tak dobře plní. 

JRP se jeví jako jeden z vhodných způsobů práce s dětmi v rámci 

CHKO. Současných pět hotových programů autorka v blízké době doplní 

o prezentace připravené v programu MS Power Point, které poskytnou vodítko 

lektorovi pro úvodní přednášky jednotlivých programů. Přibudou také další čtyři 

programy: Strážce a legislativa, Strážce a terénní vybavení, Strážce a strážní 

služba a Strážce a rodiče Mladých strážců. JRP pro CHKO tedy výsledně bude 

obsahovat devět jednodenních programů zaměřených na nejdůležitější oblasti 

schopností a dovedností dobrého strážce přírody. 
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10 Závěr 

Junior Ranger Project (JRP) postupně nachází své místo v mnoha 

chráněných územích v zahraničí i u nás. Nízkonákladová verze JRP 

představená v této diplomové práci realizaci JRP ještě více umožňuje.  

Jejími hlavními cíly bylo přiblížit JRP organizacím, které disponují 

menšími rozpočty, případně menším personálním vybavením, vytvořit metodiky 

programů JRP primárně určené správám CHKO a usnadnit, případně podnítit 

tak práci s dětmi v CHKO.  

JRP pro CHKO je systém jednodenních programů zaměřených 

na nejdůležitější oblasti schopností a dovedností dobrého strážce přírody. Jeví 

se tedy jako jeden z vhodných způsobů práce s dětmi v rámci CHKO a je 

kvalitním doplněním současné nabídky využití volného času dětí a mládeže.  

Diplomová práce obsahuje kompletní podklady pro lektora 

k následujícím jednodenním programům JRP: 

• Strážce a CHKO 

• Strážce a pobyt v přírodě 

• Strážce a konfliktní komunikace 

• Strážce a informace 

• Strážce a prezentace 

Podklady pro lektora zahrnují základní informace o programu včetně 

časového harmonogramu, manuál pro lektora, jak program vést, pracovní listy 

pro děti spolu s autorským řešením, drobné hry k tématu apod. 

Programy jsou v současné době využívány Správou Krkonošského 

národního parku. Po vydání metodiky v samostatné brožuře Ministerstvem 

životního prostředí se počítá s implementací JRP v dalších chráněných 

územích České republiky, ale také jako náplň pro volnočasové kroužky nebo 

pro školy. 
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