
 

 

 

 

 

 

METODIKA 

SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY – Ekosystémové služby 

 
kresba: David Fišer 

 

 

 

Cíl semináře 

Účastníci semináře se podrobně seznámí s výukovým programem Máme na Zemi? i potřebným odborným 

informačním základem, vztahujícím se k tématu ekosystémových služeb, a to v podobě, která jim umožňuje poté 

samostatně realizovat výukový program na svých pracovištích.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVNÁ ČÁST SEMINÁŘE 

 

Doporučený časový harmonogram semináře 

Celková délka semináře (bez přestávek) je 6 vyučovacích hodin, čili 4,5 běžné hodiny.   

 180 minut – předvedení vlastního výukového programu, s 15 minutovou pauzou zhruba uprostřed. 

Celková délka prezentace tedy činí 195 minut. 

 15 min  - druhá přestávka  

 45 min - metodický rozbor výukového programu (z pohledu žáka- učitele-lektora SEV)  

 60 min - přestávka na oběd  

 45 min – přednáška odborníka na dané téma (ekosystémové služby) a následná diskuze  

 závěr – hodnocení semináře, předání osvědčení  

 

Doporučený počet účastníků:  10 – 25   

 

Nároky na místnost  

Místnost vybavená nábytkem, který umožňuje vytvoření kruhu ze židlí, případně umožňuje účastníkům práci ve 

skupinkách v různých koutech místnosti nebo v dalších prostorách (předsíň, jídelna,…)   

 

Pomůcky 

dataprojektor, promítací plátno, notebook, reproduktory, flipchat, flipchartové pastelky, jmenovky, papíry na 

poznámky (šmíráky), psací potřeby + pomůcky pro vlastní výukový program   

 

Personální zajištění semináře  

 lektor/lektoři výukového programu (program zvládne bez problémů jen jeden lektor, dvojice lektorů je 

ovšem dle zkušeností oživující a účastníky semináře oceňovaná)  

 metodik pro vedení zpětné vazby k výukovému programu a celého semináře 

 odborník-praktik pro prezentaci odborného tématu  

 pomocná síla pro organizační záležitosti (podpis prezenčních listin, zajištění chodu techniky, zajištění 

občerstvení atd.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VLASTNÍ PRŮBĚH SEMINÁŘE 

 

1. Přivítání účastníků 

představení pořádající/pořádajících organizace/í 

 

2. Představení přítomných organizátorů a jejich kompetencí:  

 funkce osob podílejících se na dnešní akci 

- kdo je hostitel v daných prostorách – podá info o možnostech stravování (o občerstvení v 

místě, o jídelně, kantýně), kde je WC apod.  

- kdo je koordinátor projektu – ten, kdo s vámi komunikuje mailem a radí se správností 

průběhu projektu, případně odkáže na další kompetentní osoby 

- kdo se stará o finanční stránku semináře – např. účastnické poplatky, cestovní příkazy a 

další   

- kdo má na starost organizaci dnešního semináře – sdělí, jak bude seminář probíhat 

- kdo je lektor … 

 funkce osob v projektu – koordinátor, odborný pracovník, metodik, lektor apod. 

 funkce osob v profesní praxi – kde působí, v jaké funkci a jak dlouho (funkce a roky praxe ovlivňují 

důvěryhodnost a vstřícné přijetí organizátora/přednášejícího přítomnými účastníky) 

 

3. Název projektu 

 Dnešní přednášené téma je součástí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně se jedná 

o projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (tzv.VUR). 

             Zahájení projektu: 1.1. 2011 

             Ukončení projektu: 31.12. 2013  

 Případně je vhodné zmínit se o důvodech vzniku projektu – proč bylo žádáno o dotaci právě na 

toto téma (VUR) 

 Dnešní téma: Ekosystémové služby- toto téma bylo vybráno jako jedno ze čtyř v projektu 

stěžejních pro svou závažnost:  

o lidé využívají benefitů poskytovaných ekosystémovými službami často aniž by si tuto 

skutečnost uvědomovali, přitom bez řady ekosystémových služeb bychom na planetě Zemi 

nemohli žít, nebo by zajištění podmínek pro život člověka bylo velmi náročné a nákladné  

o výukový program mimo jiné podněcuje  žáky zamyslet se, jak ekonomicky náročné by bylo 

zajištění služeb, jež nám poskytují ekosystémové služby zdarma  

o výukový program představuje vybrané ekosystémové služby a benefity jimi produkované 

srovnává s technologickými řešeními, které by tuto službu musely nahradit, kdyby daná 

ekosystémová služba nefungovala    

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Časová struktura semináře 

- sdělit čas pro organizační záležitosti (cesťáky, účastnické poplatky…) 

- nastínit časové rozpětí bloků výuky 

- kdy a jak dlouhé budou přestávky 

- stanovení času na oběd 

- kdy a jak dlouho bude případně přednášet expert (odborník z praxe) 

- kdy bude čas na zpětné vazby účastníků 

- kdy seminář skončí  

 

5. Prezenční listina – vyzvat k podpisům a uvedení případných dalších informací 

 

6. Oslovování účastníků a výroba jmenovek  

 Domluvit se s účastníky na tom, zda si budeme vykat nebo tykat. Můžeme věc vyřešit například 

tak, že začne-li nám účastník vykat, vykáme i my a opačně – toto pravidlo ale sdělíme nahlas. 

 vyzvat účastníky k napsání svých jmen a připevnit si jmenovky na oděv 

 jmenovky mají i organizátoři (nejlépe ihned při zahájení semináře) 

 

7. Stručné uvedení dnešního tématu 

 Sdělíme, jaká část projektu VUR již byla provedena, která je tzv. „v běhu“, které části byly testovány  

 Uvedeme, kterou část budeme testovat zde. To je: výukový program „Máme na Zemi?“.  Případně, 

jaké úpravy již v uvedeném VP proběhly. 

 Požádáme účastníky o spolupráci. 

 

8. Rozdělení rolí účastníků semináře 

 Z důvodů výše uvedených požádáme účastníky, aby si rozdělili role, a to na kategorie – učitel-

lektor-žák. Celý průběh pilotáže VP RES by pak měli sledovat „očima“ učitele, lektora nebo žáka a 

z tohoto pohledu by na závěr měli prezentovat svoji zpětnou vazbu. 

 Každou skupinu charakterizujeme, aby bylo jasné, jaká má specifika:  

„Učitel“ – pracuje zpravidla sám s celou třídou; žáky většinou zná, stejně jako prostory pro výuku; 

má zájem na tom, aby přednášené téma navazovalo či doplňovalo výukové osnovy; pomůcky má 

„po ruce“ ve škole; má na výuku striktně vymezený čas; (možno doplnit dalšími body)  

„Lektor“ – pracuje mnohdy s žáky, které nezná; pracuje většinou s menší skupinou; pomůcky si někdy 

musí donést  - to souvisí s potřebou malého objemu, nízké váhy a skladností pomůcek; klade důraz na 

netradiční pomůcky a výukové metody; vede žáky k aktivnímu podílu na průběhu programu - 

náročnější na čas; (možno doplnit dalšími body) 

„Žák“ – vyžaduje srozumitelné, různorodé a poutavé vedení výukového programu se zajímavými 

pomůckami a možností vlastních tvořivých aktivit; (možno doplnit dalšími body) 

 



 

 

 

 

 

 

9. Máte nějaké otázky? Bylo vše srozumitelně vysvětleno?  

Nezapomeňme se zeptat na srozumitelnost našeho výkladu. Předejdeme tak nedorozuměním a 

případným komplikacím při zpětné vazbě.  

 

10. Představovací kolečko účastníků semináře  

Požádáme účastníky semináře, zda by se stručně ostatním představili (stačí jméno, pracoviště, případně 

proč se chtěli zúčastnit právě tohoto semináře), všichni se popořadě představí, lektoři také mohou sami za 

sebe dodat, co ještě nezaznělo.    

 

11. Vlastní prezentace testovaného výukového programu  

(včetně předem stanovených přestávek)  

 

 Aktivita 1: Začínáme… na Zemi – 3 minuty  

Lektor se při této aktivitě snaží účastníky „rozmluvit“, nastavit přátelskou a otevřenou atmosféru 

tak, aby se účastníci během celého programu nezdráhali vyslovovat své názory a nebáli se 

diskutovat. Klade účastníkům otázky a podněcuje k odpovědím, nehodnotí jejich „správnost“, 

v tuto chvíli jde spíše o názory a každý může mít svůj názor jiný.  

 

 Aktivita 2: Odejít? – 5-10 minut  

Účelem této aktivity je účastníky motivovat pro práci v celém dalším programu, lektor by se tedy 

v této fázi měl maximálně soustředit na probuzení a podpoření motivace, při čtení motivačního 

textu pracovat s hlasem, nespěchat, dát si záležet.  

Vhodným doplněním je v této fázi využít k motivaci účastníků  v metodice doporučovaná videa – 

zejména video ze softwaru Celestia dokáže navodit patřičnou atmosféru zaujetí pro zkoumání 

vesmíru a nové planety vhodné k osídlení. Pokud tedy máte obavu z probuzení zájmu a motivace, 

využijte i toto video.  

 

 Aktivita 3: Nový svět – 5-10 minut  

V této aktivitě se vytvoří jednotlivé věděcké týmy, skupiny účastníků, které spolu budou pracovat 

po celý zbytek programu. Pedagogy účastnící se semináře zde upozorněte, že skupiny lze 

samozřejmě vytvořit náhodně losováním kousků fotografií ze vzdálené planety, pokud ale jako 

učitelé své žáky už znají, mohou je do skupin rozdělit podle vlastního uvážení (například tak, aby 

týmy byly výkonostně vyrovnané) tím, že jednotlivé kousky fotografií rozdají žákům cíleně a 

vytvoří tak pracovní týmy podle vlastního uvážení.  

Optimální počet účastníků v jedné skupině je 5, nejméně by měli být 4, aby s epokrylo co nejvíce 

rolí ve věděckém týmu a skupiny mohla pracovat s co nejvíce poznatky a informacemi. V nouzi je 

však možné pracovat i v týmech po 3. Spíše ale doporučíme vynechat některou z oblastí zkoumání 

na nové planetě, tedy snížit počet skupin a navýšit tak počet účastníků ve zbylých skupinách.  



 

 

 

 

 

 

 Aktivita 4: Ke hvězdám! – 5-10 minut  

Zde opět mohou pedagogové, kteří své žáky už znají, rozdávat věděcké role cíleně, tedy například 

žákovi se zájmem o biologii přidělit roli biologa, žákovi se zájmem o fyziku roli fyzika apod.  

 

 Aktivita 5: Houstone, máme problém! – 5-10 minut  

V této fázi představování problémů na nové planetě je důležité představovat účastníkům planetu 

jako celek, aby ji také jako celek vnímali a přijali a nesoustředili se jen na úkol pro svůj věděcký 

tým. Je to důležité pro finální fázi práce týmů, kdy budou muset spolupracovat všichni společně.  

 

 Aktivita 6: Do práce! – 40-60 minut     

Na začátku této aktivity jsou účastníci seznámeni s množstvím instrukcí pro další práci, lektor by 

tedy měl informace podávat jasně a srozumitelně a ptát se, zda jim účastníci porozuměli, zda 

nepotřebují něco dovysvětlit. Lektor by také měl být aktivní a stále k dispozici během práce ve 

skupinách, aktivně sám skupiny obcházet, kontrolovat porozumění zadání, nabízet svou pomoc, 

pomáhat kde uvidí, že je to třeba.  

 
foto: Jiří Vorlíček  



 

 

 

 

 

 

 Aktivita 7: Chceme, žádáme, potřebujeme… - 10-15 minut   

V tuto chvíli účastníci prezentují ostatním týmům, jaké řešení pro svůj zadaný úkol (problém) 

zvolili a „diktují“ svoji objednávku potřebného vybavení, která by jim měla být dopravena ze 

Země. Úkolem lektora v této fázi je udržovat pozornost všech týmů, aby sledovaly, jaké problémy 

řešili a jaká opatření zvolily týmy jiné – je to důležité pro další fázi programu.  

 

 Aktivita 8: Málo místa – 15-30 minut  

V této aktivitě dochází v programu ke zvratu, účastníci musí přehodnotit svá vymyšlená řešení a 

spolupracovat s ostatními týmy, aby nového řešení vůbec dosáhli. Pedagog, který zná své žáky, 

může v této situaci ponechat žákům zcela volný prostor a jen sledovat, jakým způsobem se 

k řešení dopracují – své postřehy pak může využít v reflexi k této fázi programu a vyvodit z ní 

společně s žáky důležité poznatky a doporučení pro spolupráci v podobných situacích.  

Pokud naopak pedagog uzná, že bude vhodné žákům v této fázi programu pomoci, soustředí se na 

návodné otázky, kterými žákům napovídá, co by mohli zkusit dělat. Například: Myslíte, že je 

možné použít některá řešení pro více problémů? Co vše může zajistit třeba strom?  

Ze strany lektora je také důležité vést žáky ke spolupráci, pokud k tomuto sami nedospěli. Snaží se 

však co nejvíce práce ponechat na žácích, zasahovat jen v nutných případech. Pokud si žáci na 

řešení a pravidla spolupráce přijdou sami, bude to pro ně o to cennější zkušenost.  

 

 Aktivita 9: Jsme doma! – 5-10 minut  

Tato aktivita je pro účastníky po předešlé intenzivní práci odpočinková, zároveň v ní ale dojde 

k podstatnému AHA efektu – odhalení fotek, které dokládají, že problémy, jež vědecké týmy řešily 

na vzdálené planetě, jsou vlastně aktuálními problémy planety Země. Lektor by tedy měl navodit 

uvolněnou atmosféru a nechat účastníky „odpočívat“, zároveň však udržovat jejich pozornost a 

cíleně je vést k uvědomění výše zmíněné situace a prožití AHA efektu. Moment prozření 

umocňuje ještě fakt, že fotografie zachycují problémy planety Země v České republice, tedy místu 

žákům/účastníkům blízkém, známém. Nejedná se o žádnou vzdálenou planetu a dokonce ani ne o 

cizí zemi, ale o místo, kde žijeme.  

Co se s tím dá dělat? Lektor zde může podnítit krátkou diskuzi nad nápady, co bychom vlastně 

mohli dělat už ne jako vědci na vzdálené planetě, ale jako my, žáci školy v České republice, kde se 

dějí tyto představené problémy přímo „za vraty naší školy“.    

 

 Aktivita 10: Co dokáže řeka – 5-10 minut  

Zde, i když jsou už účastníci/žáci pravděpodobně unaveni po náročném programu, by měl lektor 

přesto povzbudit účastníky k odpovědím na jeho otázky k říční nivě – pokud si účastníci vyvodí 

odpovědi sami, bude to opět mít mnohem lepší efekt, než kdyby jim je lektor pouze sdělil sám.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 Aktivita 11: A co já? – 5-10 minut  

Tato aktivita je formou individuální reflexe každého žáka proběhlého programu, která je stejně 

tak jako společná reflexe v rámci celé třídy velmi důležitá. Lektor by měl vytvořit bezpečné 

prostředí pro individuální (ale i společnou) reflexi, vysvětlit žákům, že vzkaz, který napíší sami 

sobě „z budoucnosti“ nikdo číst nebude pokud oni sami nebudou chtít a dát jim tímto prostor pro 

vyjádření pocitů a myšlenek, které by nechtěli sdílet třeba ani s kamarádem.  

 

 Aktivita 12: Sdílíme planetu, sdílíme pocity – 10-20 minut  

Závěrečná aktivita je formou společné reflexe průběhu celého programu, lektor může zvolit 

metodu, která mu přijde pro danou třídu nejvíce vhodná podle vlastního uvážení. Důležité je 

vytvoření bezpečné atmosféry v rámci skupiny, pracujeme takovým způsobem, který je vhodný 

pro danou skupinu, její vztahy a dynamiku.  

Vhodnou úplně závěrečnou krátkou aktivitou může být následující: vyzvěte žáky, aby si vybrali 

jedno slovo, které vyjádří jejich momentální pocit, dojem či důležitou myšlenku z právě 

proběhlého programu. Až mají všichni rozmyšleno, vysvětlete jim následný postup – všichni si 

stoupnou do kruhu tak, aby na sebe vzájemně viděli a na pokyn lektora z plných plic zakřičí své 

připravené slovo. Smyslem této aktivity je kromě krátkého zamyšlení nad proběhlým programem 

a vlastními pocity také uvolnění napětí a emocí právě křikem. Aktivitu zařadíme samozřejmě 

pouze v případě, že naším křikem nebudeme výrazně rušit okolí.   

 
foto: Hana Klenovská  



 

 

 

 

 

 

 
foto: Hana Klenovská  

 



 

 

 

 

 

 

12. Otázky po prezentaci VP 

Vyzveme k pokládání otázek dřív, než bude podávána zpětná vazba. Vyjasníme si drobná nepochopení 

obsahu.  

Otázky, které účastníci semináře po absolvování programu kladou, jsou například:  

 

a) Je důležité žákům podat jasnou definici „ekosystémových služeb“?  

Z našich zkušeností z pilotáží vyplývá, že není nutné žákům předložit definici ekosystémových služeb. 

Vhodnější je pomoci žákům vytvořit vlastní pojmenování toho, co vlastně ekosystémové služby jsou, 

nejlépe vhodným kladením rozvíjejících a myšlenky usměrňujících otázek, kdy žáka otázkami vedemi 

k náhledu na problematiku z různých úhlů pohledu. Poté je schopen vytvořit si vlastní představu o tom, co 

je to ekosystémová služba. Upozorníme také, že předložit žákům definici ekosystémových služeb na 

začátku programu je přímo nevhodné, lepší je projít si programem bez vědomí, že se „učíme“ o 

ekosystémových službách – toto lze v diskuzi se žáky vyvodit na konci programu.  

 

 
foto: Tereza Hejtmánková  



 

 

 

 

 

 

b) Dají se tedy ekosystémové služby nějak finančně vyčíslit?  

Existují pokusy ekosystémové služby vyčíslit finančně, ovšem jedná se o fenomén natolik 

komplexní, že tyto výpočty je nutné brát s rezervou a spíše pro orientaci a srovnání, respektive 

pro lepší představu, jak cenné tyto služby jsou.  

 

c) Jak vážné je narušení ekosystémů v současné době a jak moc jsou tím pádem ohroženy 

ekosystémové služby?  

Nejlépe odpoví besedující odborník, vhodné je také dát prostor všem účastníkům, případně 

lektorům. Jedná se spíše o názorovou odpověď a diskuze nad rozmanitými názory může být 

plodná.  

 

d) Jaká je definice regulačních ekosystémových služeb, produkčních ekosystémových služeb a 

dalších – jaký je mezi nimi rozdíl?  

Besedující odborník tuto otázku jistě zodpoví.  

 

Předložené časté otázky je možné předat také domluvenému besedujícímu odborníkovi 

v předstihu, aby se mohl na téma lépe připravit.  

 

 

13. Zpětná vazba účastníků semináře 

 vyzveme k písemné přípravě zpětné vazby jednotlivců. Poté zvolíme jednu ze tří skupin (učitel, 

lektor, žák) 

 probíhá slovní zpětná vazba vždy jedné skupiny (např. žáci). Účastníci ale prezentují své názory 

jednotlivě. Skupiny se vystřídají.  

 Moderátor zpětné vazby (metodik) dává průběžně prostor ke komentářům lektorům výukového 

programu, pokud chtějí něco dovysvětlit, doplnit apod.  

 

 

14.  Přednáška odborníka k danému tématu včetně dotazů z řad účastníků semináře – doporučení 

odborníci:  

 Jan Trávníček - zabývá se na akademické půdě mimo jiné tématem ekosystémových služeb, kontakt: 

jan.travnicek@lipka.cz    

 

 Ing. Martin Modrý, PhD. - vedoucí oddělení ochrany přírody, GIS Libereckého kraje, kontakt: 

martin.modry@kraj-lbc.cz  

mailto:jan.travnicek@lipka.cz
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page1650/user:dbeab36eb5b07abe54a2223fbd8dca42/
mailto:martin.modry@kraj-lbc.cz


 

 

 

 

 

 

 Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. – jednatel firmy EVERNIA (Výzkumné centrum aplikované ekologie a 

konzultační činnost v oblasti aplikované ekologie a posuzování vlivů na životní prostředí) se sídlem 

v Liberci, kontakt: andel@evernia.cz  

 

 Jana Dlouhá - pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK v Praze, kontakt: 

jana.dlouha@czp.cuni.cz   

 

 

 

15. Předání osvědčení a rozloučení s účastníky semináře 

mailto:andel@evernia.cz
mailto:jana.dlouha@czp.cuni.cz

