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2 SHRNUTÍ 

• Program Venkovní učení byl pozitivně přijat zapojenými učiteli i žáky. Učitelé za jeho hlavní 

přínosy považují to, že se v něm žáci více zapojují do práce a že je zkoumání přírody baví. 

• Žáci po programu reflektovali řadu dílčích objevů souvisejících s přírodními jevy. Program se 

jim dále spojuje s konkrétními zážitky v přírodě. Bavil je také samotný proces zkoumání 

přírody. 

• Přínos programu pro rozvoj ekosystémovému porozumění bylo možné doložit na dvou z pěti 

škol, kde byl zkoumán. U ostatních třech zůstal na srovnatelné úrovni. 

• Vliv programu na posilování vztahu k místu či proenvironmentálních hodnot a postojů se 

nepodařilo doložit. 

• Genderové rozdíly se v evaluaci neobjevily žádné, nebo jen u malého počtu sledovaných 

faktorů. 

• Učitelé se domnívají, že metodika programu je ve školních podmínkách realizovatelná. Hlavní 

bariéry podle nich souvisí především s organizací venkovní výuky. V menší míře se objevily 

obavy o bezpečnost, náročnost na přípravu či vybavení školy potřebnými pomůckami. 

• Většina zapojených učitelů plánuje s metodikou pracovat i po ukončení projektu. 
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3 POPIS A ANALÝZA PROGRAMU 

Metodika Venkovního učení (VU) byla zpracována v rámci školského zařízení Lipka pro ověření v rámci 

projektu CIVIS.1 Na rozdíl od jiných programů není Venkovní učení jednoznačně charakterizováno jako 

program, ale v interním dokumentu Kříž et al. (2016) jako „metodický přístup“, „metoda“ či „metodika“ 

(s. 1). To komplikuje jeho další analýzu. VU nicméně navzdory očekávatelné různosti implementace 

předpokládá dosažení určitých společných cílů pomocí specifické sekvence aktivit a je proto, pro 

potřeby této analýzy, za program považováno. 

Venkovní učení je určeno pro žáky 4.‒7. tříd základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Cílem VU je  

• „rozvinout a prohloubit vztah žáků k místům v krajině, umožnit jim učit se ve venkovním, 

reálném prostředí a zvýšit tak smysluplnost a propojenost informací školního kurikula, 

• využít venkovní prostředí jako prostředek porozumění, vnímání a hodnocení 

environmentálních souvislostí.“ (Kříž et al., 2016). 

Pro dosažení těchto cílů předpokládá VU postupnou realizaci tří navazujících aktivit a předchozí 

přípravné fáze. Implicitní logický model programu2 je zachycen na obrázku 1. Program předpokládá3, 

že po vstupním výběru vhodné lokality pro další práci (společně s žáky) na něj učitel přivede žáky 

a v průběhu 15‒30 min. s nimi vede aktivity na zostření pozornosti na vybrané téma (např. 

fotografování detailů, poslouchání zvuků, hledání pokladů). Žáci pak sdílí pocity z aktivity (15‒30 min.) 

a diskutují („mapování pocitů z místa“) o svých pocitech z místa (15‒30 min.). 

V další fázi („výzkum“) žáci znovu navštíví stejnou lokalitu. Nejprve začínají ve škole. Připomenou si, co 

o místě vědí. Formou brainstormingu mají diskutovat „o čem by mohli přemýšlet“ a vybrat hlavní 

témata „výzkumu“ (např. stopy v blátě, stromy). K tématu tvoří otázky, např. „kolik tam bylo stromů“, 

„kde se vzaly“.  Žáci se poté rozdělí do skupin, naplánují si „výzkum“ a představí ho ostatním. V rámci 

dalších nejméně 45 min. pak již v terénu provedou připravený výzkum, tj. hledají odpovědi na otázky 

„co se tady děje“ či „proč se to tu děje“. Žáci tedy například mají zjistit, odkud se na místě vzaly stromy, 

 
 

1 Následující část byla ve zkrácené podobě převzata z analýzy Činčera, Šimonová & Křepelková (2017) 
zpracované v rámci projektu CIVIS. Do evaluační zprávy byla zařazena z důvodu srozumitelnosti evaluační 
zprávy jako samostatného dokumentu. 
2 Program neuvádí přesné vazby mezi konkrétními aktivitami a cíli, ty jsou proto pro potřebu analýzy implicitně 
stanoveny podle činností v jednotlivých aktivitách. 
3 Další popis programu v. Kříž et al. (2016). 
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což zjišťují zakreslováním do mapy a odhadováním, zda byly vysazeny, či doptáváním se lidí v okolí. 

Vzájemně si prezentují výsledky výzkumu. 

Ve třetí fázi („vyvozování souvislostí“) učitel stručně připomene výsledky výzkumu a otevírá diskusi nad 

hlubšími souvislostmi („co je to biodiverzita“, „jak funguje ekosystém“). Na závěr je doporučeno opět 

navštívit znovu původní lokalitu či reflektovat pouze „na papíře“ změny ve vnímání lokality žáky. 

Venkovní učení se odvolává na několik teoretických konceptů, kromě místně zakotveného učení také 

na koncept souvislostního učení Aleše Máchala (Máchal, Nováčková & Sobotová, 2012), dialogické 

vyučování (Šeďová, 2011) a dále prvky badatelsky orientované výuky a integrovaného tematického 

přístupu. Vzhledem ke své novosti nebylo dosud VU evaluováno a chybí tedy i zkušenosti s jeho 

implementací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Implicitní logický model programu Venkovní učení 

Metodika VU volně koresponduje s principy místně zakotveného učení v jeho reinhibitační dimenzi 

(Gruenewald, 2008). Podobnosti lze najít například s doporučeními Davida Sobela (1996, 2005) 

propojovat mladší žáky s okolní přírodou a budovat k ní vztah dříve, než budou žáci připraveni začít 

pracovat s abstraktními koncepty a motivem jejího ohrožení. Z této perspektivy se program zdá být 

lépe zaměřen na svoji mladší (4.‒5. třída), než starší (6.‒7. třída) cílovou skupinu. V programu se 

objevují některé motivační prvky vhodné pro věkovou skupinu 6‒11 let (místo, mapa, poklad), které 

děti v tomto věku baví, zatímco v pozdějším pro ně ztrácejí atraktivitu (Sobel, 1993, 1998, 2008). Široké 
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věkové vymezení cílové skupiny programu proto volá po přehodnocení, případně zpracování dvou 

věkových variant. 

Kromě cílové skupiny přináší program specifické otázky související s předpokládaným vztahem mezi cíli 

a aktivitami programu (teorie účinku) a předpokládanou implementací programu na školách.  

Poměrně stručný popis naznačuje, že implementace navržených postupů je z valné části ponechána na 

úsudku učitele. Fáze „senzitivity“ například předpokládá, že pro rozvíjení senzitivity žáků, objevení 

specifik a detailů místa a jeho vnímání všemi smysly stačí cca 15‒30 minut aktivit na přímý kontakt 

s přírodou. V popisu jsou navrženy jednotlivé aktivity, chybí ale doporučení k jejich vedení, propojování 

či sestavování do smysluplného celku. Metodiky, na které zde autoři implicitně navazují, ale 

předpokládají zhruba dvojnásobnou časovou dotaci, přesný způsob uvádění jednotlivých aktivit a jejich 

promyšlenou sekvenci (Cornell, 1989, 1998; van Matre, 1999; Hoessle & van Matre, 1988). Hrozí, že 

méně zkušení učitelé zvolí aktivity, které (zejména se staršími žáky) nepovedou k očekávanému efektu 

a budou žáky vnímány spíše negativně. 

Další málo popsanou částí programu je jeho výzkumná fáze. Transfer předchozí zkušenosti do 

badatelské otázky může být náročný i při úspěšném zvládnutí předchozí fáze, zatímco při jejím 

neúspěchu učiteli pravděpodobně nezbyde, než aby témata zadal sám. Příklady uvedené v metodice 

Kříž a kol. (2016) odkazují v této fázi k tématu stromů. Z popisu ale není patrné, jak by měl učitel toto 

téma otevřít ve fázi senzitivity.  U některých příkladů uvedených ve výzkumné fázi („kolik tam bylo 

stromů“) se zdá, že související plánování a realizace výzkumu předpokládá poměrně triviální a pro žáky 

málo zajímavou činnost (počítání stromů), u jiných („za jak dlouho stopy zmizí“) zase časový rámec 

přesahující zadání projektu či odkazující ke konceptům přesahujícím možnosti žáků (není zřejmé, zda 

se očekává, že žáci budou hádat, složitě počítat či simulovat). U jiného příkladu s výzkumem původu 

stromů zase program navrhuje dotazování se u okolních obyvatel, kteří ale nemusí být v blízkosti 

lokality a v čase výuky dostupní atd. 

V důsledku nejasně zformulované výzkumné fáze není ani příliš jasné, jak by měla probíhat fáze 

vyvozování souvislostí. Metodika zde jako příklad uvádí diskusi o biodiverzitě či fungování ekosystému 

odvozený od předchozího výzkumu výskytu či chování hmyzu. Taková sekvence může fungovat tehdy, 

pokud by žáci například zkoumali druhovou rozmanitost hmyzu, vyžaduje ale hlubší propracování jak 

na úrovni plánování výzkumu (např. Naučí se žáci v relativně krátké době rozeznávat jednotlivé druhy 

hmyzu od sebe? Mají porovnávat více lokalit? Mají se zaměřit i na hmyz žijící v půdě?), tak následného 

vyvozování souvislostí (např. Jak z pouhého zjištění o počtu různých druhů hmyzu vyvodit porozumění 

důležitosti druhové rozmanitosti?). 
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Program kombinuje direktivní a participační přístup, kdy žáci navrhují výzkum a učitel z něj (dialogickou 

formou) odvozuje obecné principy. Takový přístup je určitě možný, v daném nastavení ale může vést 

k dalším problémům. Pokud budou žáci pracovat v týmech na různých výzkumných otázkách, bude 

třeba i zobecnění provádět pro každou skupinu zvlášť, případně pro ostatní skupiny nebude spojeno 

s jejich vlastní zkušeností. Větší centralizace zase připraví většinu žáků o reálnou možnost podílet se na 

nastavení výzkumu a může tak oslabit jejich motivaci. Tento problém by bylo možné řešit větší časovou 

dotací, k tomu ale program zatím nedává podmínky.   

Vztah k místu je složitá kategorie a analogický pojem sense of place se skládá ze dvou až tří různých 

dimenzí, předpokládající různý způsob utváření či ovlivňování (Kyle, Graefe & Manning, 2005; 

Kudryavtsev, Stedman & Krasny, 2012). Program pravděpodobně nemá potenciál formovat 

přesvědčení o funkční závislosti žáků na místě (place dependency), zatímco zřejmě míří na formování 

porozumění nových významových rovin místa (place meaning) či emočnímu propojení žáka s místem 

(place identity). U druhého z uvedených je na místě se obávat, že v programu, ve kterém žáci navštíví 

určitou lokalitu sice opakovaně, ale poměrně krátce, s potenciálně ne zcela zvládnutou „prožitkovou“ 

vstupní fází, a bez adekvátního ponoření se žáka do problému, který ho skutečně zajímá, nemusí 

k takovému propojení dojít. Účinnost programu je tak v této oblasti zcela v rukou učitele, který může 

žáky programem nadchnout či znudit, při jeho vedení ale musí vycházet především z vlastních 

zkušeností, bez větší opory v dodané metodice.  

Program pravděpodobně má šanci pomoci žákům porozumět novým významovým rovinám místa 

(place meaning). Klíčovou roli zde hraje rozlišení mezi „porozuměním novému významu“ a „osvojením 

nových poznatků“. „Porozumění novému významu“ předpokládá (ve shodě s metodikou programu) 

pochopení určité myšlenky vyjadřující netriviální rysy místa (Ham, 2013). Zobecnění pozorovaných jevů 

do podoby takového sdělení, které by pomohlo žákům „vidět místo v jiném světle“, může být opět 

velice náročné, a to i na přípravu učitele, který musí nejprve potenciální významové roviny zvolené 

lokality sám identifikovat, aby je pak mohl propojit s výsledky výzkumu žáků.4 

Pravděpodobnost posílení porozumění environmentálním souvislostem (tj. např. pojmům biodiverzity 

atd.) je opět závislá na úspěšnosti implementace metodiky učitelem. Program v zásadě sleduje logiku 

zkušenostního učení a postupuje od facilitace přímé zkušenosti žáků k její reflexi a zobecnění. Jak již 

bylo naznačeno, kritickou částí je propojení mezi fází „výzkumu“ a fází vyvozování souvislostí (reflexe, 

 
 

4 Tj., pokud by se učitel chtěl na daném místě zaměřit na stromy, měl například měl předem zjistit, jak je 
druhová skladba na lokalitě ovlivněna přírodními podmínkami, předchozím a současným lidským působením, 
aby dokázal adekvátně zobecnit výsledky žákovského „výzkumu“. Metodika by tedy měla zdůraznit, že učitel 
musí vybranou lokalitu sám předem prozkoumat. 
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zobecnění, transfer), která nikde v metodice není celistvě popsána. Úspěšnost programu by v této 

oblasti tedy mohly výrazně posílit konkrétní příklady, které by takové propojení ukázaly ve všech jeho 

fázích, například formou několika modelových příkladů. 

Přesvědčení o smysluplnosti kurikula je možné vnímat spíše jako proklamativní cíl, související spíše se 

spokojeností žáků a učitelů s metodikou. Podle některých studií (Hoffman & Korvas, 2008; Nadelson & 

Jordan, 2012) žáci často považují přírodovědně zaměřené terénní exkurze za zábavné a atraktivní 

a přisuzují jim pozitivní dopad na vlastní environmentální kompetence. Program má některé rysy 

považované za předpoklad účinné outdoorové výuky, tj. je přiměřeně dlouhý a kombinuje práci ve 

škole s prací v terénu (Rickinson et al., 2004; Orion & Hoffstein, 1994; Neil & Richards, 1998). Lze proto 

předpokládat, že po větším propracování by mohl v některé ze svých cílových oblastí (vztah k místu, 

porozumění environmentální provázanosti) mít na žáky pozitivní efekt, který by následně umožnil 

vnímat jej cílovými skupinami jako „smysluplný“. 

Je třeba upozornit i na specifické bariéry s implementací outdoorové výuky. Podle Činčery et al. (2016) 

většina učitelů na druhém stupni přírodní prostředí pro výuku ekologických principů nevyužívá 

(viz obrázek 2).  

 

  

Obrázek 2 Propojení přírody s výukou ekologie (N=645) 

Příčinou jsou často pochybnosti o schopnosti učitelů zvládnout terénní výuku, její případná 

bezpečnostní rizika či vůbec chápání jejího smyslu (Rickinson, et al., 2004; Remington & Legge, 2016; 
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Dallat, Salmon, & Goode, 2015; Dyment, 2005). Realizátoři programu by proto neměli apriori očekávat, 

že učitelé budou automaticky chápat venkovní výuku jako smysluplnou a neměli by podceňovat 

nabízenou písemnou i průběžnou metodickou oporu. 

Celkově lze proto metodice Venkovního učení doporučit: 

• posunout a zúžit cílovou skupinu na žáky 4.‒5. třídy, 

• zdůraznit nezbytnost přípravy učitele na konkrétní lokalitu, 

• prohloubit zpracování fáze „senzitivity“, resp. posílit časovou dotaci a nabídnout učitelům 

modelové příklady konkrétních metodik či sekvencí aktivit vhodných pro navazování emočního 

pouta s místem, 

• větší propracování popisu metodiky, zejména návazností mezi jednotlivými fázemi, resp. 

přechodem mezi zkušeností, reflexí a zobecněním, 

• zpracování několika modelových příkladů pro vybrané přírodní fenomény (např. stromy, 

brouci) univerzálně se vyskytující v různých lokalitách s potenciálem ilustrovat určitý 

ekologický princip (např. biodiverzita) a nabídnout školám možnost postupovat nejprve podle 

těchto zpracovaných vzorů. 

Pro navazující evaluační výzkum by bylo možné zaměřit se například na 

• ověřování vlivu programu na posilování vztahu k místu, zejm. v dimenzi významu místa 

a emočního propojení s místem, 

• ověření možného vlivu programu na vztah žáků k přírodě v obecné rovině, 

• analýzu posunu v porozumění vybraným ekologickým principům u škol postupujících podle 

modelových příkladů (viz výše). 
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4 METODOLOGIE  

Cílem evaluačního výzkumu bylo odpovědět na následující otázky: 

• Posiluje metodika Venkovního učení (VU) vztah žáků k místu a environmentální hodnoty žáků? 

• Rozvíjí metodika VU žákovské porozumění ekosystémovým vztahům ve vybraných biotopech? 

• Jak učitelé hodnotí svoji zkušenost, bariéry a přínos metodiky VU? 

Pro jejich zodpovězení byl použit smíšený výzkumný design kombinující různé nástroje, použité 

specificky pro oddělené věkové skupiny (žáci 1. a 2. stupně ZŠ). Konkrétně byly použity: 

Pro analýzu porozumění ekosystémovým vztahům byly pro žáky 2. stupně použité myšlenkové mapy, 

zadávané přibližně jeden týden před zahájením práce na programu a zhruba 2‒3 týdny po jeho 

ukončení. Žákům byl nejprve v zadání vysvětlen princip myšlenkové mapy na konkrétním příkladu 

mapy ekosystémových vztahů pro ekosystém, který nebyl v rámci programu zkoumán (viz příloha 1). 

Jejich úkolem bylo zakreslit na mapě vše, co má vliv na stabilní fungování daného ekosystému. Žáci pak 

na druhé straně listu měli vytvořit vlastní myšlenkovou mapu. V posttestu byl opakován stejný postup 

(žáci nedostali své původní myšlenkové mapy k dispozici).  

Myšlenkové mapy před a po programu vyplňovalo celkem 6 tříd, z toho 4 šesté a dva osmé ročníky. 

Celkem se podařilo získat data od 81 respondentů (42 chlapců a 38 dívek, 1 respondent bez udání 

genderu), průměrný věk 12,64 let.  

Analýza myšlenkových map kombinovala kvalitativní a kvantitativní postupy. U každé mapy byly 

sledovány rozdíly v počtech prvků a vzájemných vazeb. Hlavním kritériem bylo nicméně kvalitativní 

hodnocení, zda každý pár map odráží vyšší míru komplexnosti v zachycení ekosystému, či nikoliv5. 

Rozdíl pak byl kódován na škále „žádný posun – dílčí posun – výrazný posun“. 

Pro vyhodnocení dopadu programu na vztah žáků 1. stupně k místu a jejich environmentální hodnoty 

a postoje byly použity dotazníky Vztah k místu a 2-MEV. Žáci opět vyplňovali pretest cca týden před 

zahájením programu a posttest zhruba 2‒3 týdny po jeho ukončení. Škála „vztah k místu“ se skládala 

ze 7 položek Likertova typu, reliabilita v pretestu Cronbach alfa=0,67 a v posttestu 0,70. Dotazník 2-

MEV je možné považovat za dobře ověřený v mezinárodním i domácím kontextu (Johnson & Manoli, 

2010).  

 
 

5 Důvodem pro kvalitativní hodnocení bylo zejména to, že žáci někdy pouze mechanicky uváděli další a další 
zástupce stejného druhu, či vršili asociace na předchozí pojem bez zjevného vztahu k tématu mapy. 
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V dotazníkové části se podařilo spárovat data od N=100 žáků (55 chlapců a 45 dívek), průměrný věk 

10,42 let (SD = 0,78). 

Spokojenost žáků s programem byla sledována pomocí uzavřených a otevřených otázek v posttestu. 

Žáci měli doplňovat, co je v programu nejvíce překvapilo, z čeho měli radost, co se jim nelíbilo a co pro 

ně bylo obtížné. Odpovědi byly následně kategorizovány a byla vyhodnocena jejich četnost. 

V uzavřených otázkách měli žáci na Likertově škále hodnotit, zda měli v programu možnost podílet se 

na rozhodování a program jim připadal poučný, zábavný, dobře připravený či přiměřeně dlouhý. 

Pro analýzu vnímání programu učiteli proběhly s celkem 11 učiteli (sedm žen, čtyři muži) ze 7 základních 

škol rozhovory. Z důvodů letních prázdnin byly pro vedení rozhovorů použity různé formy: jeden 

rozhovor proběhl osobně, šest telefonicky a čtyři písemnou formou.  Získaná data byla následně 

kódována v programu Atlas.ti. 

Do výzkumu bylo celkově zapojeno 13 různých skupin reprezentujících zapojenou třídu na škole. Pro 

zachování anonymity byl každé z nich přiřazen kód. 

Výsledná zjištění je třeba interpretovat v rámci souvisejících metodologických limitů. I přes dodané 

instrukce mohlo být vyplňování myšlenkových map ovlivněno způsobem zadání od učitele. Náročnost 

jejich analýzy také mohla způsobit dílčí nepřesnosti v hodnocení, které by ale neměly mít vliv na 

celkové vyznění výsledků. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 REFLEXE PROGRAMU Z POHLEDU ŽÁKŮ 

Žáci celkově považovali program za zábavný, dobře připravený a poučný, rádi by jej zkusili častěji. 

Program pro ně nebyl příliš náročný, jeho délku je možné charakterizovat jako přiměřenou. Žáci 

většinou neměli pocit, že mohou program příliš ovlivňovat, zejména v oblasti výběru lokality, kterou 

měli zkoumat (viz tabulka 1). 

 Počet Průměr Median Směrodatná 

odchylka 

Program byl zábavný 100 4,50 5 0,97 

Příliš náročný 100 2,25 2 1,29 

Příliš krátký 100 3,34 4 1,55 

Dobře připravený 100 4,55 5 0,78 

Poučný 99 4,67 5 0,69 

Mohli jsme rozhodovat, jaké místo navštívíme 100 2,49 2 1,46 

Mohli jsme rozhodovat, co a jak budeme zkoumat 99 3,63 4 1,33 

Líbilo by se mi to častěji 100 4,45 5 0,93 

Tabulka 1 Reflexe programu žáky 

Program připadal zábavnější dívkám (M = 4,73, SD = 0,71), než chlapcům (M = 4,30, SD = 1,12, t = 2,19, 

p = 0,03), dívky jej také hodnotily jako poučnější (M = 4,86, SD = 0,50), než chlapci (M = 4,51, SD = 0,79, 

t = 2,54, p = 0,01). Ostatní rozdíly nebyly statisticky významné. 

Z odpovědí na otevřené otázky je patrné, že žáci program spojují se svými objevy a zážitky v přírodě, 

pozitivně vnímali i samotný proces bádání v průběhu programu a měli radost z dosaženého úspěchu 

(viz tabulky 2 a 3).  
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Kategorie 
(N=100) 

Charakteristika Příklady Četnost 

Objevy Reflektovaná 
kognitivní 
zjištění 

že teplota je 20 cm v podzemí o jeden stupeň nižší; v lese 
můžeme slyšet tolik věcí; že voda odtéká rychleji, než 
přitéká; ve vodě bylo tolik tvorů v bahně než v čisté 
vodě; ploštice nejsou všechny stejné; že kopřivy rostou 
až 2 metry; 50 mravenců váží 0,1g; je tolik různých 
motýlů 

38 

Zážitky Reflexe 
významných 
okamžiků 

jsem viděl pulce; jsme našli čmeláka, který měl dlouhý 
nosánek; jsme našli želvu (Ferda) a dali jsme ho pánovi, 
který se o něho staral a on ho dal do zoo; jsme se mohli 
vyfotit na našem místě; jsem chytil největšího brouka 
z naší skupiny; jsme si mohli šáhnout na dno řeky; že 
tam byla krásná příroda; že jsme viděli bobří noru; naše 
skupina spářila dva páry brouků; že tam byl krásný 
ostrov; jak jsem chytil toho hustýho motýla 

30 

Proces 
bádání 

Reflexe průběhu 
badatelských 
aktivit 

mohli jsme zkoumat co jsme chtěli; že jsme lovili věci 
z vody a potom jsme si k nim přičuchli; jsme mohli 
zkoumat pečlivěji lesy a rybníky; že se neučíme 
přírodovědu ve škole, ale v přírodě; jsme zkoumali 
motýly na louce 

8 

Tabulka 2 Kategorizace odpovědí na otázku, co žáky v programu překvapilo 

 

Kategorie 
(N=100) 

Charakteristika Příklady Četnost 

Zážitky Reflexe 
významných 
okamžiků 

jsme mohli být ve vodě; jsem se broďákami brodil 
v řece; jsme se dostali na ostrov; D. vytáhl dvě kukly 
motýlů a jak jsme lezli do velké hloubky v holínkách; že 
mi nateklo do gumáků; že jsem viděla sýkoru; jsem chytil 
dvě bruslařky; jsme si mohli ve dvojici vybrat místo, kde 
si sedneme a budeme poslouchat přírodu; bylo v lese 
nádherné ticho a mohli jsme chodit po lese jen tak; našel 
motýlí kuklu 

33 

Proces 
bádání 

Reflexe průběhu 
badatelských 
aktivit 

jsme běhali po louce a chytali motýly; jsme pozorovali 
živočichy; jsme pozorovali malé živočichy (především 
hmyz) lupou a porovnávali vodu; jsme se skupinkou byli 
v rybníce a bádali jsme; jak jsme prozkoumávali kolik je 
nejvíce stromů u rybníka 

23 

Úspěch Reflektovaný 
pocit dobře 
zvládnuté práce 

že jsme měli hezké plakáty; jsme ve skupině našli 
všechno podle hypotézy; se nám povedl výzkum; že 
jsem něco vyhledal 

12 

Dobré 
chování 

Podporující 
chování vlastní 
skupiny či 
ostatních žáků 

jak jsme se srovnali a spolupracovali; dobře nám to 
spolu jde; jak mi kamarád pomáhal 

9 

Tabulka 3 Kategorizace odpovědí žáků na otázku, co jim v programu udělalo radost 

Nejvíce byli žáci nespokojeni z rušivého chování svých spolužáků (přestože malá část žáků hodnotila 

spolupráci ve skupině pozitivně). Někteří byli také rozladěni nalezenými negativními zásahy člověka do 
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přírody. Část žáků byla také zaskočena náročností pobytu v přírodě, kterou většinou (až na pár výjimek) 

vnímali negativně. Přestože program jako celek nepovažovali za náročný, náročné pro ně byly některé 

jeho části, spojené zejména s odlovem živočichů (vodních organizmů, žáby, pavouka, motýla atd.) 

a jejich zařazováním podle klíče (viz tabulky 4 a 5).  

Kategorie 
(N=100) 

Charakteristika Příklady Četnost 

Špatné 
chování 

Rušivé či 
nepříjemné 
chování vlastní 
skupiny či 
ostatních žáků 

že moje skupinka pracovala spíše ve dvojici než ve 
skupině. Také se mi nelíbilo, jak kluci na vyhlídce kolem 
sebe plivali; se nám pořád vysmívala jiná skupina; J. dělal 
blbosti a moc nepomáhal; když jsme poslouchali 
přírodu, ostatní řvali 

22 

Nepříjemné 
objevy 

Negativně 
vnímaná zjištění 
v přírodě 

je zde moc mrtvých ryb; někdo v lese vyhodil želvu; 
u rybníka byla mrtvá myš 

13 

Přírodní 
překážky 

Přírodní 
okolnosti 
vnímané 
negativně 

tam byla prvně zima a pak vedro; na mě útočil hmyz; 
jsme šli až 2.hod; šli jsme nesmírně daleko;  

12 

Lidská 
činnost 

Negativně 
vnímané stopy 
člověka 

mně se líbilo úplně vše akorát ta dálnice; kolem káceli 
stromy; na některých místech byl bordel; lidé do přírody 
odhazují odpadky a nechávají tam zvířata. Jednu želvu 
jsme zachránili a nyní se nachází v pražské zoo 

7 

Aktivity 
programu 

Negativně 
vnímané 
aktivity spojené 
s programem 

jsem nemohl dělat a chodit kam chci; jsem zapisovala; 
na konci, jak jsme dělali ten papír, protože jsme si 
nepomáhali; jsme museli dělat papír, že jsem les 
a člověk; poprvé jsem nic nechytil a bylo to velmi nudné; 
že jste nás furt posílat a vymýšlet; jsme tam chodili 
jenom tak krátce 

10 

Tabulka 4 Kategorizace odpovědí na otázku, co se žákům na programu nelíbilo  
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Kategorie 

(N=100) 

Charakteristika Příklady Četnost 

Lov zvířat Odchyt 
organizmů 

jsme chytali ty mravence; chytit pulce a protože jich tam 
bylo jen pár, tak jsme žádného nechytili 

13 

Zařazování 
druhů 

Určování druhů 
podle klíče 

jsme měly hledat podle klíče; zjistit jednotlivá jména 
různých brouků 

6 

Měření Měření 
vzdáleností, 
velikostí 

jsme měřili rozlohu ostrova 4 

Přírodní 
překážky 

Přírodní 
okolnosti 
vnímané 
negativně 

jsme se brodili vysokou travou podél přítoku do rybníku; 
jsme lezli do kopřiv a měřili je, ale bavilo mě to. Nic pro 
mě nebylo obtížné;  

6 

Zapisování Písemné 
záznamy 
v průběhu 
programu 

napsat o postupování při výzkumu; jsme dělali poster 5 

Tabulka 5 Kategorizace odpovědí na otázku, co bylo pro žáky v programu těžké 
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5.2 REFLEXE PROGRAMU Z POHLEDU UČITELŮ 

Ve vstupní motivaci ke vstupu učitelů do projektu hrály roli zejména přesvědčení o důležitosti 

outdoorové výuky, pociťovaná potřeba změnit v této oblasti stávající praxi a dát aktivitám v přírodě 

určitý systém. V neposlední řadě pak také předchozí zkušenosti s realizátorem metodiky a přesvědčení 

o jeho kredibilitě. 

„Ale nové bylo třeba, že nám ze začátku nastínili, že to bude mít nějaký jasný řád ta metodika, že to 

bude jako opravdová metodika, podle nějakých pravidel se vyvíjet. Tak to jsme třeba nevěděli, do čeho 

jdeme, takže to nás taky dejme tomu zajímalo. Ale bylo nám to blízký, takže to nás motivovalo, že nám 

to přišlo jako něco, co už vlastně děláme, jenom si to uzpůsobíme jinak.“ (učitel, škola G) 

„Jo, chodit víc ven, protože já ráda chodím s dětmi ven, protože ty podmínky tam na té škole, kde jsem 

učila loni, moc nebyly a mně to prostě... pro mě je to přirozený, jak jsem na to zvyklá z dětství. A když 

jsme se dozvěděla, že je i nějaká metodika, která existuje, která je přímo vyvinutá k tomu, aby se děti 

učily venku, tak mě to zajímalo.“ (učitel, škola L) 

Respondenti považovali metodiku za poměrně dobře realizovatelnou. Hlavními bariérami jejího použití 

byly na jedné straně organizační bariéry a bezpečnost, dále připravenost žáků na venkovní výuku, 

vybavenost školy pomůckami, odborná připravenost učitele a míra připravenosti metodiky pro práci 

s danou věkovou skupinou. 

Respondenti převážně hodnotili organizační bariéry a bezpečnostní rizika jako řešitelná. Např. učitel 

ve škole G řešil nutnost překonání vzdálenosti do přírody jízdou na kole: 

„Takže my jsme třeba řešili v průběhu, když jsme chodili na podzim do lesa – to je tady takhle, k čističce, 

tak to zabralo ty přesuny nějaký čas. A protože jsme na jaře chtěli chodit k vodě a ta trasa byla delší, 

tak jsme přemýšleli, jak to udělat, a když jsme to všechno pasovali do dvouhodinovek přírodovědy, tak 

když jsme jistili, že Google uvádí, že ze školy na to místo, je to chůzí nějakých 20 nebo nějakých 26 minut, 

a máme dvouhodinovku na nějakých hodinu a 45 minut. Tak se to jevilo jako problém, a vyřešili jsme 

to tak, že jsme začali jezdit na kolech. Takže jsme stáhli nějakých 40 minut na dopravě tam a zpátky, 

protože na kole to bylo 6 minut.“ 

Schopnosti škol řešit organizační problémy souvisely také se zařazením výuky na 1. či 2. stupeň. Např. 

podle učitele ze školy K: 

„Obecně, když jsme se o tom bavili s kolegy, tak hodně veliký rozdíl mezi problémy je u prvního a 

druhého stupně. Na tom prvním stupni ty problémy zase tak veliké nejsou. (…) A je to hlavně problém, 

který se týká časové stránky. Máme nějaké ŠVP, máme nějaké hodiny, občas člověk učí někde jinde na 

prvním stupni, občas se stane, že je tam učitel s těmi žáky celý den, takže tu výuku i může uzpůsobit 
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a vyjít na půl den někam pryč. Kdežto na druhém stupni – co se týká výměny hodit, tak je to hodně 

komplikované. A nakonec jsme to u mě vyřešili tak, že jak to podzimní, tak to jarní, jsme realizovali na 

škole v přírodě, kde vlastně na to ten prostor je. V rámci výuky je to poměrně dost komplikované si ty 

hodiny postupně vyměnit.“ 

 Bezpečnostní rizika považovali učitelé za něco, co je třeba brát v potaz, ale je možné řešit dobrou 

přípravou či přítomností dvou pedagogů na programu.  

„Já jsem teda měla dost jako strach z takového problému, ale musím říct, že se mi neobjevil žádný 

bezpečnostní problém. Já jsem se teda snažila to hodně eliminovat, že jsem třeba podle toho vybírala 

i tu lokalitu, prostě všechno bylo takový jako... Ode mě promyšlený.“ (učitelka, škola J)  

„Ne, nic vážnějšího. Jedna dívenka nám spadla do rybníka, musela se jít převléci do školy – proto je 

nutné, aby při VU byli alespoň dva učitelé.“ (učitelka, škola F) 

Většina respondentů se nějakým způsobem vyjadřovala ke vhodnosti metodiky pro danou skupinu 

žáků. Prvním aspektem je připravenost žáků pro výuku v přírodě. Respondenti zde uváděli důležitost 

„mentálního naladění“ žáků a jejich předchozích zkušeností s terénní prací: 

„Nelze ji realizovat se třídami, které na ni nejsou mentálně naladěné. Proto jsem volila šesťáky, se 

současnými osmáky a deváťáky bych nechtěla tuto pilotáž realizovat.“ (učitelka, škola F) 

„Rozdíl, já nevím. Já mám pocit, že moje děti jsou, nebo většina z nich, nejsou zvyklí chodit ven do 

přírody a tu přírodu nějak vnímat. Takže spíš tak jako... taky to, jak se tam teda rozprchly…“ (učitelka, 

škola L) 

Převládajícím názorem byl pocit, že metodika je realizovatelná s širokým věkovým spektrem žáků, 

nicméně (i kvůli organizačním bariérám) vhodnější je pro žáky 1. stupně. Pro žáky 1. třídy bylo ale 

vhodné metodiku trochu zjednodušit, protože v původním nastavení pro ně byla příliš obtížná.  

„Já bych chtěla poznamenat, že i pro ty prvňáky, po nějaké úpravě, že to použitelný je. Samozřejmě že 

to, co oni vybádají je na jiné úrovni než ty starší děti, které vládnou více čtením psaním a čtením, ale do 

hloubky se něčím zabývat a pak z toho dělat záznam a ten odprezentovat, tak to zvládnou i ti prvňáci 

teď na jaře.“ (učitelka, škola L)  

„No víc se zaměřit na děti mladšího školního věku. Protože víme, že to tam nějakým způsobem ze 

začátku zaskřípalo, protože ti prvňáci na to nebyli úplně připravení a metodika zase na ně. Takže za 

pochodu se to řešilo, a řešilo se to dobře, to klobouk dolů. Já bych se ale zaměřil víc na děti mladšího 

školního věku, protože zas na druhou stranu, pokud tohle nezačnu s těmi dětmi tohle dělat v první, 

druhé třídě, kdy jsou naprosto, hloupě řeknu, na všechno urvaní, natěšení na všechno nový, a ne to 
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standardní, co mají v lavici, tak ono to ty páťáky to možná tak úplně zajímat nebude, nebo spíš – je těžší 

je namotivovat. Jo, začít to s nimi co nejdřív, aby si to ozkoušeli, osahali a zažili si to jako zcela normální 

věc, ona to totiž zcela normální věc být měla. Takže bych se určitě víc věnoval dětem mladšího školního 

věku.“ (učitel, škola I) 

Celkově hodnotili učitelé metodiku pozitivně. Oceňovali zejména posloupnost jejích jednotlivých fází, 

která jim přišla logická, systematická a inspirativní. Práce s metodikou je bavila a vcelku úspěšně se jim 

také dařilo propojovat s ní jednotlivé předměty. 

„Líbí se mi vypracování do fází. Má to logiku a gradaci.“ (učitelka, škola F) 

„A vlastně pro nás zásadní bylo to, že něco takového děláme, víme, že něco podobného děláme s dětmi, 

ale VU nebo Lipka, nám přidali fáze, které jsme od těchto věcí, od bádání, lození a třídění, jsme k tomu 

nepřikládali tu první motivační fázi, to seznámení, to osahání, prostě tu hru, to nám došlo, že je to super 

použít to zároveň. To všechno jsme dělali nějak odděleně, a když nám to pak všechno zapadlo 

dohromady, a nemluvím jenom za sebe, že nám to k sobě sedí a že je to prostě fajn. To pro nás bylo 

nejdůležitější, že i ti, kteří v uvozovkách trochu brblali, nějakým způsobem volný čas do toho investovat 

museli a když pak viděli, že to funguje, že to něco přineslo, nějakou část nového, tak to si myslím, že 

bylo nejdůležitější.“ (učitel, škola I) 

Kritické výhrady se objevovaly k náročnosti některých částí, zejména v badatelské a reflektivní části. 

Vnímali také, že metodika se vyvíjela v průběhu projektu a na začátku projektu v ní nebylo ještě vše 

srozumitelné. 

„Nepřiměřenost textů k danému ročníku, byly obtížné, odborné výrazy, nutno přizpůsobit věku, 

odstupňovat náročnost pro jednotlivé ročníky.“ (učitelka, škola M) 

Jako kontroverzní vnímali také někteří respondenti velkou míru prostoru pro učitele, mezi 

doporučeními se objevilo například zpracovat zásobárnu aktivit na senzitivní fázi projektu či sadu 

výzkumných otázek.  

„Mně se tam líbí, že je tam ta volnost, volnost v tom, jak si to učitel udělá. Ale nevím, jestli třeba pro 

někoho ta přílišná volnost nemůže být nepříjemná ‒ že by potřeboval pevnější vodítko. S tím jsem se i já 

setkala, s tím jak to bylo občas takový široký. Tak jsem se nemohla chytit.“ (učitelka, škola L) 

Za hlavní přínosy metodiky považují učitelé především vysokou míru zapojení žáků do práce a jejich 

spokojenost. Učitelé zde oceňovali metodiku jako celek, případně vyzdvihovali její první dvě fáze, 

senzitivní a badatelskou: 
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„Senzitivní část u vody, píšťalky a lodičky, zapojili všichni žáci, tato aktivita zaujala všechny, i ty žáky, 

kteří byli v průběhu méně aktivní.“ (učitelka, škola M) 

Mně nejvíc tedy zaujalo, když ty děti během té druhé fáze, toho bádání, se rozprchly za tou svojí činností. 

A všichni do jednoho – i ti, co se normálně nezapojují, nefungujou a pruděj, tak všichni do jednoho se 

do toho nějakým způsobem zapojili a bylo na nich vidět, že je to baví. To se mi asi nejvíc líbilo.“ (učitelka, 

škola J) 

„No a moje děti, mě zaujalo, že když jsme něco dělali a byl už konec vyučování, tak oni na tom chtěli 

pracovat dál. Vždycky, že jim to jako nevadí, že tam chtějí zůstat dýl, že je to baví, že na tom chtějí dělat, 

i když už skončila škola, že je to prostě tolik baví.“  (učitelka, škola J) 

Žáci se podle nich chovají v přírodě jinak než ve třídě. V důsledku dává metodika podle nich prostor 

i studijně slabším či obvyklé méně zapojeným žákům. Souvisejícím přínosem pro učitele je, že zde mají 

možnost poznat žáky z jiného úhlu a více se o nich dozvědět. 

„Třeba tam mám chlapečka, kterej ve třídě vypadá, že ho to moc nebere, co tam děláme. A teď v tý 

přírodě on do toho byl STRAŠNĚ zapálenej, hrozně chtěl všechno vyzkoumat, nechtěl odcházet, pořád 

na tom chtěl pokračovat.“ (učitelka, škola L) 

Mezi dalšími efekty metodiky se objevily názory, že žáky vede k vyšší environmentální senzitivitě 

a hlubšímu učení.  

„Žáci sice nebudou slyšet spousty informací (které většinou zapomenou), ale několik rostlin či živočichů 

si nejspíš zapamatují po celý život.“ (učitelka, škola F) 

„Vytváří vztah dětí k přírodě a komplexní obraz daného ekosystému, umožňuje žákům vyvozovat 

souvislosti.“ (učitelka, škola M) 

„Přemýšlel jsem nad tím a napadlo mě jakoby okamžik, který jsem zažil opakovaně a který je z mého 

pohledu úžasný, a to je změna žáků během té senzitivní fáze, kdy to citově poznávají, to místo, nebo 

přírodu, kam by měli dojít. A to je proměna z puberťáků na hravé děti, kdy, přestože před tím jako vedou 

nějaké drsné hovory a snaží se, zvlášť třeba kluci, působit na holky jako největší borci. Tak pak třeba ve 

chvíli, kdy ztratí nějaké zábrany, jsou v jiném prostředí, a mohou typicky třeba si zavázat oči a jít 

potokem nebo někam jít, jít do neznáma, tak úplně se promění. A tohle pro mě je nejsilnější moment 

a vůbec i přínos toho.“ (učitel, škola K) 

Z hlediska přínosu pro praxi učitelů a školy si respondenti spíše nebyli jisti. Uváděli, že práce 

s metodikou byla příjemná a zábavná. 



 
20 

„My jsme to dělali rádi, nás to bavilo. Myslíme si – myslím, že to můžu říct v množném čísle i za kolegyni, 

která tu není – že zaprvé nás to bavilo, já jsem říkal, že nás to dost stmelilo, nás dva. Ale mělo to vliv 

i na ty ostatní. A my jsme takovejhle společnej zážitek učitelskej, v takhle dlouhým čase jako je školní 

rok, jsme ještě neměli. Tak to mi přišlo velmi přínosný. Přišlo mi to zajímavý už jen v tom, že jsme chodili 

ven, a být venku to mi připadá příjemný. No a taky bylo přínosný celej rok spolupracovat s novýma 

lidma, z té Lipky, a byli jsme vlastně na dvou školeních, který byly skvělý. Byly zaprvé přínosný a zadruhé 

zábavný, takže to bylo fajn.“ (učitel, škola G) 

Jiným efektem bylo posílení přesvědčení o důležitosti outdoorové výuky, posílení souvisejících 

subjektivních norem a přesvědčení o vlastní schopnosti takovou výuku vést (self-efficacy): 

„Já jsem si asi uvědomila, že nejsem asi divná teda, když chci, aby děti přemýšlely víc nad přírodou okolo 

nás. Že jsou ostatní lidi, kteří se věnují učitelství, stejně smýšlející a že to vlastně má smysl to kolem 

sebe šířit, ten vztah k přírodě.“ (učitelka, škola J) 

„Určitě jsem jako by získala trochu lepší sebevědomí pro práci v terénu, že je to těžší, když člověk začíná, 

nebo alespoň já, že jsem se na to zezačátku necítila ‒ vzít hromadu dětí a jít s nimi ven, ale tahle 

zkušenost mi určitě pomohla v tom, že se cítím sebevědomější dělat s dětmi venku.“ (učitelka, škola L) 

Většina učitelů předpokládá, že bude metodiku používat i v budoucnosti a domnívá se, že na je to 

dostatečně připravena (self-efficacy). Někteří učitelé ale plánují použít jen první fázi metodiky 

(senzitivitu), kterou považují za nejvíce srozumitelnou: 

„Řekl bych, že tomu rozumím, že jsem to pochopil, ale asi čas bude jen všechno prohlubovat, 

s opakováním. Tak jak to bylo systematicky pojatý, to znamená, že to mělo nějaký vývoj, od senzitivní 

části, přes promyšlené badatelství, promyšlenou prezentaci ven a vlastně nějaký ohlídnutí, reflexi. Tak 

to se nám moc líbilo, to nám přišlo hodně inspirativní. Mně osobně to přišlo inspirativní hodně i do 

jiných předmětů. Takže třeba takhle metodicky uspořádaný to budu používat i jinde a myslím si, že to 

je hodně důležitý.“ (učitel, škola G) 

„Myslím si, že ten cyklus, který jsme absolvovali, nás na to připravil hodně. Na začátku to bylo opravdu 

náročné, jednak jsme to postupně nějak promýšleli, a pak ta metodika se vlastně současně tvořila. 

Hodně se toho měnilo na základně našich podnětů, potom toho hodně vzešlo z jiných věcí, dost se toho 

hodně přepracovalo v tom týmu, který připravoval to VU. Ale myslím si, že ve prospěch všech. V 

současné době, že všichni jsme schopni a jsme velice dobře připraveni na to VU, protože není to o tom, 

nebo by nemělo být, že člověk nasál spoustu informací a je schopen ty žáky instruovat, ale spíš o tom, 

že dokáže vybrat dostatečné množství pomůcek a literatury a poskytnout je žákům a oni sami by měli 

být schopni téměř až na bázi vědců si ty věci dohledat a následně je prezentovat.“ (učitel, škola K) 
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„Určitě některé poznatky z venkovního učení využiji i další rok. Příští rok nastupuji do 1. třídy, tak 

předpokládám, že nejvíce využiji senzitivní část, která se určitě dětem bude líbit. S badatelstvím a 

akčním výzkumem bych asi potřebovala ještě trochu pomoci.“ (učitelka, škola F) 
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5.3 PŘÍNOS PROGRAMU PRO POROZUMĚNÍ EKOSYSTÉMOVÝM VZTAHŮM 

Na přínos programu pro ekosystémové porozumění žáků je možné nepřímo usuzovat i z výše 

prezentovaných dat z dotazníků učitelů (zejména, co žáky nejvíce překvapilo) a z rozhovorů s učiteli. 

Na jejich základě je možné předpokládat, že žáci v průběhu programu udělali řadu dílčích objevů 

souvisejících se zkoumaným ekosystémem a jeho vlastnostmi. Takové objevy byly zaznamenány u 38 % 

respondentů z množiny žáků prvního stupně (N=100).  

Následující část analyzuje ekosystémové porozumění žáků 2. stupně (N=81) pomocí porovnání 

zadaných myšlenkových map. 

Z kvalitativní analýzy vyplývají značné rozdíly mezi jednotlivými školami (viz obrázek 7). Myšlenkové 

mapy žáků ze škol B a D odrážejí možný posun v ekosystémovém porozumění.  Na škole B byla data 

získána od žáků 6. ročníku, kteří zkoumali ekosystém lesa. Myšlenkové mapy většiny žáků byly po 

programu vyhodnoceny jako komplexnější než před ním. Někteří žáci detailněji zachytili roli člověka 

v lese, jiní vytvářeli komplexnější sítě vztahů. Příklady posunu jsou patrné z obrázků 3 a 4: 

 

Obrázek 3 Ekosystém Les před programem. Dívka, 11 let, škola B. 
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Obrázek 4 Ekosystém Les po programu. Dívka, 11 let, škola B. 

Na škole D zkoumali žáci 8. ročníku les. Nárůst komplexity je patrný ve většině myšlenkových map (viz 

obrázky 5 a 6).  

 

Obrázek 5 Ekosystém Les před programem. Dívka, 13 let, škola D. 
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Obrázek 6 Ekosystém Les po programu. Dívka, 13 let, škola D. 

Na školách C a E nebyl zaznamenán prakticky žádný posun. Ve škole C zkoumali žáci 6. ročníku potok. 

Někteří žáci zaznamenali po programu nové pojmy, které se neobjevily na jejich první myšlenkové 

mapě, jeden reflektoval význam dna pro ekosystém. Ve škole E zkoumali žáci 8. ročníku les. V jejich 

mapách se objevovala řada klasifikací, před programem i po něm velké počty druhů určité skupiny, 

případně řady volných asociací na jednotlivé pojmy. Často se také objevovaly sociální motivy, 

nesouvisející se zadáním (např. nepřítomnost signálu, lavičky atd.). 

Specifickou skupinu pak představuje škola A, kde byly myšlenkové mapy zadávány v 6. ročníku. Třída 

zkoumala lesní ekosystém. Žáci měli v pretestu tendenci uvádět jednoduché ekosystémové souvislosti, 

např. „jehličí vytváří úrodnou půdu pro rostliny a houby, veverky mají v dutinách stromů úkryt 

a skladiště živin, pařezy stromů dávají úkryt pro hmyz“.  V posttestu naopak souvislosti téměř zmizely 

a žáci začali uvádět objevy, které udělali v rámci pobytu v přírodě. Ty nejčastěji souvisely s pobytovými 

znameními (trus, okousané šišky, skořápky ořechů) a specifické objevy (jaký je nejvyšší strom ve 

zkoumaném lese, pozorování králíka). 
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Obrázek 7 Změny v míře ekosystémového porozumění podle myšlenkových map žáků 

V hodnocení efektu programu na změnu nebyly nalezeny genderové rozdíly (z=1,48, p=0,13). 

  

39

13

1

8

6

11

20

3

4

4

4

5
22

2

9

1

9

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

všechny školy A B C D E

Změna v míře ekosystémového porozumění podle 
myšlenkových map žáků

žádný posun dílčí zlepšení velký posun



 
26 

5.4 PŘÍNOS PROGRAMU PRO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU A POSILOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 

HODNOT A POSTOJŮ 

Vliv programu na vztah k místu a posilování environmentálních hodnot a postojů byl hodnocen pouze 

pro skupinu žáků 1. stupně (N=100). 

Efekt programu na vztah žáků k místu se nepodařilo doložit (M1=4,35±0,52, M2=4,33±0,56, t=0,37, 

p=0,70) a to ani odděleně podle genderu žáků. Před zahájením programu měly dívky k místu silnější 

vztah (M=4,49±0,42) než chlapci (M=4,24±0,57, t=2,46, p=0,01), po programu nebyl rozdíl mezi 

dívkami a chlapci statisticky významný. Celkově je třeba zmínit, že žáci deklarovali vysokou míru vztahu 

k místu a výsledky mohly proto být ovlivněny efektem stropu. 

Efekt programu na environmentální postoje a hodnoty se nepodařilo doložit (viz tabulky 6 a 7) a to ani 

pro každý gender zvlášť. Opět je zřejmé, že žáci vykazovali poměrně vysokou míru pozitivních postojů 

k ochraně přírody a nízkou míru souhlasu s využíváním přírody již před jeho zahájením.   

 Průměr Odchylka N T p 

Ochrana přírody před 4,18 0,73    

Ochrana přírody po 4,10 0,73 100 1,24 0,21 

Tabulka 6 Míra souhlasu s postoji odrážejícími souhlas žáků s ochranou přírody před a po programu 

Přestože kvalitativní data dokládala řadu pozitivních reakcí žáků z kontaktu s přírodou, ke statisticky 

významným posunům nedošlo ani v rámci podškály Radost z přírody (M1=4,32±0,83, M2=4,31±0,81, 

t=0,15, p=0,87). 

 Průměr Odchylka N T p 

Využívání přírody před 2,40 0,68    

Využívání přírody po 2,36 0,83 100 0,69 0,48 

Tabulka 7 Míra souhlasu s postoji odrážejícími souhlas žáků s využíváním přírody před a po programu 
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6 DISKUSE  

Výsledky programu odrážejí zajímavou situaci. Z hlediska spokojenosti žáků a učitelů je možné program 

Venkovní učení chápat jako velmi úspěšný. Žáky i učitele bavil, žáci v něm zaznamenali řadu dílčích 

objevů a spojovali si jej s emočními zážitky. Vliv programu na ověřované cílové oblasti environmentální 

výchovy (ekosystémové porozumění, vztah k místu, environmentální postoje a hodnoty) se současně 

nepodařilo přesvědčivě doložit, případně (u ekosystémového porozumění) zůstal efekt omezen jen na 

část škol. To může mít několik možných vysvětlení. 

Podle vyjádření respondentů lze předpokládat, že význam programu spočíval především v oblastech, 

které nebyly evaluací hlouběji ověřovány. Těmi mohou být posílení odhodlání učitelů věnovat se výuce 

ve venkovním prostředí, posílení motivace žáků zkoumat okolní přírodu a rozvoj jejich dílčích znalostí 

o přírodě. Z odpovědí žáků je patrné, že se jim program spojil především s dílčími reflexemi okolní 

přírody a s emočními zážitky. Analogicky, přestože učitelé kladně hodnotili metodiku jako logický celek, 

nejvýrazněji reflektovali jeho první dvě fáze (senzitivitu, badatelství). Je proto možné, že fáze 

vyvozování souvislostí, předpokládající abstraktní zpracování konkrétních zkušeností není v programu 

dostatečně podchycena. Proces zkušenostního učení by tak nedošel do bodu, kdy se konkrétní 

zkušenost transformuje v porozumění obecných principů, které by mohly být dále aplikovány ve výuce. 

S tím by korespondovaly i výsledky analýzy myšlenkových map u žáků druhého stupně, kdy 

k předpokládanému posunu v míře porozumění ekosystémové komplexity došlo pouze u dvou skupin 

z pěti.  

Absenci doložitelného efektu programu na vztah žáků k místu lze vysvětlit poměrně vysokou vstupní 

hodnotou v pretestu a tedy efektem stropu. Je ale také možné, že program, skládající se z omezeného 

počtu akcí v jedné přírodní lokalitě, nemá pro větší posílení vztahu k místu dostatečnou sílu. Pro větší 

efekt by se žáci museli pravděpodobně zabývat svojí komunitou do větší hloubky i šířky a zkoumat ji 

v rámci dlouhodobějšího projektu. Je také oprávněné uvést, že z reflexí žáků má smysl usuzovat na 

utváření emoční vazby ke konkrétním lokalitám, které žáci v rámci programu navštívili. 

Podobné vysvětlení můžeme uvést k odůvodnění, proč program nezaznamenal efekt ani v oblasti 

posilování environmentálních hodnot a postojů. Přestože žáci reflektovali emočně silné zážitky 

z přírody, omezený rozsah programu zřejmě nebyl pro výraznější posílení vztahu k přírodě dostačující. 

Je otázka, zda by zde použití jiné škály, např. Bognerovy (2018) „appreciation of nature“ přineslo 

odlišné výsledky. 

Na základě výsledků evaluace lze předpokládat, že původně předpokládanou teorii programu (viz 

obrázek 1) je vhodné kriticky reflektovat. Program Venkovní učení pravděpodobně nemá výraznější 
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potenciál posilovat vztah žáků k místu či jejich environmentální hodnoty a postoje. Na druhé straně je 

pravděpodobné, že pomáhá učitele motivovat k výuce ve venkovním prostředí a ke zkoumání okolní 

přírody, posiluje jejich přesvědčení o smysluplnosti takové výuky a vede žáky k reflexi okolní přírody. 

Badatelsko-přírodovědná orientace programu nabízí možnost jeho dalšího rozvoje v několika 

oblastech. 

Pro posílení efektu programu na ekosystémové porozumění by pravděpodobně bylo vhodné více 

program dopracovat zejména v linii zkušenost-zobecnění-aplikace (z hlediska terminologie programu 

jde tedy zejména o provázanost s fází „vyvozování souvislostí“). To by mohlo vést k propracování 

podrobnějších metodik, co mohou žáci ve svém okolí zkoumat, jakým způsobem pozorované jevy 

zobecnit do probíraných ekosystémových principů a jak naučené koncepty aplikovat v navazujících 

lekcích. Šířka záběru Venkovního učení a velký počet konceptů, které by bylo možné v konkrétních 

lokalitách zkoumat, by mohl být zvládnutelný vytvořením komunity učitelů, kteří by sdíleli své 

zkušenosti a lekce na podobném principu, jako funguje například komunita kolem programu GLOBE. 

Posílení badatelské linie představuje jiné možné směřování Venkovního učení. V takovém případě by 

realizátoři pravděpodobně potřebovali vytvořit systém metodického vzdělávání zapojených učitelů 

v oblasti didakticky badatelsky orientované výuky. Program by se pak pravděpodobně ještě více 

přiblížil programu GLOBE, se kterým by eventuálně mohl splynout. 

Celkově je možné shrnout, že program Venkovní učení pozitivně ovlivnil učitele v jejich snaze o výuku 

ve venkovním prostředí a byl dobře přijat žáky, kteří díky němu prožili zajímavou výuku v přírodě. 

Hlubší dopady programu se nepodařilo výzkumem zjistit.  
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PŘÍLOHA 1 PŘÍKLAD MODELOVÉ MAPY ZE ZADÁNÍ ŽÁKŮM 

Ahoj, 

prosíme Tě o spolupráci na výzkumu programu Venkovní učení, které pro Vaši třídu připravila 

organizace Lipka. 

Jak víš, některá místa v přírodě se mění, zatímco jiná se udržují více méně stejná. Ekosystém horského 

potoka může zůstat staletí stejný, pokud jej něco „nevykolejí“. Jiná místa udržují lidé a příroda 

dohromady. Třeba městský park by se bez péče lidí brzy rozpadl a změnil v džungli. 

Poprosíme Tě, abys nám nakreslil/a „myšlenkovou mapu“ zachycující, co ovlivňuje, že určitý ekosystém 

(např. rybník, les, louka, řeka)  dobře funguje a nestane se něčím jiným.   

MYŠLENKOVÁ MAPA: Dole na obrázku najdeš příklad myšlenkové mapy. Myšlenková mapa je způsob, 

jak zachytit obrázkem vztahy mezi různými věcmi. Myšlenková mapa začíná jedním vstupním pojmem, 

který najdeš uprostřed. V našem příkladě je to „Zeleninový záhon“. Co udržuje zeleninový záhon 

v rovnováze, díky které nezaroste plevelem, ale vyroste na něm zelenina?  

 

Podle téhle myšlenkové mapy (kterou kreslil Honza), udržuje zeleninový záhon zahradník společně se 

shnilým listím, půdními mikroorganizmy a žížalami. Určitě Tě napadne, že něco chybí a že bys svoji 

myšlenkovou mapu třeba udělal/a jinak. Budeš mít možnost to zkusit. Všimni si také, že v myšlenkové 

mapě Honza všechny vztahy krátce popsal. Například, jak zahradník udržuje zeleninový záhon či jak 

zeleninový záhon ovlivňují žížaly. Honza taky propojil všechny související prvky dohromady. Například 

žížaly jsou propojeny se shnilým listím či s půdními mikroorganizmy, které jedí. 
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Poraď se teď se sousedem a s paní učitelkou (či učitelem), co v Honzově myšlenkové mapě chybí nebo 

co bys chtěl/a opravit. Až budete všichni připraveni, otočte na výzvu paní učitelky (pana učitele) 

společně tento papír na druhou stranu. 

Díky za spolupráci na výzkumu, 

Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

Vytvoř teď vlastní myšlenkovou mapu na téma, kterému jste se věnovali při Venkovním učení. Co 

všechno způsobuje, že ekosystém lesa dobře funguje a nestane se něčím jiným? Zakresli toho co 

nejvíc, co Tě napadne. Nezapomeň každý vztah komentovat, stejně jako v minulém příkladu. 
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Evaluační zpráva je výstupem projektu  

CIVIS:  ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A  SOCIÁLNÍ  KOMPETENCE  

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně 

a environmentálně odpovědnému chování žáků. Experti, učitelé a akademici napříč celým vzdělávacím 

systémem v něm spolupracovali s cíli: 

• Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků 
a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život. 

• Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí 
a provázat je s učivem. 

• Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy. 

• Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství. 
 
V rámci projektu byly ověřeny vzdělávací programy Active Citizens, Global Storylines, GLOBE / 

Badatelsky orientovaná výuka, Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život a Venkovní výuka. 

Podrobnosti a další výstupy hledejte na www.lipka.cz/CIVIS. 

Vedoucím partnerem projektu je 

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

www.lipka.cz 

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit: 

 
 

 

 

 

 

 

Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se 

podílely desítky základních a středních škol v celé České republice. 

 

 

http://www.activecitizens.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/global-storylines
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/CIVIS/globe-czech.cz
http://www.badatele.cz/
http://www.skolaprozivot.cz/Mistne-zakotvene-uceni.html
http://www.venkovnivyuka.cz/
http://www.lipka.cz/CIVIS
http://www.lipka.cz/
http://www.uhk.cz
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/PREHRAT%20NA%20KAMENNOU/CIVIS_evaluace/sever.ekologickavychova.cz
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.nazemi.cz
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/PREHRAT%20NA%20KAMENNOU/CIVIS_evaluace/terezanet.cz
http://www.muni.cz

