MASARYKOVA UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
GEOGRAFICKÝ ÚSTAV

Terénní projektová výuka
v českokrumlovském regionu
Diplomová práce

Barbora Barešová

Vedoucí práce: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

BRNO 2015

Bibliografický záznam
Autor:

Bc. Barbora Barešová
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Geografický ústav

Název práce:

Terénní projektová výuka v českokrumlovském regionu

Studijní program:

Geografie a kartografie

Studijní obor:

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství historie pro střední školy

Vedoucí práce:

RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Akademický rok:

2015/2016

Počet stran:

77+13

Klíčová slova:

Terénní výuka, Projektová výuka, Český Krumlov, Krajina,
Pracovní list, Metodický list

Bibliographic Entry
Author:

Bc. Barbora Barešová
Faculty of Science, Masaryk University
Department of Geography

Title of Thesis:

Project fieldwork education in the Český Krumlov Region

Degree Programme:

Geography and Cartography

Field of Study:

Upper Secondary School Teacher Training in Geography and
Cartography
Upper Secondary School Teacher Training in History

Supervisor:

RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Academic Year:

2015/2016

Number of Pages:

77+13

Keywords:

Fieldwork, Project - based Education, Outdoor Education,
Český Krumlov, Landscape, Worksheet, Methodological
sheet

Abstrakt
Tato diplomová práce se věnuje využití projektové terénní výuky v geografickém
vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci části teoretické
jsou obecně charakterizovány obě výukové metody – projektové výuka i výuka v terénu.
Také jsou představeny jejich klady, rizika a specifika v geografickém vzdělávání.
V praktické části jsou vypracovány čtyři projekty s metodickými podklady a pracovními
listy. Projekty jsou lokalizovány do českokrumlovského regionu a zaměřují se na
formování současné krajiny a antropogenní vlivy, které krajinu v průběhu historického
vývoje ovlivňovaly. Část jednoho z projektů byla realizována s žáky českokrumlovského
gymnázia a součástí diplomové práce je také zpracovaná zpětná vazba od žáků i
vyučujících.

Abstract
The aim of this MA thesis is to observe the use of project-based fieldwork in the
teaching of geography. The first, theoretical part of the thesis is a presentation of both
teaching methods: the project-based method and the fieldwork method. Specific aspects of
both methods are discussed, including their benefits and anticipated problems in geography
education. In the second part of the thesis, the author presents four original projects
including methodological guidelines and worksheets. These projects focus on the
surroundings of Český Krumlov and their aim is to observe the development of the
landscape and the human influences on its shaping. Part of one project was carried out by
the students of Gymnázium Český Krumlov and the feedback by both the students and
their teachers is included and analysed in the thesis.
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1 ÚVOD
Každodenní život člověka je plný řešení nejrůznějších situací a vyžaduje od nás
často velmi hbité reakce vedoucí k jejich objasnění. Žáci ve školách získávají velký objem
poznatků, ale v první řadě by měla ze strany učitele vyvstat otázka, zda všechny tyto
poznatky jim umožní být lepšími a pohotovějšími v řešení reálných situací. Právě reálné
lokality a situace jsou, dle mého názoru, ideální učebnou, které nám umožňují aplikovat
teoretické školní učivo v praxi. Souvislost školních poznatků s denní praxí je zde také
mnohem lépe uchopitelná pro žáky. V případě správně zvoleného tématu máme jakožto
učitelé mnohem větší šanci žáky pro školní práci motivovat nejen vnějším způsobem (např.
dobrou známkou), ale také vnitřně, kdy žáci sami mají zájem na vyřešení nastalé situace.
Geografie je disciplínou, která nemá zůstat spoutaná ve zdech školní budovy a ke
které vyučování v terénu odmyslitelně patří. Terénem může geograf nazývat nejen
chráněná území se zachovalými přírodními jevy, ale také člověkem výrazně ovlivněné
lokality například ve městech, které poskytují mnoho zajímavých geografických podnětů
ke studiu a zároveň jsou blíže našemu běžnému životnímu prostředí. Do jaké míry je ale
v českých školách geografie vyučována mimo školní třídu, zůstává stále otázkou, která
přináší spíše záporné odpovědi. Proč je tomu tak a jaké pozitivní či negativní dopady může
výuka v terénu přinášet, bude obsahem následujících stránek diplomové práce.
Také propojení více vědeckých oborů a jejich vzájemná souvislost nám lépe
přibližují reálné situace. V tomto smyslu může být velmi věrnou kopií běžného života
právě projektová výuka lokalizovaná v regionu, kde se nachází škola. Řešení reálného
problému v rámci projektové výuky, který je ideálně aktuálním tématem v regionu, žákům
jasně ukazuje souvislost mezi školními poznatky a praktickým životem.

1.1 Cíl práce
Diplomová práce má za cíl zpracovat téma terénní a projektové výuky
v geografickém vzdělávání, to jak v rovině teoretických poznatků, tak v rovině praktické.
Cílem je nejprve zmapovat obě výukové metody v odborné literatuře – jejich přínos a
význam pro geografické vzdělávání. V následujícím kroku pak diplomová práce směřuje
k ověření teoretických poznatků. Dílčím cílem je tvorba návrhů geografických projektů
v českokrumlovském regionu spolu s metodickými podklady pro učitele a pracovními listy.
Posledním z cílů diplomové práce je samotná realizace vybrané části projektu (terénního
praktika). Na základě zpětné vazby žáků a učitelů budou ověřeny následující pracovní
hypotézy (týkají se pouze terénní výuky, projektová výuka realizována nebyla):
▪ přestože RVP-G podporuje terénní výuku (exkurze a terénní cvičení), tak v rámci výuky
geografie má vyučování v terénu jen malé zastoupení
▪ praktické zaměření úkolů na řešení reálných situací a procesů bezprostředně se
dotýkajících žáků či jejich rodičů a blízkých více motivuje žáky k vypracování
zadaných úkolů
▪ tzv. zkušenostní učení (learning by doing) se pozitivně projeví mimo jiné i v tom, že si
žáci lépe pamatují poznatky získané v terénu, které jsou propojeny s reálným jevem
▪ slavný postulát A. Komenského – „Od blízkého ke vzdálenému, od jednoduchého ke
složitému“ se projeví mimo jiné i v tom, že žáci mají zájem o poznatky týkající se
regionu, ve kterém žijí
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1.2 Metody zpracování a zdroje dat
Při zpracování diplomové práce byly použity primární i sekundární zdroje dat.
Teoretická část práce vznikala na podkladu odborné literatury (tištěné publikace, časopisy,
internetové zdroje), která se věnuje tématům projektové a terénní výuky. Pro tvorbu návrhů
konkrétních projektů byla také využita odborná literatura a terénní průzkum daných lokalit,
na jehož základě bylo možné navrhovat a lokalizovat jednotlivé aktivity.
Fotodokumentace, která je součástí práce, vznikala během opakovaného terénního
průzkumu. Autorka částečně navazuje na svou bakalářskou práci (JEŽKOVÁ, 2013), která
se věnuje terénní výuce na Českokrumlovsku. V rámci diplomové práce byl ověřen jeden
z navržených projektů v praxi. Empirická část diplomové práce se uskutečnila se studenty
Gymnázia Český Krumlov. Důvodem pro výběr této střední školy byly již navázané vztahy
a kontakty s pedagogy, jelikož autorka na výše uvedeném gymnáziu sama v letech 2004 –
2010 studovala. Dalším důvodem je dobrá znalost zvolené lokality, protože zde autorka
vyrůstala. Výstupem empirické části práce byly dotazníky se zpětnou vazbou žáků, jejichž
obsah je zpracován v páté kapitole.
Text práce byl vytvořen v programu Microsoft Word 2010 a přiložené grafy
v programu Microsoft Excel 2010. Obrázky převzaté z internetových stránek jsou řádně
citovány. Pouze obrázky v pracovních listech jsou z důvodu nedostatku místa citovány až
v kapitole Seznam použité literatury v samostatném oddělení a nejsou započítány do
průběžného číslování obrázků v celé práci. Mapy jsou převzaty z mapových portálů
geoportal.gov.cz a geoportal.cuzk.cz. Obrázky a fotografie jsou upraveny v programu
Zoner Photo Studio. Autorské fotografie byly pořízeny fotoaparátem značky Olympus Pen
– Lite E-PL3.

1.3 Rešerše literatury
V následující části práce jsou představeny použité zdroje literatury a internetové
zdroje, které jsou podkladem teoretické části práce. Literatura je tematicky rozdělena do
dvou oblastí – projektové vyučování nebo terénní výuka. Jednotlivé tituly jsou v rámci
tématu řazeny chronologicky.
1.3.1. Přehled literatury k problematice projektového vyučování
K tématu projektového vyučování nalezneme českou i cizojazyčnou literaturu a její
rozmach můžeme spojovat s prosazováním moderních pedagogických přístupů
v současných školách. Ačkoliv projektové vyučování má hluboké historické kořeny,
v české literatuře se s ním setkáme zejména v souvislosti se zaváděním Rámcových
vzdělávacích programů. Právě tato kurikulární reforma svou podstatou výše zmíněnou
výukovou metodu podporuje.
Projektové vyučování můžeme považovat za fenomén současného vzdělávání,
přesto se ale jedná o metodu aplikovanou ve školách již v dávné minulosti. Publikaci
obecně shrnující postupy moderního vyučování předkládá Petty (1996), kde je projektová
metoda popsána z pohledu svých základních principů, přínosů a úskalí. Podrobně
zpracovanou teoretickou základnu této výukové metody bychom nalezli u Kratochvílové
(2006), publikace je doplněna příklady projektů se zpracovanými metodickými postupy.
Pozitivními i negativními aspekty projektového vyučování se zabývá Mazáčová (2007) na
metodickém portálu pro učitele (rvp.cz, 2007). Teoretický rozbor projektové metody nabízí
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také Tomková, Kašová, Dvořáková (2009), kde je možné se také inspirovat návrhy
konkrétních projektů. Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka vydalo
k dané problematice příručku, kde Trnová (2012) stručně shrnuje teoretické základy
projektového vyučování a teorii doprovází praktickou ukázkou projektů.
Aplikaci projektové výuky v geografickém vzdělávání bychom nalezli ve sborníku
Ekologie krajiny jižní Moravy editovaným Herberem (1999). Jedná se o sborník
inspirovaný projekty realizovanými v Rakousku a svými příspěvky se na jeho vzniku
podílelo více učitelů geografie ze středních i základních škol (J. Harmata, I. Hlásenský, M.
Kubíček, K. Zahradník, L. Kopečná, G. Petříková, A. Hynek). Nalezneme zde příklady
kolektivních žákovských projektů, které proběhly na území jižní Moravy. Projekty
s geografickou tematikou zaměřené především na fyzickou geografii v terénu představuje
také Lenon, Cleves (2001). Význam projektové výuky ve spojení s učením se činností
zdůrazňuje například Hynek (2002). Využití projektové metody v geografii spojené často
s terénním vyučováním podává Řezníčková (2008) a Vorlíček (2012). Také některé
absolventské práce studentů Geografického ústavu Masarykovy univerzity
(MARŠÁLKOVÁ, 2006; KOUŘIL, 2008; ZAGATOVÁ, 2012; MARKOVÁ, 2014) se
věnují aplikaci projektové výuky v geografickém vzdělávání.
1.3.2. Přehled literatury k problematice terénního vyučování
Terénní vyučování a jeho aplikace v geografickém vzdělávání má velmi silné
zastoupení v anglicky psané literatuře, což také svědčí o jeho významu a využití
v anglosaských zemích. Z pohledu teoretického ukotvení, a také propojení terénní výuky
s informačními technologiemi se vyučováním v terénu zabývá Foskett (1997). Významné
jsou dále práce Holmes, Farbrother (2000), Lenon, Cleves (2001) nebo Balderstone (2006),
kteří se věnují terénní výuce jak z pohledu teoretického (příprava a plánování, zajištění
bezpečnosti), tak nabízejí také příklady témat spolu konkrétními aktivitami, které je možné
v jednotlivých geografických disciplínách s žáky realizovat.
Problematiku terénního vyučování spíše z pohledu teoretického rozboru bychom
našli zpracovanou u Marady (2008). Řezníčková (2008) se také věnuje výuce v krajině,
kterou charakterizuje jako významnou součást geografického vzdělávání. Zároveň přináší
také konkrétní náměty pro geografickou terénní výuku i se zpracovanými metodickými
podklady. Best (2011) uvádí souhrn výukových metod geografie využitelných pro
praktické osvojování geografických dovedností, které zahrnují i stručný popis terénní
výuky a jejího využití. Obecný pohled na české geografické vzdělávání v porovnání s
anglosaským prostředím nabízí Hynek, Vávra (2011), kteří stejně jako cizojazyčná
literatura staví terénní geografii na důležitou pozici v rámci geografického vzdělávání.
Zároveň podporují koncept mezipředmětových vazeb a provázanosti jednotlivých vědních
disciplín. Formou terénní výuky představují Svozil, Hynek eds. (2012) okolí Deblína a
jejich vlastivědná učebnice popisuje region v historických souvislostech ve spojení se
současnou podobou krajiny. Také v publikaci Řezníčkové (2015), která se týká vývoje
didaktiky geografie a její současné podoby, je výuka v terénu zahrnuta v plánovaném
geografickém kurikulu.
Již v bakalářské práci (JEŽKOVÁ, 2013), kde se zabýváme terénní výukou,
uvádíme některé absolventské práce věnované zařazení terénní výuky do geografického
vzdělávání. Okolí Brna (Tišnovsko) zpracoval ve své diplomové práci téma terénního
vyučování Medek (1997). Tato práce obsahuje konkrétní pracovní listy se zadáním úkolů,
které se věnují jednotlivým fyzickogeografickým složkám krajiny Tišnovska. Téma terénní
12

výuky najdeme například v bakalářské a diplomové práci Růžičky (2008, 2010). Jeho
práce zapojují výuku v terénu do Školního vzdělávacího programu Gymnázia Lanškroun a
obsahují i konkrétní podklady pro terénní praktika v tomto regionu. Terénní a projektové
výukové metody zpracovala v bakalářské práci Zagatová (2012), která do projektových
praktik zapojila také metodu didaktických her.
Terénní výuka je zásluhou Mgr. G. Petříkové Ph.D. součástí geografického
vzdělávání také na Klasickém a španělském gymnáziu v Brně. V tomto případě zahrnuje
lokality v širším okolí Brna (Stránská skála, údolí Říčky, Josefské údolí, NPR Mohelenská
step, přečerpávací vodní elektrárna Dalešice), přičemž na internetových stránkách G.
Petříkové jsou k dispozici pracovní listy určené k terénní geografické výuce
(http://geografie.kvalitne.cz/exkurze.htm). Na základě potřeby aplikovat geografické
poznatky v praxi se koná každoročně v Brně na Geografickém ústavu Masarykovy
univerzity Letní geografická škola. Její účastníci navštěvují různé lokality v rámci České
republiky, kde probíhá výuka mimo jiné také formou terénního vyučování a je určena pro
učitele geografie (http://www.herber.kvalitne.cz/lgs.htm, JEŽKOVÁ, 2013).
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2 PROJEKTOVÁ VÝUKA
V současné době je projektová výuka velmi populární vyučovací metodou, která je
často zmiňována v souvislosti s moderním vyučováním či alternativními vzdělávacími
přístupy. Jde ale o metodu vyučování, jež má kořeny až u J. A. Komenského a jejíž další
základy najdeme u kritiků tzv. herbartovské školy na konci 19. století. Reformní
pedagogové kladli důraz na vlastní aktivní práci dětí a učení se proměnilo v samostatné
hledání a řešení problémů. Ačkoliv kolébkou projektového vyučování bylo USA, také
učitelé v českých školách ve dvacátých a třicátých letech 20. století projektovou metodu
využívali. Vlivem politických dějin se projektové vyučování vrátilo do českých škol až
v devadesátých letech 20. století. Významným posunem v zařazování projektové metody
do vyučování bylo uzákonění Rámcových vzdělávacích programů, jejichž vzdělávací cíle
mohou být naplňovány právě pomocí projektů (TOMKOVÁ, KAŠOVÁ, DVOŘÁKOVÁ,
2009, s. 10-12).
Projekty mohou být efektivním prostředkem k osvojování klíčových kompetencí
obsažených v rámcových vzdělávacích programech a umožňují rozvíjet široké spektrum
dovedností žáků. „Projektové vyučování však klade velké časové i odborné nároky na
učitele. Právě koordinační a kontrolní činnost učitele hraje významnou roli v dosažení
očekávaných cílů. Proto je nutné, aby učitelé znali teoretické základy projektové výuky a
její omezení, aby dokázali připravit vhodný projekt pro dané podmínky“ (TRNOVÁ, 2012,
s. 5).

2.1 Definice projektové výuky
V literatuře může být projektová výuka označována synonymy projektová metoda,
projektové vyučování či výchovně vzdělávací projekt. Také samotné vymezení pojmu se liší
v pojetí různých autorů.
V časové posloupnosti tedy uvádíme více definic termínu „projekt“ tak, aby byl
zaznamenán postupný vývoj v chápání tohoto pojmu.
Dle Pettyho (1996, s. 213) je projekt charakterizován takto:
„Projekt je úkol nebo série úkolů, které mají žáci plnit – většinou individuálně, ale někdy
i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně sami rozhodnout, jak, kde, kdy a v jakém
sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají zpravidla otevřenější konec než samostatná
práce.“
Kasíková (2001, s. 49) definuje projekt následovně:
„Projekt je specifický typ učebního úkolu, ve kterém mají žáci možnost volby tématu a
směru jeho zkoumání, a jehož výsledek je tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je to
úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako
převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených s tématem.“
Kratochvílová (2006, s. 36) vymezuje projekt takto:
„Projekt je komplexní úkol (problém), spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje
a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl
výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má
argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti.“
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Ve výše zmíněných definicích můžeme pozorovat znaky společné – například u
všech je kladen důraz na vlastní iniciativu žáka, který by měl mít velmi aktivní roli. U
Kasíkové (2001) je přidán důležitý pojem „odpovědnost,“ jež spočívá na žákovi.
V poslední definici Kratochvílová (2006) ještě připojuje hodnotící rozměr projektové
výuky, který významně podtrhuje ukotvení nově nabytých poznatků a jejich přesah do
běžného života.

2.2 Typy projektové výuky
Typologii projektů můžeme formulovat z různých hledisek, například podle účelu
či délky projektu, prostředí nebo počtu zúčastněných a mnoha dalších. Jednotlivé typologie
se v souvislosti s různými autory odlišují. V následující části uvádím typologii Trnové
(2012), která dle mého názoru zohledňuje velký počet hledisek a zároveň je jednoduchá a
přehledná.

Typy projektů dle Trnové (2012), s. 9:
a) Podle časové náročnosti
▪ krátkodobé (hodiny – dny)
▪ střednědobé (týdny – měsíce)
▪ dlouhodobé (několik měsíců – rok)
b) Podle šíře problematiky
▪ v rámci jednoho předmětu
▪ mezipředmětové
(integrace
předmětů
▪ integrační (celková integrace)

příbuzných

c) Podle realizace
▪ školní
▪ domácí
▪ kombinované

d) Podle okruhu zapojených
účastníků projektu
▪ třídní
▪ školní
▪ národní
▪ mezinárodní
e) Podle fáze výuky
▪ expoziční
▪ fixační
▪ aplikační
f) Podle
úrovně
účastníků
projektu
▪ první stupeň ZŠ
▪ druhý stupeň ZŠ
▪ střední škola
▪ vysoká škola

2.3 Přednosti a omezení projektové výuky
Petty (1996) označuje projektové vyučování jako „zbraně učitele, které mohou
dostřelit vskutku daleko.“ Tato vyučovací metoda je zcela odpovídajícím prostředkem
k dosahování obecných cílů a klíčových kompetencí stanovených v Rámcových
vzdělávacích programech a může žákovi objasňovat aktuální problém v komplexním
propojení s poznatky jiných předmětů. Zdá se tedy na první pohled být velmi efektivní a
motivační částí výuky. Zároveň bychom ale měli znát také její nedostatky či omezení,
která potom můžeme eliminovat.
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Mazáčová (2007) shrnula pozitivní aspekty a omezení projektové výuky takto:
Pozitivní aspekty:
a) Z pohledu učitele:
▪ Integruje poznatky z různých předmětů, připravuje na řešení globálních
problémů, pomáhá vidět věci v souvislostech a systému
▪ Pomáhá získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním
▪ Respektuje individuální potřeby a možnosti žáka, jeho zájmy
▪ Výrazně žáka aktivizuje a motivuje k učení
▪ Má úzký vztah k realitě života
▪ Umožňuje žákům pracovat v týmu a rozvíjí v nich pocit odpovědnosti
▪ Rozvíjí žádoucí pracovní a studijní návyky
b) Z pohledu žáka
▪ Žák nachází smysl poznávání
▪ Učí se dokončovat práci, nebát se dělat chyby
▪ Dotýká se skutečných věcí, má možnost zasahovat do skutečného života
▪ Rozvíjí se žákova sebedůvěra
Omezení:
▪ Při nepromyšlené práci učitele mohou být práce na projektech z časového
hlediska neefektivní
▪ Mohou zanechávat velké mezery ve znalostech žáků (při neúčelném využívání
projektové výuky učitelem)
▪ Jsou velmi náročné na přípravu učitele, na kvalitu jeho didaktických dovedností
▪ Řada učitelů je může vést velmi nekvalitně
▪ Mohou být přeskočeny důležité kroky v procesu učení žáků nutné pro kvalitní
pochopení učiva
Přestože projektové vyučování má také negativní aspekty, které bychom měli vždy
při jeho využití zohlednit, přednosti a pozitivní vliv na vzdělávací proces převažují.
Úspěšnost projektu může ovlivnit i okolní prostředí (např. klima školy, rodiče, obec), které
by učitel měl brát také v úvahu. Role učitele je v případě projektového vyučování
obměněna na pozici „poradce,“ jehož činností je zejména koordinace celého projektu.
Velká část odpovědnosti je ale na žácích samotných. Herber (1999) uvádí, že projektová
výuka umožňuje kreativní činnosti učitele, a zároveň odmítá obraz žáka/studenta v roli
pasivního příjemce – zapisovatele.

2.4 Fáze projektové výuky
Obecně bychom mohli fázemi projektové výuky označit úvodní část projektu, jeho
hlavní realizační část, která je částí nejobsáhlejší, a poslední závěrečnou hodnotící část.
Solárová (2002) popisuje tři základní fáze projektové výuky takto:
a) Přípravná fáze
V této fázi se uplatňují dovednosti učitele. Organizaci projektu musí pečlivě promýšlet,
aby byl organicky zasazen do výuky, byl adekvátní věku a podmínkám, ve kterých bude
realizován, stanovuje si výchovně vzdělávací cíle. Konečný rámec projektu však připravuje
společně s žáky, aby měli možnost ovlivnit volbu tématu a způsob realizace.
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b) Realizační fáze
V této fázi je projekt žáky realizován. Učitel má poradní roli. U dlouhodobých projektů
jsou vhodné konzultace dílčích výstupů, aby se žáci při řešení zcela neodchýlili od správně
cesty. Také je nutné žáky průběžně motivovat.
c) Hodnotící fáze
Je to fáze sebereflektivní, a to jak pro učitele, tak pro samotné žáky. Žádoucím výstupem
jsou osvojené dovednosti, vědomosti a postoje. Žáci prezentují výsledky své práce,
komentují je, zdůvodňují.
V další pedagogické literatuře bychom mohli najít odlišně pojmenované fáze
projektového vyučování, jedná se ale pouze o podrobnější specifikaci a vymezení výše
zmíněných fází. Všem třem základním částem projektu bychom měli věnovat dostatečnou
pozornost, ačkoliv fáze realizační se může na první pohled zdát tou nejzásadnější, neměli
bychom snižovat časovou dotaci například pro fázi hodnotící. Právě v reflektivní závěrečné
fázi si žáci upevní nabyté dovednosti a znalosti a spolu s učitelem se podílí na zpětné
vazbě, která může být klíčovou pro budoucí projekty.

2.5 Projektová výuka a její význam v geografickém vzdělávání
Význam projektového vyučování v geografickém vzdělávání vychází ze samotného
postavení vzdělávacího oboru „Geografie“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro
gymnázia (RVP-G). Geografie je svým vzdělávacím obsahem na pomezí přírodních a
společenských věd a v RVP-G je rozdělena mezi dvě vzdělávací oblasti – Člověk a příroda
a Člověk a společnost.
Základní prioritou vzdělávací oblasti Člověk a příroda je „odkrývání zákonitostí,
jimiž se řídí přírodní procesy, pomocí metod vědeckého výzkumu. Žáci mají mít co nejvíce
příležitostí postupně si osvojovat empirické i teoretické metody přírodovědného výzkumu
a aktivně je spolu s přírodovědnými poznatky ve výuce využívat“. Zároveň je v RVP-G
zmíněna nutnost interdisciplinárního přístupu při výuce přírodních věd, který umožňuje
odstranění bariér mezi přírodovědnými obory (RVP-G, 2007, s. 25-26).
Vzdělávací oblast Člověk a společnost si klade za cíl „využívat společenskovědní
poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjet je a učit žáky zpracovávat je v širším
myšlenkovém systému. Učí žáky kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat
různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti.
Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní
identity žáka“ (RVP-G, 2007, s. 38).
Z výše zmíněných priorit a cílů vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a
společnost je patrné, že projektová výuka je velmi vhodnou výukovou metodou, pomocí
které můžeme cílů dosahovat. Zmíněny jsou především praktické dovednosti,
mezipředmětový přístup a aplikování teoretických poznatků, což je jednou z hlavních
priorit projektové výuky. Formou projektového vyučování jsou u žáků také rozvíjeny
klíčové kompetence, obsažené v RVP-G (2007), s. 9:
▪ kompetence k učení
▪ kompetence k řešení problémů
▪ kompetence komunikativní
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▪ kompetence sociální a personální
▪ kompetence občanská
▪ kompetence k podnikavosti
Interdisciplinární charakter projektové výuky je také velmi vhodný pro začlenění
průřezových témat obsažených v RVP-G do vyučování. V RVP-G jsou obsažena tato
průřezová témata (RVP-G, 2007, s. 65):
▪
▪
▪
▪
▪

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

Zároveň samotná vědecká disciplína „Geografie“ se nalézá „v prostoru vzájemného
průniku přírodních, společenských a technických vědních oborů. Integrující úloha
zeměpisu (geografie) má svůj význam především v rozvoji a formování environmentální
výchovy“ (HERINK, 2004). Pokud bychom porovnali charakter geografie jako vědního
oboru, jeho cíle a principy, je evidentní, že využití projektové výuky je velmi vhodnou
metodou v geografickém vzdělávání.
Herber (1999) uvádí, že důraz na využití projektové výuky v geografickém
vzdělávání je především u environmentální/ekologické výchovy, jelikož „projekty mívají
zpravidla otevřenější konec než jiné typy úloh, mnohdy očekávaný výsledek jen mlhavě
tušíme, a lze se tak z projektové výuky a výsledných projektů poučit: přemýšlíme o nich,
vztahujeme je k teorii, diskutujeme o dalších možnostech zlepšení. Jde o cyklový proces
s kontrolní zpětnou vazbou, učení se zkušeností – learning by doing – to, co se označuje
jako činná škola“ (HERBER, 1999, s. 45). Principy činné školy využívala při výuce
zeměpisu již K. Spalová v období první republiky, která se jím tehdy snažila překonat
encyklopedismus v zeměpisném vzdělávání (ŘEZNÍČKOVÁ, 2015).
Také Hynek (2002) upozorňuje na přesunutí pozornosti od výkonu geografa –
pedagoga v minulosti k činnosti žáka v současnosti. Tyto změny v přístupu geografů pedagogů „mají proces učení činit zajímavějším, žáky aktivnějšími a učivo má být
zaměřené spíše na praktické použití zeměpisu v životě než na přehled poznatků o světě“
(HYNEK, 2002, s. 399). Právě projektové vyučování nebo týmovou práci uvádí Hynek
(2002) jako nové formy učení, které umožňují realizovat výše zmíněný přístup k výuce.
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3 TERÉNNÍ VÝUKA
„Fieldwork is central to the ethos, culture and pedagogy of geography.“
(HOLMES, WALKER, 2006, s. 210)
Terénní vyučování je jednou z velmi významných složek geografického vzdělávání
a jeho důležitou roli v oboru geografie vyzdvihují ve svých pracích mnozí autoři (např.
BALDERSTONE, 2006; FOSKETT, 1997; ŘEZNÍČKOVÁ, 2008; VORLÍČEK, 2012
nebo MARADA, 2008). Osvojování si praktických dovedností a využití teoretických
poznatků v praxi jsou velkými přínosy této výukové metody. Zároveň svou podstatou
„objevování blízké krajiny“ žáky motivuje ke zkoumání a hlubšímu porozumění jim
blízkému prostředí. Best (2011) přínos terénní výuky vidí také v podpoře kreativity žáků.
„Geography allows us to get outside into the wider world, real world. Geography really
does provide a rich playground for creativity” (BEST, 2011, s. 4).
Marada (2008) popisuje terénní výuku jako „formu vyučování, již nelze použít ve
školních lavicích a která vede žáky ke sledování základních přírodních a společenských
procesů, jejich rozložení a specifika projevu v krajině.“
Foskett (1997, s. 189) definuje terénní výuka takto:
„Fieldwork provides the opportunity to apply ideas generated in the classroom to the
real world, to test hypothesis by empirical methods and to learn new knowledge and
concepts from first-hand observation.“
Pojem „terénní výuka“ nalezneme v odborné literatuře pod synonymy terénní
vyučování, terénní expedice, terénní učení, terénní cvičení či praktikum nebo terénní
projekty. V anglické literatuře je tato výuková metoda nejčastěji označována jako
fieldwork, fieldtrip, excursion, outdoor studies nebo outdoor learning.

3.1 Typologie terénní výuky
Dle Lenon, Cleves (2001) můžeme rozdělit terénní výuku na tři typy (JEŽKOVÁ, 2013):
a) V původním znění je tento typ označen „guided tour.“ Jedná se o návštěvu určitého
území, kde se formou výkladu dozvídáme konkrétní informace o daném území či jevu.
Autoři kladou velký důraz na studium o dané lokalitě před tím, než je terénní
praktikum realizováno. Zdůvodňuje to tím, že „čím víc žák ví, tím víc vidí“ („the
more you know, the more you see“), (LENON, CLEVES, 2001, s. 6).
b) Druhý typ je označován „experimental fieldwork.“ Jde o výuku v terénu, která se týká
ještě neznámých a neprozkoumaných problémů. Výsledek tedy není předem znám.
Hynek, Vávra (2011) zavádí pro tuto formu terénní výuky název „expedice.“ Tento
typ terénní výuky je často používán spíše na univerzitách.
c) Třetí typ autoři pojmenovali „pseudo – experimental fieldwork.“ V tomto případě se
jedná o terénní výuku zaměřenou zejména na praktické procvičení metod získávání
geografických dat. Výsledky jsou již předem známy. Cílem je například získání
praktické dovednosti práce s měřicími přístroji.
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Hynek, Vávra (2011) upozorňují na významný rozdíl mezi exkurzí čí geografickou
vycházkou, kde je z velké části role žáka pasivní a hlavním aktérem je učitel, a terénním
vyučováním. Terénní výuka by naopak měla žáky aktivizovat, ideálně vycházet z jimi
zvoleného tématu a umožnit jim aktivní zkoumání přírodních a společenských procesů.
Typologii terénního vyučování se také věnuje Caton (2006), který vymezuje různé typy
právě na základě role učitele ve vzdělávacím procesu. Jeho pojetí popisuje Obr. 1.

Obr. 1: Typologie terénního vyučování (převzato: CATON, 2006, s. 62, upraveno
autorkou)

3.2 Terénní výuka a její význam v geografickém vzdělávání
Terénní vyučování a jeho aplikace v geografickém vzdělávání umožňuje žákům
(ŘEZNÍČKOVÁ, 2008, s. 23):
▪ Procvičovat geografické dovednosti spojené se sbíráním, tříděním a následným
využíváním informací
▪ Získávat zážitky a zkušenosti z „reálného“ výzkumu a také základní návyky nezbytné
pro samostatnou práci, řešení problémů a organizaci vlastního bádání
▪ Aplikovat osvojené vědomosti při řešení praktických úkolů. Často je proto zapotřebí
výuku v terénu propojit s výukou ve třídě
Z pohledu konkrétních dovedností, které žáci při výuce v terénu procvičují,
můžeme uvést orientaci v terénu (práce s mapou, porovnání reality s obsahem mapy), sběr
dat a informací (měření, objektivní pozorování, mapování, dotazníkové šetření), ale také
komunikační a sociální dovednosti (týmová spolupráce, logické argumentování),
(ŘEZNÍČKOVÁ, 2008). Svozil, Hynek (2012, s. 5) „za opravdu účinné učení označují ne
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to, které spočívá jen v učení se pojmům a jejich definicím, nýbrž to, které je spojeno
s nalezením významu a smyslu pojmů.“ Autoři podotýkají, že tento postup není zatím
v českém školství běžný, přesto ale terénní učení spojené s afektivními cíli, smyslovým
poznáním a prožíváním považují za stěžejní část vzdělání (SVOZIL, HYNEK, 2012).
Výuka v terénu v souvislosti s místním regionem je také zahrnuta v plánovaném
geografickém kurikulu, které v současnosti vzniká (ŘEZNÍČKOVÁ, 2015).
Zároveň se můžeme na přínos terénního vyučování podívat skrze Rámcové
vzdělávací programy (RVP), kde je ve formě klíčových kompetencí a vzdělávacích
strategii, formulováno mnoho cílů shodných s cíli terénní výuky. Vzdělávací oblast Člověk
a příroda, do které je geografie částečně zařazena, klade důraz na samostatnou badatelskou
práci studentů, kterou právě terénní výuka podporuje. V souvislosti s tímto konceptem
přichází Řezníčková (2008) s tzv. investigativní (badatelskou) geografií, jejíž součástí je
požadavek provádět objektivní průzkum v terénu. Řezníčková (2013) uvádí, „že smyslem
tohoto přístupu není všechny žáky již od základní školy připravovat na vědeckou dráhu, ale
především přispět k tomu, aby se dokázali objektivně, systematicky a logicky vypořádávat
s problémy v běžném životě“ (ŘEZNÍČOVÁ, 2013, s. 12).
Marada (2008) zmiňuje, že v českém prostředí neexistuje objektivní studie o
přesném využití terénního vyučování v hodinách geografie. Spíše na základě náhodných
rozhovorů s učiteli usuzuje, že terénní vyučování geografie, kde mají žáci aktivní roli, není
ve školách příliš častým jevem. Učitelé často jako nevýhodu zmiňují časovou náročnost
přípravy a terénního praktika samotného. Jako snaha o větší časovou efektivitu terénní
výuky zavádí Marada (2008) tzv. „geografickou laboratoř,“ kterou definuje jako „území o
rádiu 500 m od školní budovy, dostupné sedmi minutami chůze, která se využívá
k realizaci geografických úkolů během výuky zeměpisu.“ Terénní výuka v geografii pak
nemusí být nutně spojena s náročnými časovými přesuny. Samotným pojmem „terén“ není
tedy myšleno jakkoliv specifické území. Svozil, Hynek (2012, s. 5) terénem označují „svět
mimo školu, třeba i za školou, svět, v němž žáci žijí.“
S terénním vyučováním jsou také spojeny vyšší nároky na zajištění bezpečnosti
žáků v porovnání s vyučováním v běžném školním prostředí. Samotnému terénnímu
praktiku musí vždy předcházet poučení žáků o bezpečnosti doprovázené písemným
potvrzením tohoto proškolení. Holmes, Farbrother (2000, s. 9) popisují roli učitele
z hlediska bezpečnosti při terénním cvičení takto: „Your job is to anticipate, minimise and
manage any possible risk, starting at the planning stage and extending throughout the
fieldwork.“ Autoři také uvádí přehledný seznam potřebných pomůcek a aspektů, které by
učitel měl z pohledu bezpečnosti při plánování terénního cvičení zohlednit.

3.3 Terénní výuka jako součást projektového vyučování
Výuka v terénu je podle svých výše zmíněných možností velmi vhodným
prostředkem k naplňování cílů projektového vyučování. Osvojování praktických
dovedností, provázanost s místním regionem nebo spolupráce v týmech můžeme označit za
prvky spojující obě výukové metody. Projektové vyučování může navíc terénní výuku
zapojit do širších souvislostí, poskytnout prostor pro zpracování terénních dat a použít je
například jako podklad pro výsledný produkt projekt. Nejde tedy jen o terénní procházku
bez větší návaznosti na vyučování, ale v rámci projektu může terénní výuce předcházet
teoretická výuka v běžném školním prostředí a k její aplikaci dochází následně v terénu.
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Rovněž snaha o integraci poznatků z různých předmětů a jejich propojování je
spojujícím prvkem obou výukových metod. Lenon, Cleves (2001) uvádějí ve své publikaci
termín „fieldwork project“ (terénní projekt), který může být důkazem těsného propojení
terénní formy výuky a projektového vyučování. Hynek (1999) zmiňuje mezi pozitivní
aspekty terénních geografických projektů zejména vlastní badatelskou činnost. „Studenti se
prakticky učí v terénu, dávají dohromady literární, statistické, mapové podklady s realitou
a mají své explorační téma, snaží se nejen pochopit, co zkoumali jejich předchůdci, ale
hledají nové skutečnosti, nové pohledy, nová hodnocení, nové návrhy využívání, úprav“
(HYNEK, 1999, s. 8).
Také druhé vydání amerických standardů geografického vzdělávání (US Geography
Standards) zdůrazňuje ve svých třech základních částech – geografické perspektivy
(Geographic Pespectives), geografické znalosti (Geographic Knowledge) a geografické
dovednosti (Geographic Skills) význam hlubšího poznání, chápání souvislostí a propojení
s reálným světem. Žák získává znalosti, které transformuje v dovednosti (HYNEK
ed.,2005). Prostřednictvím projektové výuky v terénu si žáci mohou osvojovat geografické
dovednosti, které jsou v geografických standardech pojmenovány následovně: 1) kladení
geografických otázek (Asking Geographic Questions), 2) získávání geografických
informací (Acquiring Geographic Information), 3) organizace geografických informací
(Organizing Geographic Information) 4) analýza geografických informací (Analyzing
Geographic Information) a 5) odpovídání na geografické otázky (Answering Geographic
Questions), (www.ncge.org).
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4 PŘÍKLADY PROJEKTOVÝCH ÚLOH V ČESKOKRUMLOVSKÉM
REGIONU
V následující části práce jsou předloženy návrhy projektových úloh, které je možné
realizovat v českokrumlovském regionu. Jedná se o tematicky odlišené projekty zaměřující
se vždy na jednu etapu vývoje krajiny Českokrumlovska a vliv člověka na krajinu právě
v tomto konkrétním období. Mezi zvolená témata projektů patří: vliv člověka na krajinu
Českokrumlovska v období pravěku a středověku, využití nerostných surovin a geologická
minulost regionu, urbanizace a budování sídlišť v Českém Krumlově a demografická
situace v regionu.
Ačkoliv některé projekty vychází z historických souvislostí, jejich cílem je propojit
minulost se současností a demonstrovat přesah některých antropogenních zásahů
z minulosti do současné doby. Semotanová (2014) uvádí klíčové objekty při studiu
historické krajiny: „krajina existující v minulosti, dochované stopy – pozůstatky krajinných
prvků, které tuto krajinu spoluvytvářely (a dnes ji dokumentují) a historická informace,
která je s krajinou spjata. Jedná se např. o vliv významných dějinných událostí, procesů a
trendů (politických, demografických, hospodářských, urbanizačních a dopravních),
nucených migrací, bitev a válečných konfliktů, ale také o působení mimořádných
osobností. Otisk krajinných změn se projevuje v krajině současné a v historických
pramenech různého typu – v písemnostech, mapách, plánech, vyobrazeních…aj“
(SEMOTANOVÁ, 2014, s. 3).
Projekty jsou koncipovány tak, aby bylo možné využít je ve výuce odděleně a bez
předchozí návaznosti jednoho na druhý. Zároveň jednou z priorit při tvorbě byla také
možnost využití projektů externími školami, které tráví na Českokrumlovsku terénní
praktikum nebo školní výlet. Proto jsou v některých částech projektů navrženy i
alternativní aktivity pro žáky externích škol, kteří pravděpodobně nemají zažité základní
znalosti a osobní zkušenosti s regionem.
Další prioritou byla snaha o propojení vzdělávacích obsahů více předmětů a
podpora mezipředmětových vazeb. Také v reálných situacích je „krajinná problematika,
vývoj krajiny a proměny krajiny v minulosti obsahem studia odborníků různého zaměřeni
– archeologů, historiků, geografů, kartografů, historických geografů, krajinných ekologů,
botaniků, geologů, historiků umění, urbanistů, památkářů a mnoha dalších“
(SEMOTANOVÁ, 2014, s. 1). V přiložených metodických listech jsou vždy uvedeny
přesahy učiva v rámci geografického projektu do jiných předmětů. Ve spolupráci
s konkrétním vyučujícím je tedy možné využít projektu také k osvojování vzdělávacích
cílů dalších předmětů. U každého projektu jsou také navrženy pracovní listy a přidány i
doplňující informace pro učitele o zkoumaných jevech či objektech. Autorské řešení
pracovních listů je přiloženo v závěrečné části práce (Příloha 1 až 5).
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4.1 Prostorové vymezení českokrumlovského regionu
Pojem „českokrumlovský region“ je často chápán jako synonymum pro „okres
Český Krumlov“. Zároveň se také setkáme se ztotožněním tohoto území s jednotkou SO
ORP Český Krumlov, která v porovnání s okresem nezahrnuje SO ORP Kaplice (jde o
samostatnou jednotku SO ORP Kaplice). Je tedy patrné, že pod označením
„českokrumlovský region“ není vždy rozuměno to stejné a je potřeba ho vždy jasně
vymezit.
Pro potřeby diplomové práce je českokrumlovský region prostorově vymezen
územím SO ORP Český Krumlov. Důvodem tohoto vymezení je zejména dostupnost dat
pro území SO ORP. Dalším důvodem je podstata regionální výuky samotné, která klade
důraz na hlubší poznání lokality menší rozlohy. Právě území SO ORP Český Krumlov je
dle mého názoru vhodné svou rozlohou pro bádání žáků a výuku v historických
souvislostech. Zejména každodenní zkušenost žáků z běžného života, která se týká
zkoumaných lokalit, je pro výuku velmi přínosná.
SO ORP Český Krumlov (rozloha 1130,10 km2) je největší SO ORP Jihočeského
kraje. Území SO ORP se částí své hranice ztotožňuje s hranicí státní a nachází se v jižní
části Jihočeského kraje. Jde o pohraniční region, který kromě SO ORP Prachatice na
západě, SO ORP České Budějovice na severu a SO ORP Kaplice na východě sousedí také
s Rakouskem. Jihozápadní a jižní část SO ORP tvoří Šumava (zahrnuje část NP Šumava a
CHKO Šumava), která postupně přechází do Českobudějovické pánve. V SO ORP se
nachází 31 obcí (z toho čtyři obce se statutem města, tři městyse a jeden vojenský újezd)
s celkovým počtem obyvatel 41 685 (k 31. 12. 2013). Největší podíl na počtu obyvatel má
město Český Krumlov (13 253 obyvatel, k 31. 12. 2013) a nejméně obyvatel žije v obci
Chlumec (92 obyvatel, k 31. 12. 2013). V celém ORP z hlediska sídelní struktury převažují
menší sídla do 500 obyvatel (viz Tab. 1), (Kolektiv, 2014).
Tab. 1: Sídelní struktura v SO ORP Český Krumlov k 31. 12. 2013, (převzato: ČSÚ, 2014)
obce s počtem obyvatel
ORP Český Krumlov

celkem

do 500 obyvatel

500 - 999

1000 - 1999

2000 a více

31

14

5

7

5

24

Obr. 2.: Administrativní mapa SO ORP Český Krumlov (převzato: ČSÚ, 2014)
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4.2 Projekt 1: „Pohled geografa na pravěké a středověké stopy v krajině
a společnosti Českokrumlovska“
Projekt „Pohled geografa na pravěké a středověké stopy v krajině a společnosti
Českokrumlovska“ seznamuje žáky s lokalitami nejstaršího osídlení v českokrumlovském
regionu. Zároveň je také jeho cílem propojit význam pravěkých a středověkých památek se
současností a zabývat se například jejich ekonomickým přesahem do dnešní doby. Roli
vyučujícího bychom mohli charakterizovat spíše jako „průvodce žáků,“ který má dohlížet
především na bezpečnost žáků, a také důsledně požadovat zpracované výstupy z projektů.
Projekt má dvě hlavní části, přičemž obě části jsou na sobě nezávislé a je možné je
využít odděleně bez nutnosti vzájemného navázání. První částí je terénní praktikum
zaměřené zejména na pravěké a středověké osídlení údolí Vltavy. Důraz je kladem
především na krajinu jako celek a zkoumání zásahů člověka, které krajinu ovlivňovaly již
od pravěku. Součástí terénního praktika jsou také úkoly z geografie fyzické, jelikož
lokalita je plná také fyzickogeografických fenoménů, které je podle mého názoru vhodné
při praktiku využít. Druhá část projektu je lokalizována přímo v Českém Krumlově, ale
městem se nezabývá z hlediska historického, nýbrž z hlediska cestovního ruchu.
Významné středověké památky jsou důvodem velmi intenzivního turistického ruchu ve
městě a žáci se zde zabývají problematikou zaměstnanosti a jejího sezónního charakteru.
4.2.1 Metodický list
Název projektu

„Pohled geografa na pravěké a středověké stopy v krajině a
společnosti Českokrumlovska“

Předmět

Geografie, Zeměpisný seminář

Mezipředmětové
vazby

Dějepis (historická témata – keltské oppidum, Dívčí Kámen,
Český Krumlov), Informatika (tvorba mapy, zpracování
prezentace), Fyzika (rychlost vodního toku), Matematika (výpočty
ze získaných dat)

Cíle projektu

➢ Žák porovná pravěké osídlení se středověkým, jeho zásahy do
krajiny a pozůstatky do současnosti
➢ Žák dokáže na konkrétním místě popsat přírodní dispozice
k jeho osídlení a své rozhodnutí zdůvodní
➢ Žák vyhledá i další lokality pravěkého a středověkého osídlení
v českokrumlovském regionu
➢ Žák vysvětlí problematiku sezónní zaměstnanosti a své
vysvětlení podloží výsledky vlastního bádání
➢ Žák vytvoří kvalitní dotazník a vybere relevantní vzorek
respondentů

Produkt projektu
Časová dotace

Mapa trasy terénního praktika s vlastními fotografiemi
Prezentace s výsledky terénního bádání
1. část: 5 - 6 hodin + samostatná práce (tvorba mapy)
2. část: 3 - 4 hodiny + samostatná práce (zpracování výsledků) +
prezentace
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Pomůcky

Opěrné pojmy

1. část: pracovní list, turistická mapa, buzoly, podložka na psaní,
psací potřeby (i pastelky), provázek, stopky, polystyren, pevná
obuv, fotoaparát
2. část: pracovní list, dotazník, podložka na psaní, psací potřeby
krajina, antropogenní vliv, vodní energie, meandr, chráněné
území, azimut, sezónní zaměstnanost, sektory hospodářství,
cestovní ruch
Přípravná fáze
Úvodní část projektu může probíhat ve škole, kde je žákům projekt
představen a zároveň je možné o tématu a zaměření s žáky
diskutovat, případně ho pozměnit. Je vhodné pokud projektu
předchází teoretický výklad věnovaný nejstarším dějinám
Českokrumlovska, který je možné zařadit do výuky dějepisu.
Realizační fáze
1. část: Terénní praktikum s pracovním listem „Cesta časem –
od Keltů k rytířům středověku“

Popis projektu

Žáci dostanou připravený materiál a spolu s učitelem prochází
určenou trasu, kde vypracovávají zadané úkoly z pracovního listu.
Praktikum začíná v místě keltského osídlení – oppidum Třísov,
které je považováno za jednu z nejvýznamnějších lokalit
jihočeského pravěku.
Dále trasa pokračuje do údolí řeky Vltavy, kde se v jednom
z jejích meandrů vlévá do řeky Křemžský potok. V následující
části terénního praktika žáci navštíví zříceninu hradu Dívčí
Kámen. Právě zde je vhodné se s žáky věnovat tematice přírodních
dispozic, které ovlivnily v minulosti osidlování a budování měst a
hradů.
V závěru praktika se žáci také seznámí s přírodními fenomény,
které jsou v údolí Křemžského potoka chráněny. Pracovní list se
dotýká tématu zákonné ochrany přírody z pohledu současné
moderní společnosti, což mohou žáci porovnat s odlišným
přístupem k přírodě v období pravěku a středověku.
Výstupem z praktika je spolu s vypracovaným pracovním listem
také mapa zobrazující trasu praktika se všemi jeho významnými
objekty. Do mapy žáci přidají i vlastní fotografie. Žáci mohou
mapu vytvořit ručně nebo využít libovolný počítačový program.
Doprava: vlakové spojení Český Krumlov – Třísov (Holubov)
2. část: Turistický ruch a sezónní zaměstnanost
V další části projektu se žáci budou pohybovat po městě Český
Krumlov. Pravěké, a zejména pak středověké, historické památky
jsou příčinou velmi intenzivního turistického ruchu ve městě
Český Krumlov. Žáci se nyní pokusí na problematiku cestovního
ruchu podívat také z pohledu zaměstnanosti, která je typická svou
výraznou sezónností.
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Žáci vytvoří pracovní skupiny (3-4 osoby), které si mezi sebou
rozdělí jednotlivé resorty služeb, které jsou ovlivněny sezónním
pohybem turistů (restaurační zařízení 1, restaurační zařízení 2,
ubytovací zařízení 1, ubytovací zařízení 2, obchody se suvenýry,
obchody s oděvy).
Žáci připraví dotazník, který se bude zaměřovat na problematiku
sezónnosti dané služby, a po kontrole vyučujícím mohou zahájit
průzkum v terénu. V závěru každého dotazníku bude také položka,
která bude směřovat na turisty právě se pohybující po městě. Bude
se týkat jejich spokojenosti s danou službou. Terénní šetření je
zakončeno zpracováním výsledků a jejich prezentací před
ostatními žáky.
Hodnotící fáze
V závěrečné části projektu žáci představí své mapy zobrazující
území, kde se konalo terénní praktikum, doplněné vlastními
fotografiemi. Součástí hodnocení je také představení výsledků
terénního šetření v oblasti sezónní nezaměstnanosti. V rámci
hodnocení celého projektu proběhne také zpětná vazba
k samotnému zpracovávání úkolů (práce ve skupinách, sběr
dat…).
Propojení s RVP-G

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence
sociální a personální, kompetence komunikativní

Zdroje

➢ KUBÍKOVÁ, A. (2015): Dívčí Kámen – Historická rešerše.
http://www.divcikamen.cz/historie-1/historicka-reserze/ (13. 9.
2015).
➢ INDRA, J. a kol. (2014): Plán péče o rezervaci Dívčí Kámen:
http://portal.gov.cz/portal/publikujici/qxcdynt/informace/16838
_p1.pdf (20. 9. 2015).
➢ Sdružení oficiálního informačního systému Český Krumlov
(2000): Průvodce naučnou stezkou Třísov – Dívčí Kámen –
Holubov.
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_pruste.htm
(20. 9. 2015).
➢ Metodická podpora regionálního rozvoje (2015): Zaměstnanost
v sektorech hospodářství.
http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/komentar.84.html
(27. 9. 2015).
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4.2.2 Pracovní list – Terénní praktikum „Cesta časem – od Keltů k rytířům
středověku“
Mapa a orientace
➢ Podle buzoly správně zorientujte mapu
➢ Označte na mapě svou momentální polohu
➢ Na mapě (doplňte číselné měřítko) …………….. určete přímou vzdálenost měřením
Keltské oppidum Třísov (539,4) – soutok Křemžský
potok s Vltavou
Na Rejtě (550,9) – Na zadních lukách (510,5 –
křížení železniční trať a silnice)
Proměny krajiny a jejího využití
Zkuste odhadnout rok, ze kterého pochází letecký snímek……………….

Jak vypadá tato krajina v současnosti? Jsou na ní patrné pozůstatky minulého způsobu
hospodaření? Jaké negativní dopady mohl mít tento způsob využívání krajiny?

V této lokalitě si Keltové již v pravěku budovali svá sídliště: ………………………………
Jejich pozůstatky v současné krajině jsou například ………………………………………...
Vodní energie a její využití člověkem
➢ Na přiloženém mapovém výřezu označte místo, kde se právě nacházíte.
➢ Nacházíte se u ---přírodního--- / ---člověkem vytvořeného ---jevu? (správnou odpověď
zakroužkujte)
Zamyslete se nad pozitivními a negativními aspekty získávání energie v hydroelektrárnách.
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Diskutujte potenciální dopady zatopení údolí Vltavy u Dívčího Kamene

➢ Na mapě vyznačte nánosový konvexní (jesep, A) a nárazový konkávní (výsep, B)
břeh
➢ Popište charakter reliéfu na nánosovém a nárazovém břehu tak, jak je vidíte před sebou

➢ Jak je možné popsat reliéf pouze pomocí výše uvedeného mapového výřezu?

Nakreslete příčný profil koryta řeky Vltavy + naznačte také směr proudění vody
v korytě.

Dívčí Kámen
Kdy bylo místo současné zříceniny Dívčí Kámen poprvé osídleno? ………………………..
Jak se jmenoval šlechtický rod, se kterým je spojeno založení hradu? ……………………...
Charakterizujte přírodní podmínky, které byly určující pro budování osídlení:

PR Dívčí Kámen – co je předmětem ochrany? Vysvětlete, čím je daný druh významný.
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Porovnejte středověký hrad Dívčí
Kámen s jeho současnou podobou.
Barevně vyznačte, které části jsou
dochovány dodnes.

Před sebou máte mapu stupňů přirozenosti
lesních porostů v PR Dívčí Kámen. Zkuste
odhadnout, které z nich jsou: les původní
(prales), les přírodní, les přírodě blízký, les
kulturní nebo les nepůvodní

Práce s buzolou
Vysvětlete, co je to azimut a jak se zjišťuje:
Ve skupině změřte azimut určených objektů
1. objekt

2. objekt

3. objekt

Ve skupině připravte ve vymezeném území trasu podle azimutů následujícím způsobem:
- Z výchozího bodu A naměříte azimut k bodu B (libovolně zvolený ve vymezeném
území)
- Do přiložené tabulky vyplníte azimut a kroková vzdálenost bodů A-B
- Přemístíte se do bodu B a stejným způsobem pokračujte ve vytváření trasy.
- Trasa bude obsahovat 6 bodů (A, B, C, D, E, F)
Poté si proměňte s jinou skupinou vyplněnou tabulku a pokuste se projít trasu podle jimi
naměřených azimutů.
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Křemžský potok
Jaké hydrologické prvky můžeme měřit u vodního toku?
Dle návodu v následující tabulce změřte rychlost vodního toku. Měření proveďte vícekrát
pro ověření správnosti výsledku.
Tab. 1: Určení rychlosti toku vody (zdroj: HOFFMAN, 2003)
pomůcky pásmo, svinovací metr, stopky, kousky polystyrénu
postup
1.
na břehu potoka naměříme vzdálenost (5 m, 10 m apod.)
2.
vzdálenost označíme kolíky nebo kameny
u horní značky vhodíme do vody plovoucí předmět
3.
(polystyrén)
4.
stopkami změříme dobu dosažení dolní značky
5.
podělením vzdálenosti a doby zjistíme rychlost toku potoka
6.
vypočítejte průměrnou hodnotu rychlosti toku

Evidence
naměřených
údajů
1. ………….
2. ………….
3. ………….

Jak může člověk rychlost vodního toku ovlivňovat? Uveďte konkrétní příklady, se kterými
jste se setkali na Křemžském potoce.
………………………………………………………………………………………………
Ochrana přírody
Do mapy Jihočeského kraje vyznačte velkoplošná chráněná území
Doplňte nebo zakroužkujte správnou odpověď:
Hadec (serpentinit) patří mezi horniny
vyvřelé------metamorfované-------sedimentární
Z hlediska chemismu hornin je pro hadec
typický obsah kovů:
…………………………………………….......
…………………………………………….......
Vysvětlete, proč se na hadcích vyskytuje
specifická vegetace?
………………………………………...............
………………………………………......................................................................................
………………………………………......................................................................................
Popište, jak vypadá vegetace v PR Holubovské hadce. Vyjmenujte i některé typické druhy
rostlin, které jsou vázány na hadcové podloží.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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4.2.3 Pracovní list – Turistický ruch a sezónní
nezaměstnanost
Český Krumlov je z hlediska cestovního ruchu velmi
atraktivním
městem
a
to
jak
v měřítku
celorepublikovém, tak i ve světovém měřítku.
Zkuste odhadnout, která místa v Českém Krumlově
jsou turisty nejvyhledávanější?
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
Svůj odhad můžete ověřit dotazem relevantního
vzorku turistů v terénu.
S významným podílem turistického ruchu na příjmech
města je spojena také specifická struktura zaměstnanosti
v Českém Krumlově. Za její výraznou charakteristiku
můžeme pokládat právě její sezónnost.
Sezónní nezaměstnanost – „je krátkodobá a způsobuje
ji nepravidelnost v odvětvích, kde je produkce závislá
na počasí (např. zemědělství), nebo výkyvy ve spotřebě,
které jsou vyvolány institucionálními příčinami (např.
vánoční a velikonoční svátky) nebo střídáním ročních
období
(např.
služby
spojené
s turistikou).“
(http://zam.opf.slu.cz/lebiedzik/vsp/makroekonomiebprednaska7.pdf)
Zadání úkolu
Vytvořte pracovní skupiny (3 – 4 osoby), které si mezi
sebou rozdělí jednotlivé resorty služeb ovlivněných
sezónním pohybem turistů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina

ubytovací zařízení 1
ubytovací zařízení 2
restaurační zařízení 1
restaurační zařízení 2
obchody se suvenýry
obchody s oděvy

Připravte dotazník, který se bude zaměřovat na
problematiku sezónnosti dané služby, a po kontrole
vyučujícím zahajte průzkum v terénu. V průzkumu také
oslovte náhodného turistu ohledně jeho spokojenosti
s danou službou. Výsledky zpracujte do prezentace a
představte ostatním spolužákům.
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Sektory
hospodářství
České
republiky
lze
s určitým
zjednodušením rozdělit na primér
(zemědělství, lesnictví), sekundér
(průmysl stavebnictví…) a terciér
(služby, obchod, vzdělávání…).
Zaměstnanost obyvatel ČR v těchto
sektorech ukazuje obrázek níže.
Největší část zabírá stále rostoucí
terciér a naopak stále klesající
primér má nejmenší podíl na celém
národním hospodářství.

Sekundér je již mnoho let poměrně
stabilizovaný v rozmezí 35 – 40%.
Jelikož Česká republika poměrně
kopíruje vývoj vyspělých zemí ze
západní Evropy můžeme očekávat i
zvyšující se vzdělanostní úrovní
obyvatelstva další růst terciérního
sektoru zejména na úkor sekundéru.
Sektor priméru se bude stabilizovat
na nynějších hodnotách, prostor
k jeho poklesu totiž v ČR téměř
žádný není.
Zdroj:
http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/komen
tar.84.html

➢ Do jakého sektoru byste
zařadili turistický ruch?
➢ Vyhledejte, jaký je jeho
procentuální
podíl
na
zaměstnanosti
v
daném
sektoru – v ČR, v Českém
Krumlově.

4.3 Projekt 2: „Okolí Českého Krumlova očima geologa“
Projekt „Okolí Českého Krumlova očima geologa“ je zaměřen na neživou část
krajiny a její využívání člověkem. Žáci se v úvodní části seznamují s obecným
geologickým vývojem území České republiky, geologickou mapu a základními druhy
hornin. Na základě teoretických poznatků poté zpracovávají samostatný projektový úkol,
který žáky zavede do zajímavých geologických lokalit v okolí Českého Krumlova. Jejich
úkolem je lokality nejen navštívit, ale také vyhledat informace o jejich minulosti a
využívání a na jejich základě vytvořit jednoduchého turistického průvodce. Jelikož Český
Krumlov je obecně navštěvován především kvůli svým historickým památkám, cílem žáků
je tímto projektem návštěvníkům ukázat také přírodní zajímavosti města a jeho okolí.
Samostatný projektový úkol je doprovázen terénním praktikem, které žákům
přibližuje bývalý vápencový lom a je prostorem pro jejich vlastní úvahy o jeho možném
budoucím využití. Také zde můžeme poukázat na velkou hodnotu bývalého lomu
z hlediska specifických stanovišť a rostoucí biodiverzity krajiny. Právě na základě
rozdílných pohledů na využití bývalého lomu je možné na tomto místě s žáky realizovat
didaktickou hru s rolemi, která může velmi věrně napodobit skutečné dění a jednání o dané
lokalitě. Možným zakončením projektu je také návštěva grafitového dolu, kde probíhají
prohlídky a žáci se mohou podívat do podzemních prostor, kde se těžil v minulosti grafit.
4.3.1 Metodický list
Název projektu
Předmět
Mezipředmětové
vazby

Cíle projektu

Produkt projektu
Časová dotace

Pomůcky

„Okolí Českého Krumlova očima geologa“
Geologická minulost a těžba nerostných surovin
v českokrumlovském regionu
Geografie, Zeměpisný seminář
Biologie (horniny a nerosty), Informatika (příprava prezentace a
tvorba brožury), Dějepis (těžba nerostných surovin v minulosti)
➢ Žák se orientuje v geologické mapě, rozumí základním
pravidlům barevného označení
➢ Žák vyhledá na mapě významné oblasti regionu z pohledu
horninového podkladu a vysvětlí jejich specifikum (vápenec,
grafit, serpentinit, granulit)
➢ Žák rozezná fáze horninového cyklu a dokáže k nim přiřadit
zástupce základních druhů hornin
➢ Žák dovede pracovat s PC programy a vytvoří propagační
materiál dle zadaného tématu
➢ Žák efektivně spolupracuje ve skupině na společném úkolu
Turistický průvodce (brožura) „pro náročné turisty přírodovědce“
– geologická vycházka okolím Českého Krumlova
3 – 4 vyučovací hodiny (teoretický úvod) + samostatná práce žáků
+ 3 hodiny (terénní praktikum) + 2 hodiny (volitelné: exkurze
Grafitový důl)
1. část (teoretický úvod): psací potřeby, pracovní list, vzorky
hornin, geologická mapa ČR
2. část (zpracování projektového úkolu): fotoaparát, počítač,
odborná literatura
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3. část (terénní praktikum): pracovní list, psací potřeby, podložky
na psaní, vhodná obuv a oblečení
Opěrné pojmy

horniny, těžba, grafit, hadec, vápenec, horninový cyklus,
geologická mapa, krajina, antropogenní vliv
Přípravná fáze
Úvodní část projektu může probíhat ve škole, kde je žákům
projekt představen a zároveň je možné o tématu a zaměření s žáky
diskutovat, případně ho pozměnit. Následuje motivační část, kdy
učitel pomocí fotografií přibližuje žákům geologicky zajímavé
lokality, a žáci se pokouší odhadnout, kde by danou lokalitu
v okolí ČK hledali. V rámci realizace samotného projektu se právě
do těchto lokalit žáci podívají.
Součástí přípravné fáze je také teoretický úvod do tématu hornin a
jejich těžby. Učitel může využít připravený pracovní list, který se
zabývá geologickými poměry v ČR obecně, dále pracuje se
vzorky konkrétních hornin a také geologickou mapou.
Realizační fáze
1. část: Projektový úkol – tvorba turistické brožury

Popis projektu

Po úvodní části projektu, kdy mají žáci teoretický přehled o
horninách vyskytujících se v ČR a na Českokrumlovsku,
následuje zadání projektového úkolu. Cílem pro skupinu (3 – 4
žáci) je vytvoření informačního letáku (turistickou brožuru) o
Geo-procházce okolím Českého Krumlova (v MS Power Point,
funkce reklamy, propagace) + doplňkové informace v MS Word –
max. 3 strany A4.
Brožura musí obsahovat: mapa s lokalizací, vlastní fotky, krátká
historie a současný stav využívání ložiska, popis cesty k jevu
(přesná trasa i doprava z centra města, čas)
Výzkumná témata
➢ Vápenec – jeho původ a výskyt
➢ Grafit a jeho využití
➢ Drahé kovy a kameny (zlato, stříbro, vltavíny)
➢ Hadec na Českokrumlovsku
2. část: Terénní praktikum – Bývalý vápencový lom
Vyšný
Následující částí projektu je společné terénní praktikum do lomu
Vyšný, kde se dříve těžil vápenec. Jde o pozoruhodný industriální
útvar, který již v současnosti není funkční. Žáci zde pracují
s pracovním listem, po areálu se pohybují pouze pod dozorem
vyučujícího.
Zároveň se jedná o lokalitu, která je předmětem zájmu
developerských společností a samotné město Český Krumlov
nemá zatím zcela jasný záměr o jeho budoucím využití. S žáky je
možné využít tuto lokalitu jako modelovou oblast pro didaktickou
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simulační hru s rolemi. Každý žák dostane přidělenou roli (např.
zástupce developerské společnosti, místní zahradník, malý
podnikatel z ČK, obyvatel obce Vyšný, zaměstnanec CHKO
Blanský les, zastupitel města ČK,…). Jejich úkolem je
v simulované veřejné debatě obhajovat svůj názor (je specifikován
při přidělení role) na budoucí využití areálu bývalého lomu
Vyšný. Úkolem je dospět k závěru nebo alespoň prožít plně
situaci, která je ve své podstatě velmi podobná reálné. V případě
areálu bývalého lomu Vyšný se opravdu jedná o lokalitu, jejíž
využití město ČK právě řeší. Proto žáci také mohou přicházet
s vlastními nápady na její využití.
3. část: Exkurze grafitový důl – volitelná aktivita
V poslední části projektu je možné s žáky absolvovat exkurzi do
grafitového dolu v ČK, kde se žáci mohou v autentickém prostředí
seznámit s využitím a těžbou grafitu v minulosti. Exkurzi je nutné
rezervovat
s dostatečným
časovým
předstihem
(http://www.grafitovydul.cz/).
Hodnotící fáze
V závěrečné fázi žáci představí ostatním své turistické brožury a
jejich komentář. Úvodní motivací pro žáky může být také
možnost oslovení infocentra Český Krumlov, kam by bylo
případně možné umístit nejkvalitnější turistickou brožuru. V této
části také proběhne celková zpětná vazba k celému projektu.
Propojení s RVP – G

kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence
sociální a personální, kompetence k řešení problémů

Zdroje

➢ BRANIŠ, M (ed.) a kol. (1999): Výkladový slovník vybraných
termínů z oblasti životního prostředí a ekologie. Univerzita
Karlova, Praha, 46s.
➢ CHLUPÁČ, I. a kol. (2011): Geologická minulost České
republiky, Academia, Praha, 436s.
➢ LUKŠAN, J. (2015): Historie dolování ve městě Český
Krumlov,
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_dolova.xml,
(19. 10. 2015).
➢ PETRÁNEK, J. (2007): Geologická encyklopedie, sedimenty,
metamorfismus, magmatity.
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?sedime
nty (2. 10. 2015).
➢ VÁVRA, V. (2015): Multimediální atlas hornin, Serpentinit
(Hadec),
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/serpentinit.ht
ml, (1. 10. 2015).
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4.3.2 Pracovní list – Úvod do geologie České republiky
1. Doplňte dvě velké jednotky s odlišnou geologickou minulostí, které tvoří území ČR
1………………………………………..
2……………………………………………….
Přiřaďte k dané jednotce její charakteristiku (1 nebo 2):
Tvoří východní část Moravy a Slezska

Významnou část tvoří flyš

Naposledy vrásněno při hercynském
vrásnění
Tvořeno
především
horninami
prekambrického a paleozoického stáří

Tvoří Čechy, většinu Moravy a Slezska
Najdeme zde oblast Moldanubika a
Barrandienu

Zformováno v průběhu alpinského vrásnění

Ložiska ropy a zemního plynu

2. Do schematické geologické mapy ČR doplňte správné písmeno, které představuje daný
druh převládajícího horninového podloží
A
B

C

Usazené horniny starohor (přeměněné
břidlice)
Usazené horniny prvohor (jílovitá
břidlice, vápenec…)

D

Usazené horniny druhohor (pískovce,
opuky..)

F

E
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Usazené horniny třetihor (pískovce, písky,
vápence..)
Výlevné vyvřelé horniny z třetihor
(především čedič) + hlubinní vyvřelé
horniny (žula)
Přeměněné horniny (rula, svor, fylit)

3. Propojte charakteristiku s druhem horniny a přiřaďte zástupce hornin tohoto druhu.
Vznikají
krystalizací
magmatu a jejich charakter je
závislý na podmínkách, ve
kterých magma tuhne.

žula (granit)
sedimentární
horniny

pískovec
čedič

Vznikají rozrušením starších
hornin,
transportem
horninového materiálu a jeho
opětovným
usazením
a
zpevněním.

vápenec
metamorfované
horniny

rula
svor

Vznikají přeměnou hornin
činem tlaku, teploty a
chemicky aktivních kapalin.

vyvřelé horniny

mramor
opuka

4. Mnohé nerosty a horniny se uplatňují v průmyslu, a také na našem území se nachází
těžební lokality. Doplňte, co se těží:
Ostravskokarvinská pánev

Mostecká a
Sokolovská pánev

Hodonínsko

Českomoravská
vrchovina

5. Pokuste se určit, se kterými horninami na Českokrumlovsku jsou spojena tato místa:
2

1

3

Zdroj:
foto
autorky
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4.3.3 Pracovní list - Terénní praktikum - Bývalý vápencový lom Vyšný
1. Člověkem ovlivněné tvary reliéfu nazýváme…………………………………………….
Tvar, který před sebou právě vidíte, patří do skupiny……………………………………….
Uveďte příklady z českokrumlovského regionu, kde člověk ovlivnil nebo stále ovlivňuje
tvar reliéfu.
2. Na základě porovnání fotek z 50. let 20. století a současné se pokuste analyzovat rozdíly
v krajině a zkuste popsat vývoj, kterým tato oblast od 50. let 20. století prošla.

Pozn. Místo současného
ortofoto snímku lze
porovnávat
přímo
s pohledem na lom.

SLOVNÍČEK
REVITALIZACE – „Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě
přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť,
krajinných celků apod. Cílem je též zvýšení estetické hodnoty krajiny. Nejčastějším
revitalizačním úsilím je náprava režimu toků a částí jejich povodí“ (BRANIŠ, 1999, s.
34).
SUKCESE – „Uspořádaný sled vývoje společenstva (změny druhového složení a
procesů v průběhu času), má určitý směr a lze ji do jisté míry předvídat. Je to
dlouhodobá a zpravidla nezvratná neperiodická změna společenstva, ke které dochází
postupnou adaptací jednotlivých druhů na pomalu se měnící faktory prostředí“
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(BRANIŠ, 1999, s. 38).

3. Zhodnoťte, zda tyto procesy probíhají v bývalém lomu Vyšný a popište jejich
současné stadium.
REVITALIZACE

SUKCESE

Zamyslete se nad pozitivním dopadem zásahů člověka v této lokalitě……………………...
………………………………………………………………………………………………..
4. Na části bývalého lomu se nachází maloplošné chráněné území ………………………...
Důvodem ochrany je: ..............................................................................................................
Vápenec, který se zde těžil a stále převažuje v podloží této lokality, vznikl v geologické
éře…………………................................................................................................................
Vápenec je horninou…………………………………… a vznikl……………………….......
………………………………………………………………………………………………..
5. Půda, která vzniká
na vápencích, se nazývá
……………………
Nakreslete její půdní profil:

POKUS: Obsah vápence v hornině
Chemická látka, kterou použijeme pro zjištění
přítomnosti vápence
………………………………………………………….
Jaký je projev při její aplikaci?
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4.3.4 Základní charakteristika významných hornin a nerostů na Českokrumlovsku
Vápenec
Jde o sedimentární horninu prvohorního stáří, která se vyskytuje na jižním úpatí
masivu Kleť. Vápenec zde a nalezneme v metamorfované podobě – krystalický vápenec,
který
spolu
s pararulou
tvoří
velkou
část
podloží
této
lokality
(http://mapy.geology.cz/geocr_50/). Oblasti výskytu vápence jsou součástí chráněných
území – PR Vyšenské kopce a PP Výří vrch. Na vápencové podloží je vázán výskyt
půdního typu renziny. V půdě bohaté na vápník můžeme nalézt mnoho chráněných druhů
rostlin, významná jsou zejména semixerotermní travobylinná společenstva. Problémem
udržení této vzácné travobylinné vegetace je především její zarůstání náletovými
křovinami. Z tohoto důvodu zde provádí správa CHKO Blanský les ruční nebo mechanické
kosení, a také jsou zde chovány ovce a kozy pro zajištění přirozené pastvy. V PR Vyšenské
kopce rostou také vzácné druhy orchidejí: okrotice červená (Cephalanthera
rubra) a kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) (ALBRECHT, 2003, s. 504).
Vápenec byl ještě v nedávné minulosti v této lokalitě těžen v bývalém lomu Vyšný.
Dnes je lom uzavřen a v roce 2010 se stal součástí PP Výří vrch. Předmětem ochrany jsou
zejména obnažené skály na vápencovém podkladu a xerotermní travobylinná společenstva
rostlin i živočichů (http://blanskyles.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy-chko-blanskyles/mzchu-v-chko-blansky-les/pp-vyri-vrch/).

Obr. 3: Bývalý vápencový lom Vyšný (zdroj: foto autorka)

Grafit
„Grafit je jedna z forem uhlíku (C) vyskytujících se v přírodě. Jedná se o důležitý
technický nerost, který vyniká dokonalou bazální štěpností, velmi dobrou vodivostí
elektřiny a tepla, vysokou žáruvzdorností (tavicí kelímky a vyzdívky pecí atd.),
kyselinovzdorností a odolností vůči alkáliím a roztaveným kovům. Použití vyplývá z jeho
výše uvedených vlastností. Uplatňuje se ve slévárenství a hutnictví, elektrotechnice,
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elektrochemii, v chemickém, raketovém a zbrojním průmyslu, atomové energetice, ve
výrobě žáruvzdorných hmot, mazadel a ochranných nátěrů, tužek, vláken, syntetických
diamantů aj“ (STARÝ a kol., 2008, s. 208). Výskyt grafitu na Českokrumlovsku je vázán
na kontaktní plochy pararul a krystalických vápenců.
Využití a dobývání grafitu je spojováno již s obdobím pravěku, kdy Keltové
z oppida Třísov využívali grafit jako součást své keramiky. Těžba grafitu pokračovala
v malém měřítku i v období středověku, ale až v 19. století byl grafit označen za
významnou surovinu, a také výrazně vzrostla jeho těžba. V českokrumlovském regionu se
grafit těžil na dvou lokalitách: v okolí Černé v Pošumaví a v okolí Českého Krumlova.
Právě 19. století a počátek 20. století je obdobím největšího rozvoje a budování důlního
průmyslu v tomto regionu. Od roku 1930 už obecně důlní průmysl velmi upadá a je
omezen pouze na udržovací práce. V druhé polovině 20. století je těžba v některých dolech
opět obnovena (např. 1962 důl Lazec, 1975 důl Městský vrch). I zde je ale těžba v roce
2003 ukončena (LUKŠAN, 2015).

Obr. 4: Vstupní část grafitového dolu v Českém Krumlově (zdroj: foto autorka)
Zlaté a stříbrné rudy, vltavíny
Výskyt zlatých a stříbrných rud v okolí Českého Krumlova je spojen
s mineralizovaným poruchovým pásmem na hranici dvou částí moldanubika. Těžba těchto
rud zde má dlouhou tradici. Ačkoliv první doložená písemná zmínka pochází z 15. století,
podle místních názvů (např. „rozsyp“) je patrné, že se zde těžilo již dříve. V první polovině
16. století se dolování rud rozvíjelo nejintenzivněji, dokonce byly zřizovány tavírny rud.
Svůj význam měla těžba rud na Českokrumlovsku i v následujících staletích, kdy byly
panovníky vydávány a znovu potvrzovány horní výsady. Éra Eggenberků v Českém
Krumlově znamenala také výrazný rozvoj v dolování rud, byly zde i raženy mince.
Třicetiletá válka ukončuje produktivní období těžby rud na Českokrumlovsku. Ačkoliv se
ještě město pokoušelo několikrát těžbu obnovit, v roce 1849 byly práce zcela zastaveny
(LUKŠAN, 2015).
Mimo zlaté a stříbrné rudy se v českokrumlovském regionu také nachází lokality
s výskytem vltavínů (moldavity). Jejich výskyt je pravděpodobně spojen s tzv. Rieským
kráterem v sousedním Bavorsku, kdy se vltavíny dostaly při dopadu meteoritu na území
ČR. Jednou z lokalit jejich výskytu je například PP Besednické vltavíny I (MATYÁŠEK,
SUK, 2007).
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Hadec
Hadec neboli serpentinit je metamorfovanou horninou nejčastěji žlutozelené,
šedozelené nebo zelenočerné barvy (VÁVRA, 2015). Jde o ultrabazickou horninu, která
vykazuje vysoký obsah hořčíku, niklu, chromu a kobaltu. V ČR se vyskytuje ostrůvkovitě
a ojediněle. Jeho přítomnost v podloží je spojena významnými a chráněnými druhy rostlin
v ultrabazické půdě na hadcích.
Na Českokrumlovsku se hadec vyskytuje v podloží zalesněných svahů údolí
Křemžského potoka. Celé území je vyhlášeno Přírodní rezervací Holubovské hadce.
Předmětem ochrany jsou zejména reliktní hadcové bory a vegetace skalních štěrbin
hadcových substrátů s hvozdíkem kartouzkem hadcovým (Dianthus carthusianorum),
(ALBRECHT, 2003, s. 491).

Obr. 5: Porost a erozní rýha v chráněném území Holubovské hadce (zdroj: foto autorka)
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4.4 Projekt 3: „Sídliště a průmyslové zóny Českého Krumlova“
Projekt „Sídliště a průmyslové zóny Českého Krumlova“ je zaměřen na zásadní
antropogenní vlivy 19. a 20. století, které krajinu v okolí Českého Krumlova měnily.
Projekt je rozdělen na dvě části, kdy první se věnuje obecnému vývoji krajiny v ČR a
průmyslovým podnikům ve městě Český Krumlov. Žáci se nejprve prostřednictvím
pracovních textů dozvídají, jak se měnil vliv člověka na krajinu České republiky od dob
neolitu až do současnosti. Poté žáci vyrážejí do terénu blíže se seznámit s vybraným
průmyslovým podnikem, jeho minulostí a současným fungováním.
Druhá část projektu žáky seznamuje s vývojem osídlení města Český Krumlov.
Formou didaktické hry se žáci dozvídají, v jakém období která část města vznikla. Práce
s plánem města začíná jejich vlastními odhady týkající se stáří jednotlivých městských
částí. Závěrečným skupinovým projektovým úkolem žáků je provést terénní šetření
v jednotlivých městských částech, které se týká zjišťování kvality a spokojenosti života
obyvatel právě v jedné vybrané městské části. Výsledky terénního šetření si žáci nakonec
vzájemně prezentují.

4.4.1 Metodický list

Název projektu
Předmět
Mezipředmětové vazby

Cíle projektu

Produkt projektu

Časová dotace

„Sídliště a průmyslové zóny Českého Krumlova“
Proměna krajiny Českokrumlovska vlivem urbanizace a
budování sídlišť a průmyslových zón
Geografie, Zeměpisný seminář
Fyzika, Chemie (proces výroby vybraných produktů),
Informatika (zpracování terénních dat – grafy, tabulky,
prezentace), Dějepis (historie průmyslové výroby)
➢ Žák vlastními slovy popíše, jak se změnila krajina od
průmyslové revoluce do současnosti a uvede konkrétní
příklady této změny v jeho regionu
➢ Žák porovná stav průmyslové výroby regionu
v současnosti se stavem před rokem 1989
➢ Žák zná tradiční produkci regionu a vysvětlí její
souvislost s přírodními podmínkami regionu
➢ Žák vytvoří dotazník a dokáže posoudit, zda vzorek
respondentů je relevantní
➢ Žák zpracuje data získaná v terénu do podoby grafů a
tabulek, dokáže je také interpretovat a zobecnit
Výstava „Průmysl na Českokrumlovsku včera a dnes“
Poster: Plán města Český Krumlov dle období vzniku
jednotlivých městských částí
1. část: 3 vyučovací hodiny (+ samostatná práce žáků na
projektu)
2. část: 3 vyučovací hodiny (+ samostatná práce žáků na
projektu)
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Pomůcky
Opěrné pojmy

1. část: pracovní listy, psací potřeby, fotoaparát, historické
fotografie, počítač, odborná literatura
2. část: plán města Český Krumlov, připravené otázky,
fotoaparát, psací potřeby, počítač
krajina, průmyslová výroba, urbanizace, osídlení, mentální
mapa, plán města, kvalita života, sídliště, lokalizační faktory
Přípravná fáze
Projekt je rozdělen na dvě samostatné části, které mají
vlastní úvodní a motivační část. Části je možné realizovat
samostatně. V obou případech může úvodní část probíhat ve
škole, kde je žákům projekt představen a zároveň je možné o
tématu a zaměření s žáky diskutovat, případně ho pozměnit.
1. část: Průmysl na Českokrumlovsku

Popis projektu

K motivaci žáků použijeme v úvodní části prezentaci
s fotografiemi
výrobků
vyprodukovaných
v českokrumlovském regionu. Jejich úkolem je zkusit
odhadnout, které z nich se zde vyráběli před rokem 1989,
ale jejich výroba v průběhu 90. let 20. století skončila, a
výrobky, které se zde vyrábí dodnes. Úkolem vyučujícího je
v průběhu přípravné fáze předjednat návštěvy žáků ve
vybraných průmyslových podnicích. Při samotném
zpracovávání projektového úkolu již žáci komunikují
s představiteli průmyslového podniku sami.
Následuje práce s texty o vývoji krajiny v České republice
(LOKOČ, LOKOČOVÁ 2010) s důrazem na budování
průmyslových podniků a sídlišť. V textech se žáci dozvídají
obecný vývoj krajiny v minulosti a jejich úkolem bude
v následujících částech projektů tyto jevy objevovat a popsat
v krajině Českokrumlovska. Tato úvodní aktivita je
zpracována v přiloženém pracovním listu.
2. část: Vývoj osídlení Českého Krumlova
Žáci v úvodu vytvářejí svou mentální mapu Českého
Krumlova. Aktivita je vhodná zejména pro žáky škol
lokalizovaných přímo v Českém Krumlově. V případě, že
projekt chce realizovat externí škola, která do města přijela
např. na terénní exkurzi nebo školní výlet, je vhodné místo
tvorby mentální mapy zvolit aktivity seznamující žáky
s městem samotným.
Realizační fáze
1. část: Průmysl na Českokrumlovsku
Samotný projektový úkol plní žáci ve skupinách (4-5
osob/skupina). Každá skupina si vybere jeden průmyslový
podnik (nesmí se opakovat), který v současnosti funguje
v ČK. Zde si domluví návštěvu (v ideálním případě, pokud
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není možno, pouze ho vyfotí a informace zjistí na internetu
či v literatuře). O podniku zjišťují konkrétní informace:
oblast podnikání, stručná historie, lokalizační faktory (proč
vznikl zrovna na tomto místě?), foto + lokalizace na mapě.
Žáci se také pokusí najít ve městě ještě další podnik (již
nemusí fungovat), který měl v minulosti stejnou výrobu a
například po roce 1989 nebo i dříve zanikl.
Příklady průmyslových podniků:
-

Zambelli – technik, spol. s.r.o.
Linde Pohony s.r.o.
Lira
Schwan-STABILO ČR, s.r.o.

2. část: Vývoj osídlení Českého Krumlova
Část věnující se osídlení uvedeme didaktickou hrou
„Tvoříme plán města.“ Plán města Český Krumlov má
žákům ukázat, které části města kdy vznikaly – které jsou
nejstarší a které naopak vznikly v nedávné minulosti. Žáci si
nejprve do připraveného náčrtu města sami zkusí zakreslit,
jak staré jsou jednotlivé části města. Následuje hra, kdy žáci
odkrývají správný plán města (rozměr A1), který je zakryt
papírovými čtverci. Pro odkrytí části plánu je třeba
zodpovědět otázku a po správné odpovědi je část plánu
odkryta. Žáci hrají ve skupinách a získávají za správně
zodpovězené otázky body. Otázky jsou různě náročné
s rozdílným bodovým ohodnocením a týkají se
českokrumlovského regionu. Po odkrytí celého plánu ho
mohou žáci porovnat se svými původními návrhy a případně
je opravit. Cílem aktivity není osvojení přesných dat a
časových úseků v rámci rozvoje města, ale pochopení
zákonitostí ve vývoji města, lokalizačních faktorů a
současné podoby města.
V následující části projektu žáci pracují opět ve skupinách a
jejich úkolem je realizovat terénní šetření na téma: kvalita
života v jednotlivých městských částech. Každá skupina
dostane přidělenou jednu městskou část – centrum města,
sídliště Vyšný, sídliště Mír, sídliště Za nádražím, sídliště
Plešivec, sídliště Horní brána. Ještě před terénním šetřením
proběhne ve třídě společné „vytváření“ dotazníku. Učitel
vede žáky k formulaci správných otázek. V terénu žáci
zjišťují odpovědi do dotazníku v místě, které jim bylo
přiděleno. Také pořídí fotografii lokality, která bude přidána
do plánu města (viz předcházející aktivita).
Hodnotící fáze
V závěrečné části projektu proběhne představení výsledků
terénních šetření a celkové hodnocení projektu. Výstupem
části věnující se průmyslu bude soubor fotografií
46

průmyslového podniku (+ porovnání s historickou fotografií)
doprovozený zjištěnými informacemi o podniku. V rámci
druhé části projektu zaměřené na osídlení a vývoj města žáci
vypracují poster, který bude zobrazovat jednotlivé části
města odlišené podle data jejich vzniku. Poster bude také
doplněn vlastními fotografiemi jednotlivých městských částí,
které žáci pořídí v průběhu terénního šetření. Terénní šetření
věnující se kvalitě života v jednotlivých městských částech
bude hodnoceno při prezentaci zjištěných výsledků.
Propojení s RVP – G

kompetence k řešení problémů, kompetence k učení,
kompetence
sociální
a
personální,
kompetence
komunikativní

Zdroje

➢ BŮŽEK, V. a kol. (2002): Historický atlas měst ČR –
Český Krumlov. Historický ústav Akademie věd České
republiky.
➢ Linde POHONY s.r.o. (2015). http://www.lindepohony.cz/, (5. 11. 2015).
➢ Lira (2015). http://www.lira.cz/, (5. 11. 2015).
➢ LOKOČ, R., LOKOČOVÁ, M. (2010): Vývoj krajiny
v České republice, Brno, Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání, s. 85.
➢ Schwan-STABILO s.r.o. (2015). http://www.schwanstabilo.cz/W14WEB.nsf/index.html@OpenDatabase.html, (5. 11. 2015).
➢ Zambelli technik s.r.o. (2015). http://www.zambelli.cz/,
(5. 11. 2015).
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4.4.2 Pracovní list - Vývoj krajiny v České republice
Slovo „krajina“ se kolem nás používá vcelku často a v mnoha různých
významech. Zkuste teď ke slovu „krajina“ připojit hesla, kterými
popíšete, jak vy sami krajinu chápete (možno přídavná jména nebo jen
související slova).

„Krajinu si můžeme
představit
jako
strukturovaný
organismus, který je
spoluvytvářený
i
ovládaný. Krajina se
formuje kulturními a
přírodními procesy,
jež
se
navzájem
ovlivňují, prolínají, ale
také zůstávají na sobě
nezávislé.

KRAJINA

Člověk již od počátku své existence krajinu ovlivňoval. Krajina, kterou
vidíme dnes kolem sebe, je výsledkem působení přírodních a kulturních
vlivů.
Ve skupinách si nyní nastudujte, jak člověk ovlivňoval krajinu
v určitém období a jak můžeme tyto zásahy v krajině pozorovat dodnes.
Společně si poté vzájemně prezentujte informace ze svých textů a
doplňte je do přiložené tabulky:
období

Jak přistupovat ke
krajině?

základní charakteristiky a změny krajiny

NEOLITICKÁ
REVOLUCE

STŘEDOVĚKÁ
KOLONIZACE

BAROKNÍ
MOZAIKA

PRŮMYSLOVÁ
REVOLUCE

SOCIALISTICKÁ
KRAJINA
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Vývoj krajiny spočívá
jak na dlouhodobém
prolínání, ovlivňování
kultury a přírody, tak
na nařízeních, jež
kromě lidských osudů
mohou
znatelně
pozměnit krajinu ve
velmi krátkém čase.
Krajinu tedy můžeme
vnímat jako změnu a
setrvačnost. Krajina
se stále mění, přičemž
velké změny nejsou nic
nenormálního.
Také
proto je nezbytné
vnímat
změny
v krajině v souvislosti
s předchozím
nebo
současným
vývojem
společnosti, stavebním
vývojem,
rozvojem
řemesel resp. průmyslu
a
způsoby
hospodaření“ (LOKOČ,
LOKOČOVÁ, 2010, s.
11).

4.4.3 Pracovní texty – Vývoj krajiny v České republice (převzato z: LOKOČ,
LOKOČOVÁ 2010).
Neolitická revoluce
„Mladší doba kamenná (neolit) představovala zásadní změnu způsobu života, kdy
byl lov a sběr potravy postupně nahrazen zemědělstvím. Protože je zemědělský způsob
života neodmyslitelně spojen se zakládáním políček, vyžadoval oproti způsobu života
sběračů a lovců budování stálých sídel. Vesnice byly rozptýleny kolem vodních toků,
tvořilo je několik domů (3-5). Zpočátku šlo o tzv. žárové zemědělství – osadníci klučili a
vypalovali les, posléze dokonce pouze křoví. Pařezy nevadily, protože se neoralo a důlky
bylo možné vyhloubit motykami či tyčemi.
Neolitický způsob života má za následek první zásahy člověka do prostředí, které je
doposud přirozené – lesa a lesostepi. Kulturní krajina počínaje neolitem expanduje.
Neolitem počíná „dvoukolejný“ vývoj středoevropské krajiny – v neosídlených oblastech
nadále určovaný jen přírodními silami, v osídlených oblastech silně usměrňovaný lidskou
silou. Krajina nekulturní, divoká příroda, má v neolitu stále převahu. Zároveň se v této
době již formují základy polopřirozených lučních, pastvinných, křovinných a lesních
společenstev“ (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010, s. 15 – 20).
Středověká kolonizace
„Rostoucí výnosy zemědělství ve 12. a 13. století zvýšily populaci tak, že si
vynutily přestavbu starých sídelních celků (mezi lety 1150 a 1400 se počet obyvatel v
průměru ztrojnásobil), nově byly osídlovány rozsáhlé oblasti, postupně se tvořila
stabilnější síť pravidelně uspořádaných vesnic s hustotou, kterou známe dnes.
Nástup vrcholného středověku znamenal zásadní a prudkou změnou krajiny –
odlesnění a celkovou změnu rázu krajiny, vznik intenzivně využívané, silně mozaikovité
pastevně polní krajiny parkového rázu. Zatímco společnost se vyvíjela pozvolně, vývoj
krajiny zaznamenal náhlý zlom, což nemění ani skutečnost, že probíhal v různých částech
Čech a Moravy v různou dobu.
Strukturu naší krajiny současně změnil trojpolní osevní systém, a také používaná
technika. Definitivní umístěním sídel, přesnější vymezení využití jednotlivých částí krajiny
a stanovení hranic umožnilo vznik a rozvoj pevné cestní sítě. Ve 13. století, kdy na našem
území existoval maximální počet obcí, byla vytvořena nejhustší síť stezek v naší historii.
Její struktura se více či méně porušená dochovala až do současnosti. Rozměřená krajina
umožnila také rozvoj vodního hospodářství (budování rybníků).
Rostoucí osídlení i obdělávání půdy ovlivňovalo nejen lesní porosty, ale zvyšovalo
náchylnost půdy k erozi (jejímu odnosu vodou), která způsobovala nezřídka pravidelné
povodně a projevovala se ve změně rázu údolí potoků i řek, která byla zanášena vrstvami
povodňových hlín“ (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010, s. 25 – 34).
Barokní mozaika
„Toto období se vyznačovalo pevným mocenským rozdělením Evropy na státy
katolické a protestantské, s obdobným vývojem. Vznikaly velké absolutické monarchie –
Francie, Rakousko, Prusko a Rusko, pokračovalo osvojování světa badatelskými
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výpravami. Velkou část Evropy zasáhla třicetiletá válka (1618-1648), která byla největší
katastrofou českých zemí v celé jejich historii.
Úbytek obyvatel znamenal v některých případech i úbytek sídel. Zároveň však již
od 17. století docházelo k rozsáhlé kolonizaci Šumavy, Novohradských, Jizerských hor a
dalších, kde vznikaly nové sklárny a další manufaktury. V 17. století se také dovršila
valašská kolonizace, při níž byly osídleny vyšší polohy v oblasti Beskyd a Bílých Karpat.
Znamenala přesun obyvatelstva z údolí na hřebeny a úbočí hor a počátek využívání
horských poloh pastevectvím, především chovem ovcí.
Barokní krajina se v Čechách formovala mezi 1. čtvrtinou 17. a koncem 18 století.
Barokní sloh komponoval celou krajinu, pro vyjádření principu jednoty spirituální a
hmotné skutečnosti využíval zejména osové souměrnosti jako nejvyššího vyjádření řádu
daného od Boha. Pracuje s protiklady: člověk – příroda, tvůrce – materiál, řád – chaos.
Spontánní složka krajiny proto musela být pod trvalou kontrolou – baroko nemá rádo
divočinu, připouští přírodu pouze upravenou. Barokní krajinu lze s barokní architekturou v
krajině dokonce ztotožnit. V důsledku značného společenského a ekonomického úpadku a
zániku některých sídel během a po třicetileté válce docházelo k částečnému vysídlení
kulturní krajiny a návratu divoké přírody do opuštěných sídel a plužin.
Hledání dialogu s Bohem se přenášelo do krajiny formou drobné sakrální
architektury: křížů, Božích muk, kapliček, soch svatých, svatých obrázků. Významným
krajinným prvkem barokní krajiny byly aleje, které jsou výsledkem nařízení, aby se v
jejich stínu šetřily koně, a aby vojáci vracející se z vojenských tažení nebo cvičení měli
postaráno o potravu“ (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010, s. 39 – 49).
Průmyslová revoluce
„Osvícenecké myšlenky vedly k revolučním změnám ve všech státech Evropy. Osvícenci
vyzdvihovali lidský rozum a smyslové poznání, které činí člověka svobodnou bytostí.
Zásadní změny představoval rozdíl ve využívané energii – do 19. století byly zdroji
kinetické energie člověka voda, vítr a síla člověka a tažných zvířat, šlo o obnovitelné
zdroje. Doba průmyslové revoluce byla na rozdíl od předchozích etap založena převážně
na využívání neobnovitelných zdrojů, zejména uhlí, bez náhrady. Struktura sítě sídel byla v
tomto období již prakticky uzavřena. Těžiště urbanistického rozvoje se jednoznačně
přesunulo do měst.
Prostřednictvím industrializace tak společnost začala vytvářet souvislý zcela přeměněný
prostor, který vytlačoval dosavadní přírodě blízkou krajinu. Výstavba v krajině byla stále
méně závislá na přírodních podmínkách a stále více se řídila vlastními pravidly. Kouřící
komíny se staly symbolem doby a byly dlouho vnímány v krajině pozitivně, nevyjímaje
krajinu městskou. Symbolem pokroku v krajině byla železnice, vyjádřená náspy, zářezy,
tunely a viadukty. Krajinný ráz začala výrazně měnit těžba uhlí, železné rudy, vápence,
kaolinu a dalších surovin.
Také vývoj v zemědělství zanechal velmi patrné změny v krajině. V průběhu první
poloviny 19. století se u nás rozloha orné půdy zvýšila asi o čtvrtinu. Naopak ubylo úhoru i
pastvin v důsledku zavádění střídavého systému hospodaření a přechodu ke stájovému
odchovu dobytka. Nové stroje vyžadovaly jednotné tvary a velikosti pozemků, což
postupně spělo k jednotvárnosti krajiny. Vysoký podíl ploch osázených brambory vedl k
rozkolísání odtokových poměrů a ke značné vodní erozi, střední koryta řek byla zanášena.
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Rozkolísání odtoku se projevovalo nejvíce v dolních úsecích, v širokých nivách větších
řek. Reakcí byla regulace řek a stavba hrází a kanálů. V krajině se projevil také rozvoj
cukrovarnictví – hromadné vysušování rybníků v rovinatých nivách zajišťovalo potřebu
těžkých a vlhkých půd pro pěstování cukrové řepy“ (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010, s. 53 62).
Socialistická krajina
„Jednou z nejzásadnějších událostí pro další vývoj společnosti i krajiny se v
poválečném období stalo vysídlení německého obyvatelstva, jež zapříčinilo zásadní změnu
kontinuálního osídlení, které bylo na našem území od velké středověké kolonizace. Během
několika poválečných let se v celém prostoru střední a východní Evropy zmocnila vlády
komunistická ideologie Sovětského svazu.
Významným procesem, jenž vedle velkého vlivu na strukturu zemědělského
hospodaření znamenal velké změny ve vývoji venkova ve všech ohledech (z hlediska
ekonomického, sociálního, kulturního i ekologického), byla kolektivizace zemědělství a
socializace vesnice. Zakládání jednotných zemědělských družstev probíhalo často násilně.
Přerušení kontinuity hospodaření a zpřetrháním vlastnických vztahů znamenalo i
vykořenění venkovanů z jejich vlastního prostoru, nezvratné zpřetrhání vztahu ke krajině,
jež se stala pouze prostorem pro výrobu potravin. Snížením rozlohy zatravněné půdy ve
prospěch orné půdy (v průměru byly zorněny tři čtvrtiny zemědělské půdy, v některých
oblastech však až sto procent) se až desetinásobně zvýšila větrná a vodní eroze.
Na celém území naší republiky pokračoval v 50. letech 20. století odliv obyvatel z
venkova, zejména z menších obcí. Rostoucí aglomerace a průmyslové zóny vyústily v
populační převahu měst nad venkovem. Zejména v pohraničí zanikla řada sídel. Také v
důsledku masivní povrchové těžby hnědého uhlí zmizely v severních Čechách desítky
vesnic.
Princip diktatury založený na centrálním plánování a na likvidaci jakékoliv
samostatnosti měl na naši krajinu během druhé poloviny 20. století značný vliv. Krajina se
stala všech a nikoho, vydána napospas nařízením, úkolům a plánům. Zpochybnění
soukromého vlastnictví půdy vyloučilo osobní zodpovědnost za její stav a podobu. Zásahy
do krajiny se až na některé výjimky vyznačovaly neadekvátním měřítkem, nevytvářely
jeden celek s pevným stylem tak, jako v minulosti (vzpomeňme na všestranné projevy
baroka v krajině).
Sázka na těžký průmysl a dobývání nerostných surovin se projevovala v hlavně
krajině severních Čech a severní Moravy – člověk se stal významným geologickým
činitelem, a to jak povrchovou důlní činností, tak kupením hald, odvalů a výsypek (v 80.
letech rostly odvaly rychlostí těžko představitelných 700 mil. tun ročně).
Dosud přírodní krajinu v horách zasáhla výstavba rozsáhlých turistických center,
včetně lanovek a vleků. Říční krajinu na mnoha místech zcela proměnila výstavba přehrad,
čímž bylo nejen zrušeno mnoho sídel, ale také zaplavena velká část hodnotných údolí. V
krajině se velmi zřetelně začal projevovat rozvoj automobilismu, který zčásti změnil
dosavadní cestní síť a ukončil éru starých stezek a silnic. Nové rychlostní komunikace a
zejména dálnice obcházejí města, jsou rovné, málokdy respektují tvar krajiny, kterou
prorážejí nebo překonávají náspy nebo mosty“ (LOKOČ, LOKOČOVÁ, 2010, s. 67 – 79).
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4.4.4 Pracovní list – Krajina a průmyslové podniky Českého Krumlova
Před sebou máte pohled na město Český Krumlov kolem roku 1810. Zkuste najít místo, ze
kterého obraz pochází a popsat odtud, jak vypadá krajina v současnosti.

Zdroj:
http://www.hiu.cas.cz/cs/images/conten
t/historicky-atlas/krum-veduta.jpg

Najděte ve městě zaniklé podniky + oblast jejich výroby:
Název podniku

Oblast výroby

Liší se nějak lokalizační faktory již zaniklých podniků a současných podniků? Pokud ano,
jak?
………………………………………………………………………………………………..
Se kterými průmyslovými odvětvími se nejčastěji setkáme v SO ORP Český Krumlov?
Uveďte také konkrétní příklad firmy.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Pracujte ve skupinách a vyberte si konkrétní podnik (na základě konzultace s učitelem),
který v současnosti funguje v Českém Krumlově. V daném průmyslovém podniku je již
předjednána vaše návštěva. Kontaktujte tedy nyní vedení podniku a domluvte si schůzku
s kompetentní osobou. O vybraném podniku zjistěte následující informace:
▪
▪
▪
▪

Oblast podnikání
Stručná historie
Lokalizační faktory (proč vznikl zrovna na tomto místě)
Existoval ve městě jiný podnik, který měl v minulosti stejnou oblast výroby a již zanikl?

Pořiďte také fotografie podniku a zaneste jeho lokalizace do mapy města.
Veškeré informace zpracuje do podoby posteru, který budete prezentovat na výstavě
„Průmysl na Českokrumlovsku včera a dnes.“
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4.4.5 Základní charakteristika vybraných podniků v Českém Krumlově
Linde Pohony s.r.o.
Společnost Linde Pohony s.r.o. byla v Českém Krumlově založena v dubnu 1997 a je
dceřinnou společností Linde Material Handling v Německu. Podnik je lokalizován
v průmyslové zóně Domoradice na okraji Českého Krumlova. Hlavním předmětem výroby
jsou pohonné a řídící systémy pro poháněné vysokozdvižné vozíky. Největší část produkce
je exportována do Německa, mezi další významné exportní oblasti patří koncernové
závody v Číně a USA. Samotná výroba je rozdělena na tři sektory: třískové obrábění,
pohonné systémy a pohonné a řídící systémy. Ve své výrobní specializaci patří tato firma
mezi přední producenty na světě (http://www.lipo.cz/company.shtml).
Zambelli – technik, spol. s.r.o.
Jedná se o podnik založený v roce 1997, který sídlí v Českém Krumlově po celou dobu své
existence. Firma je lokalizována v průmyslové zóně Domoradice na okraji Českého
Krumlova. Předmětem výroby jsou plechové a kovové výrobky pro automobilový průmysl.
Hlavními produkty jsou: konstrukční díly pro karavany, součásti kancelářského nábytku,
dveře a servisní klapky pro karavany, systémy odvodnění střech a montáž pantů a
omezovačů dveří a krbová kamna a krbové vložky. V roce 2005 firma rekonstruovala
novou výrobní halu také v Českých Budějovicích (http://www.zambelli.cz/firma.html).
Lira
Předmětem činnosti tohoto podniku je výroba a distribuce obrazových lišt a rámů. Výroba
tohoto zaměření má v jižních Čechách dlouhou tradici, první podniky se zde rozvinuly
v polovině 19. století. Počátky firmy LIRA jsou spojené se jménem továrníka Leonarda
Schönbauera, který v roce 1880 obdržel privilegium na speciální výrobní postup a o rok
později zahájil výrobu v Českém Krumlově. V první polovině 20. století výroba velmi
kolísala v důsledku všeobecného dění v Evropě. Během komunistické éry
v Československu podnik převedený pod státní správu zpočátku spíše stagnoval, ale již
v průběhu 60. a 70. let se firma vypracovala na pozici největšího distributora
v Československu a v Evropě. Produkty byly exportovány především na zahraniční trhy
(Velká Británie, Německo,…). Po privatizaci podniku anglickou společností v roce 1991
byla do výroby zavedena řada nových technologií. V následujícím roce byl podnik koupen
nadnárodní americkou společností Larson-Juhl a největšími odběrateli výrobků jsou až do
současnosti Spojené státy americké a Kanada (http://www.lira.cz/).
Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
Jedná se o zahraniční podnik (Německo), který je umístěn v průmyslové zóně Domoradice
na okraji Českého Krumlova. Specializuje se na výrobu školních a kancelářských potřeb.
Jeho výroba je složena ze tří rozdílných úseků výroby: výroba dřevěných tužek a pastelek,
výroba a montáž školních a kancelářských potřeb z plastu (od roku 2002) a balení a
expedice výrobků. Český Krumlov byl vybrán pro umístění dceřiného podniku německé
firmy Schaw-STABILO s.r.o. v roce 1991 a výrobní činnost zde začala v roce 1993 – ruční
balení tužek a popisovačů. Postupně podnik rozšiřoval své pole působnosti – výroba
vlastních tuh, strojní balení, lisovna plastových dílů, popisovače na bázi inkoustu.
V současnosti je podnik zapojen také do evropských projektů (http://www.schwanstabilo.cz/W14-WEB.nsf/index.html@OpenDatabase.html).
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4.4.6 Pracovní list: didaktická hra – Odhalování plánu města Český Krumlov
Ve městě Český Krumlov najdeme části, které jsou velmi staré a právě ty jsou oblastí
zájmu většiny turistů. Zároveň bychom ale ve městě našli také části vybudované v nedávné
minulosti a části, které se budují právě nyní. Pojďme se nyní dozvědět, které části města
kdy vznikaly a jak se město měnilo až do současné podoby.
Na níže přiložené mapě zkuste označit části města podle jejich období vzniku. Odhadněte,
která část je dle vašeho názoru nejstarší a která byla naopak vybudována v nedávné
minulosti.

Dále pracujte ve skupinách a správnou odpovědí na vybranou otázku odhalujte plán města,
kde jsou části města barevně odlišeny podle období, kdy vznikly. Podrobná pravidla hry
vysvětlí vyučující. Až bude hra ukončena a celý plán bude odhalen, vraťte se ke svému
původnímu plánu a porovnejte, zda jste se při svém odhadování lišily od skutečnosti.
Vyberte si jednu městskou část, navštivte ji a zdokumentujte přiloženou fotografií nebo
kresbou, jak vypadá ve skutečnosti.
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Pokyny pro učitele
Na hru je vhodné žáky rozdělit do skupin po 3 – 4 osobách. Pro didaktickou názornost
doporučujeme vytisknout plán města na papír velkého formátu (A0). Plán poté zakryjte
papírovými čtverci, na jejichž zadní straně je napsána otázka.

Obr. 6: Vývoj zástavby města od 2. poloviny 14. století do poloviny 20. století (převzato:
BŮŽEK, 2002)
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4.4.7 Pracovní list
Terénní šetření „Kvalita života v různých částech města Český Krumlov“
Pracujte ve skupinách (3-4 osoby/skupina). Vyberte si jednu část města Český Krumlov a
vytvořte dotazník, kterým od respondentů zjistíte jejich spokojenost s bydlením právě
v této části města. Součástí dotazníku by mělo být také zjištění důvodů, proč tomu tak je.
Dotazník můžete respondentům předložit v písemné podobě nebo se jich na otázky zeptat
ústně a odpovědi si zaznamenávat. Minimální počet respondentů je 8.
Zakroužkujte vybranou městskou část:
městské části
Centrum
města

Sídliště Mír

Sídliště
Vyšný

Sídliště Za
nádražím

Sídliště
Plešivec

Sídliště
Horní
Brána

Navržený dotazník
Pozn.: Ještě před samotným testováním dotazníku v terénu jeho podobu konzultujte s
učitelem

Zde přiložte reprezentativní fotografii části města, ve které jste prováděli terénní šetření.
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4.5 Projekt 4: „Lidé Českokrumlovska“ – demografická problematika
Českokrumlovského regionu
Projekt „Lidé Českokrumlovska“ je zaměřen na demografickou situaci v SO ORP
Český Krumlov. S tématem projekt pracuje nejprve v rovině teoretické, kdy žáci vytváří na
podkladě pracovních listů demografickou analýzu daného území. Cílem této úvodní
aktivity je obecné seznámení s vývojem populace a jejími charakteristikami. Žáci pracují
s daty Českého statistického úřadu, která zpracovávají do grafické podoby a následně je
interpretují.
Další částí projektu je téma národnostních menšin v SO ORP Český Krumlov, které
žáci zpracovávají formou terénního šetření. Cílem je zjistit postoj a názor místních
obyvatel na obyvatele národnostních menšin v SO ORP Český Krumlov. Výsledky
vlastního šetření poté žáci zpracovávají do podoby prezentace, jejíž součástí je také jejich
návrh řešení a přístupu k národnostním menšinám na Českokrumlovsku. Samotná
prezentace výsledků proběhne na městském úřadě v České Krumlově, kde zástupce
městské samosprávy žáky také seznámí s legislativou města dotýkající se této otázky. Poté
může následovat beseda a společná diskuse nad návrhy žáků v konfrontaci se stávající
legislativou.

4.5.1 Metodický list

Název projektu
Předmět
Mezipředmětové
vazby

Cíle projektu

Produkt projektu
Časová dotace

„Lidé Českokrumlovska“
Demografická analýza SO ORP Český Krumlov
Geografie, Zeměpisný seminář
Informatika (zpracování dat v počítačových programech),
Matematika (práce se statistickými daty), Dějepis (vývoj počtu
obyvatel v minulosti), průřezové téma Multikulturní výchova
➢ Žák pracuje s demografickými daty, dokáže je graficky
zpracovat
➢ Žák popíše vývoj vybrané demografické charakteristiky
(počet obyvatel, hustota zalidnění) a zdůvodní tyto trendy
➢ Žák zná významné etnické menšiny regionu a charakterizuje
dle výsledků terénního šetření jejich postavení ve společnosti
➢ Žák vytvoří dotazník a dokáže posoudit, zda vzorek
respondentů je relevantní
➢ Žák zpracuje data získaná v terénu do podoby grafů a tabulek,
dokáže je také interpretovat a zobecnit
Beseda na městském úřadě v Českém Krumlově – představení
výsledků vlastního výzkumu, návrhy řešení v konfrontaci
s dosavadními opatřeními pro integrace národnostních menšin
2 hodiny – práce s pracovním listem
3 hodiny – terénní šetření
2 hodiny – beseda na městském úřadě
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Pomůcky
Opěrné pojmy

psací potřeby, pracovní list, PC
demografický přechod, hustota zalidnění, počet obyvatel, věková
pyramida, národnostní menšina
Přípravná fáze
Úvodní část projektu může probíhat ve škole, kde je žákům
projekt představen a zároveň je možné o tématu a zaměření
s žáky diskutovat, případně ho pozměnit.
Samotné terénní části projektu předchází teoretický příprava.
Žáci pracují s připraveným pracovním listem, který je zaměřen
na demografickou analýzu SO ORP Český Krumlov. Ke
zpracování úkolů žáci využívají data z internetových stránek
Českého statistického úřadu. Data následně zpracovávají
v programu Microsoft Excel a vytváří na jejich podkladě grafy,
které interpretují.
Realizační fáze

Popis projektu

Na úvodní teoretickou část navazuje pracovní list, který se
věnuje tématu národnostní menšiny v SO ORP Český Krumlov.
Právě toto téma budou žáci zpracovávat formou terénního
šetření. Nejprve žáci na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů
2011 vytvářejí graf procentuálního zastoupení jednotlivých
národností v SO ORP Český Krumlov. Poté vytvářejí dotazník,
který využijí při terénní šetření. Dotazník je určen pro zástupce
většinového obyvatelstva Českého Krumlova (národnost česká) a
žáci se budou zjišťovat jaký je jejich pohled na národnostní
menšiny v dané lokalitě. Otázky dotazníku budou zahrnovat
následující oblasti:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Odhad zastoupení
Vývoj v posledních letech
Integrace s většinovým obyvatelstvem
Uplatnění na trhu práce
Vzdělání
Osobní zkušenost (pozitivní i negativní)
Návrh řešení, vize

Do terénu žáci vyrážejí až poté, co proběhne konzultace jejich
připravených dotazníků s vyučujícím.
Hodnotící fáze
Závěrečnou částí celého projektu bude předem domluvená
beseda na městském úřadě v Českém Krumlově. Žáci zde
představí výsledky svého terénního šetření spolu s vlastním
návrhem na řešení problematiky národnostních menšin v SO
ORP Český Krumlov. Zároveň jim zde bude představeno, jak
s touto problematikou pracuje legislativa města Český Krumlov.
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Tip: V rámci projektu je možné také oslovit Komunitní centrum
rovnost v Českém Krumlově, které se mimo jiné zabývá integrací
romského obyvatelstva, zejména pak vzdělávacími aktivitami pro
romskou mládež. Po předchozí domluvě je možné pro žáky
připravit přednášku či workshop na toto téma.
Propojení s RVP – G

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence
sociální a personální, kompetence komunikativní

Zdroje

➢ Český statistický úřad – SO ORP Český Krumlov (2015):
Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi. (11. 11. 2015).
➢ Český statistický úřad – SO ORP Český Krumlov (2015):
Vybrané ukazatele za SO ORP Český Krumlov v letech 2001 2014.
https://www.czso.cz/documents/11256/34995532/313103.pdf/
52c69232-b102-4092-87cd-5eba15480f20?version=1.5. (11.
11. 2015).
➢ GRULICH. J. (2015): Demografický vývoj města Český
Krumlov.
http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_d
emvyv.xml. (11. 11. 2015).
➢ Kolektiv (2014): Sociodemografická analýza a analýza
sociální situace v ORP Český Krumlov.
http://data.ckrumlov.cz/files/5882-sociodemografickaanalyza-a-analyza-socialni-situace-v-orp-cesky-krumlov.pdf.
(11. 11. 2015).
➢ Komunitní centrum rovnost, o.p.s. (2015),
http://www.kocero.cz/o-nas. (17. 11. 2015).
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4.5.2 Pracovní list – Demografická analýza SO ORP Český
Krumlov
Pracujte s internetovými stránkami Českého statistického úřadu
a uvedená data použijte pro vypracování následujících úkolů:
1. Vytvořte graf, který bude modelovat vývoj počtu obyvatel
SO ORP Český Krumlov v letech 2001 – 2014.

Trend vývoje počtu obyvatel SO ORP Český Krumlov je:
rostoucí / stagnující / klesající (správnou možnost zakroužkujte).
Porovnejte tento trend s vývoje počtu obyvatel v ČR a
zdůvodněte, proč je tomu tak.
…………………………………………………………………
2. Vypočtěte přirozený přírůstek obyvatel v SO ORP
v následujících letech:
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Živě
narození
Zemřelí
celkem
Přirozený
přírůstek

Které další faktory kromě přirozeného přírůstku ovlivňují
celkový přírůstek obyvatel?
……………………………………………………………….......
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
„I když se první písemná zmínka o
Českém Krumlově vztahuje již k roku
1253, počet městského obyvatelstva
byl poprvé zjišťován teprve v roce
1651. Soupis, který byl tehdy
sestaven, evidoval pouze obyvatelstvo
starší dvanácti let. První ucelený
seznam městské populace pochází z
roku 1653. Je v něm zaznamenáno
celkem 2010 osob rozdělených do
následujících skupin: měšťanstvo (612
osob, 30,5% obyvatelstva), podruzi
(241 osob, 12% obyvatelstva), děti
(648 osob, 32% obyvatelstva), čeleď
(413 osob, 20,5% obyvatelstva,
zámecký personál (96 osob, 5%
obyvatelstva).
Početní nárůst městské populace
v poslední třetině 17. a během 18.
století je patrný na základě
zpovědních
seznamů.
Zatímco
pozvolný
nárůst
počtu
českokrumlovského
obyvatelstva
v 18.
století
byl
zabezpečen
přirozenou obměnou obyvatelstva,
koncem 18. století a v průběhu 19.
století jej značně ovlivnil příchod
venkovského obyvatelstva do města.
Uvedená vlna migrace nastala
v důsledku zrušení nevolnictví a
poddanství. Zatímco v roce 1797 žilo
v Českém Krumlově jen 3183 osob,
rok 1841 zde bydlelo již 5165 osob.
Další nárůst místní populace nastal
v souvislosti s průmyslovým rozvojem
města a jeho okolí v druhé polovině
19. a na počátku 20. století.
Následný úbytek populace nastal již
v druhé polovině 20. let a dále se
prohluboval v důsledku odchodu
německého obyvatelstva po druhé
světové válce. Opětovný nárůst
českokrumlovského obyvatelstva byl
ovlivněn
připojením
některých
okolních obcí k městu (1950 – Vyšný,
1961 – Nové Dobrkovice, Nové Spolí,
Slupenec).“
Zdroj: GRULICH 2015

3. Vypočtěte migrační saldo v SO ORP Český Krumlov v letech 2004 – 2014.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Přistěhovalí
Vystěhovalí
Migrační saldo

Dle vypočteného údaje o migračním saldu vytvořte graf, zobrazující vývoj tohoto
ukazatele v letech 2004 - 2014.

Interpretujte vlastními slovy vývoj křivky daného ukazatele. Zkuste vysvětlit minimální
a maximální hodnoty ukazatele v daném období.

4. Z údajů o rozloze SO ORP a počtu obyvatel vypočtěte hustotu zalidnění daného SO
ORP v roce 2014. Zjištěný údaj porovnejte s průměrnou hustotou zalidnění v ČR (viz
Obr. níže).

Vysvětlete, z jakých důvodů dosahuje hodnota hustoty zalidnění v SO ORP tak
vysokého / nízkého čísla? (správnou možnost zakroužkujte).
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5. Do osy grafu vytvořte dle údajů z přiložené tabulky věkovou pyramidu obyvatel SO
ORP Český Krumlov v roce 2011.
muži

ženy

41 200

20 410

20 790

6 533
2 467
5 130
6 709
5 567
5 882
3 064
2 083
2 493

3 293
1 286
2 602
3 352
2 907
2 962
1 501
994
1 080

3 240
1 181
2 528
3 357
2 660
2 920
1 563
1 089
1 413

1 151

366

785

Celkem
Obyvatelstvo
celkem
0 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
z toho 40 - 49
ve
50 - 59
věku
60 - 64
65 - 69
70 - 79
80 a více
let

Zdroj: ČSÚ

6. Vyhledejte 3 nejpočetnější národnostní menšiny v SO ORP Český Krumlov dle SLDB
2011.
………………………………. …………………………….. …………………………….
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4.5.3 Pracovní list – Terénní šetření: národnostní menšiny SO ORP Český Krumlov
Pracujte s tabulkou dat o národnostních menšinách v SO ORP Český Krumlov a vytvořte
koláčový graf, který bude zobrazovat procentuální zastoupení jednotlivých národností
v SO ORP Český Krumlov.
Tab. 1: Zastoupení národností v SO ORP Český Krumlov (zdroj: ČSÚ, SLDB 2011)
Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
německá
z toho
národnost polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

Celkem
41 200
27 982
84
2
840
213
54
73
113
125
11 158

Vytvořte dotazník, který se bude týkat situace cizinců na území SO ORP Český
Krumlov a jejich začleněním do většinové společnosti. Cílovou skupinou bude 8 – 10
respondentů z většinové populace SO ORP Český Krumlov. Vaším úkolem je zjistit jejich
pohled na národnostní menšiny v dané lokalitě.
Oblasti, kterých by se měl dotazník týkat:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Odhad zastoupení
Vývoj v posledních letech
Integrace s většinovým obyvatelstvem
Uplatnění na trhu práce
Vzdělání
Osobní zkušenost (pozitivní i negativní)
Návrh řešení, vize

Navržené otázky do dotazníku:
Pozn. Ještě před samotným terénním šetřením je nutné podobu dotazníku konzultovat s vyučujícím.

BESEDA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V následujících hodinách se zúčastníte na Městském úřadě Český Krumlov besedy se
zástupci města, která se bude věnovat tématu národnostních menšin ve městě a jak je
tato problematika ošetřena v městské legislativě.
Připravte si prezentaci výsledků vašeho terénního šetření a na jeho základě předneste
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také svůj návrh na řešení této otázky.

5 OVĚŘENÍ V PRAXI – TERÉNNÍ PRAKTIKUM „CESTA ČASEM –
OD KELTŮ K RYTÍŘŮM STŘEDOVĚKU“
Ohledně možnosti realizovat jeden z výše navržených projektů jsem oslovila Mgr.
Romana Kneifla, který působí jako učitel geografie na Gymnáziu Český Krumlov. Ačkoliv
by bylo ideální reálně ověřit kompletní projekt, z důvodu časové náročnosti a případné
kolize s plány vyučujícího byla realizována pouze jedna část navrženého projektu. Pro
ověření části projektové úlohy v praxi bylo vybráno terénní praktikum v lokalitě Třísov –
Dívčí Kámen – Holubov, které je součástí prvního navrženého projektu o stopách pravěku
a středověku v současné krajině Českokrumlovska. Důvodem výběru této části byla její
atraktivita z hlediska geografického zkoumání krajiny, možnost hledání historických
souvislostí a také snadná dopravní dostupnost lokality z Českého Krumlova. Po konzultaci
s Mgr. Romanem Kneiflem byli vybráni žáci zeměpisného semináře (III. ročník - čtyřleté
studium + Septima - osmileté studium), kteří se zúčastnili terénního praktika. Celkem 19
žáků v doprovodu 2 vyučujících (Mgr. R. Kneifl, Mgr. J. Král) absolvovalo terénní
praktikum 14. října 2015 od 9:00 do 12:00.
Terénní praktikum začínalo v obci Třísov, kam se žáci dopravili vlakem. V úvodní
části žáci dostali vytištěné pracovní listy a mapy. Poté jsme se společně přesouvali na
jednotlivá stanoviště označená v mapě a věnovali se zde vybraným tématům. Terénní
praktikum nebylo vedeno formou geografické exkurze, ale právě aktivita žáky a sdílení
jejich názorů ohledně daných témat bylo žádoucí součástí praktika. Také úkoly byly
voleny s důrazem na vazbu ke konkrétnímu místu, kde je fenomén možné reálně pozorovat
a zjišťovat poznatky o něm přímo v terénu.
V rámci hodnocení zpětné vazby od žáků a vyučujících se budu omezovat na
terénní výuku, jelikož právě ta byla předmětem realizace (projektová výuka nebyla
součástí). Po absolvování tříhodinového terénního praktika poskytli žáci písemnou zpětnou
vazbu. Použitý dotazník je součástí přílohy diplomové práce (Příloha 7). Je třeba zdůraznit,
že vcelku překvapující je procento žáků, kteří se již výuky geografie v terénu někdy
v minulosti zúčastnili (viz Obr. 7). Jedná se o nadpoloviční většinu žáků z dotazované
skupiny. Zároveň můžeme z dotazníků zjistit, že kromě geografické terénní výuky se žáci
v naprosté většině zúčastnili výuky v terénu v rámci předmětu biologie.
Terénní praktikum Třísov-Dívčí Kámen-Holubov
(14.10.2015): Zúčastnili jste se v minulosti výuky geografie
v terénu?

47%
53%

Ano
Ne

Obr. 7: Graf vypracovaný dle zpětné vazby žáků (zdroj: primární data autorky)
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Naopak vyučující doprovázející žáky odpovídali na otázky ohledně realizace výuky
geografie v terénu spíše negativně. Podle jejich výpovědí s žáky absolvují „geografickou
procházku“ maximálně jednou za školní rok a většinou bývá spojena spíše se zábavou než
bádáním a vzděláváním. Pokud bychom tyto odpovědi dali do souvislosti s výpovědí žáků,
je zde patrný jejich rozpor. Tyto protichůdné odpovědi mohou vycházet z různého chápání
pojmu „terénní výuka,“ který nebyl v dotazníku přesně vymezen. Žáci tak mohou terénní
výukou chápat pobyt mimo školní třídu v rámci hodin geografie.
Kdybychom měli zhodnotit očekávání žáků ohledně náplně terénního praktika,
odpověď není rozhodně jednoznačná (viz Obr. 8). Největší část žáků očekávala, že hlavní
náplní praktika bude zkoumání krajiny a pozorování geografických jevů. Mezi další častá
očekávání můžeme zařadit získávání nových informací o regionu a práci s mapou.
Ojediněle se vyskytly také odpovědi očekávající výhradně geologickou nebo
geomorfologickou náplň terénního praktika.

počet žáků

Terénní praktikum Třísov-Dívčí Kámen-Holubov (14.10.2015):
očekávání žáků
7
6
5
4
3
2
1
0
zkoumání okolí, nové informace práce s mapou geologické
pozorování
o regionu
poměry území
geografických
jevů

zkoumání
georeliéfu

bez odpovědi,
nevím

Obr. 8: Graf vypracovaný dle zpětné vazby žáků (zdroj: primární data autorky)
Ze zpětné vazby žáků můžeme jako aktivity s pozitivním ohlasem označit
především práci s buzolou, mapou a návštěvu lokalit zajímavých z historického hlediska
(zřícenina hradu Dívčí Kámen, keltské oppidum Třísov). Při hledání negativně
hodnocených aktivit nalezneme u většiny žáků odpověď vyjadřující spokojenost se všemi
absolvovanými aktivitami. Ojediněle se vyskytují odpovědi s doporučením o vyřazení částí
dotýkajících se historie lokalit.
V závěru dotazníku žáci porovnávali přínos terénní výuky s běžnou frontální
výukou ve škole. Naprostá většina žáků označila terénní výuku geografie za velmi
přínosnou. Žáci ve svých výpovědích oceňují zejména:
▪ možnost aplikovat teoretické poznatky v praxi
▪ možnost reálně si prohlédnout geografické fenomény
▪ jednodušší zapamatování poznatků spojených s praktickou činností
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▪
▪
▪
▪

názornost terénní výuky
nové poznatky z regionu
pobyt mimo budovu školy
různé výukové metody (didaktické hry, frontální výklad, pokus)

Součástí hodnocení terénního praktika byl také rozhovor s vyučujícími na téma
terénní výuky geografie a její realizování. Reálné začlenění této výukové metody do
vzdělávacího plánu označili vyučující Mgr. R. Kneifl a Mgr. J. Král za obtížné. Přesto oba
alespoň jednou v průběhu školního roku výuku geografie mimo školní třídu obvykle
realizují. Za nejvýznamnější přínosy označili efekt zapamatování si poznatků v průběhu
praktické činnosti a samotný pobyt v přírodě. Naopak negativní aspekty terénního
vyučování spatřují v nutnosti suplování jejich nepřítomnosti ve škole, náročném začlenění
do vzdělávacího plánu a v možnosti nepříznivého počasí.
Ze svého pohledu vedoucího terénního praktika mohu potvrdit výše zpracované
teoretické poznatky o terénním vyučování. K přínosům terénního praktika zmíněným
učiteli, bych připojila faktor motivace, který byl v reálném prostředí a při zkušenostním
učení výrazně vyšší v porovnání s běžným školním vyučováním. Také skupinová práce
žáků na společném zadání úkolu pozitivně ovlivnila průběh celého praktika a vedla
k osvojování sociální a personální kompetence. Po samotné realizaci praktika vyvstaly
podněty od žáků k případným malým úpravám praktika a reálné situace ověřily teoretický
plán (časový rozvrh, realizace aktivit, návaznost aktivit). Klíčovou se v reálných situacích
ukázala také schopnost improvizace a pružné změny některých připravených úkolů
v závislosti na aktuálních podmínkách (např. počasí, reakce žáků, časový rozvrh).

Obr. 9: Žáci Gymnázia Český Krumlov při terénním praktiku (zdroj: foto autorky)
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Obr. 10: Žáci Gymnázia Český Krumlov při
terénním praktiku – práce s buzolou (zdroj: foto
autorky)

Obr. 11: Žáci Gymnázia Český
Krumlov při terénním praktiku –
průzkum tunelu (zdroj: foto
autorky)

Obr. 12: Žáci Gymnázia Český Krumlov při terénním praktiku – Holubovské hadce (zdroj:
foto autorky)
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6 ZÁVĚR
Současné vzdělávání s Rámcovými vzdělávacími programy a klíčovými
kompetencemi je nastaveno tak, aby žáci dokázali s teoretickými znalostmi pracovat
v reálných situacích a kromě znalostí si osvojovali také praktické dovednosti a postoje.
Výuka v terénu spolu s projektovou výukou nabízí jedinečnou příležitost k osvojování
klíčových kompetencí a jejich začlenění do vzdělávacího procesu je tak velmi přínosné. Při
využití těchto výukových metod dochází k propojování učiva jednotlivých předmětů, a
právě interdisciplinarita je věrným obrazem toho, jak funguje reálný svět. Svět kolem nás
není rozdělen na nejrůznější vědecké disciplíny, ale všechny vědecké poznatky jsou zde
propojovány a vzájemně se ovlivňují. Školní prostředí s oddělenými předměty může často
navozovat u žáků nesprávný dojem, že například fyzikální či chemické poznatky nemají
s geografií nic společného. V rámci projektové terénní výuky můžeme ale obsah těchto
předmětů vhodně propojit a věrně tak napodobit reálný svět. Je ale pravdou, že k tomuto
propojování by určitě mělo docházet i při běžné hodině ve školní třídě.
Také samotný proces učení je při výuce v terénu nasměřován spíše k aktivní roli
žáků, jejichž úkolem je prozkoumat daný fenomén a přicházet s konstruktivním řešením.
Poznatky spojené s reálným vjemem (dotyk, pohled…) vedou k snadnějšímu zapamatování
informací a při jejich zpětném vybavování pomáhá právě osobní reálná zkušenost žáka. I
motivace, kterou považuji za velmi významný prvek ve vzdělávacím procesu, je u žáků
pobytem mimo školní třídu posílena. Zapojením terénní výuky do celistvého projektu
můžeme podpořit zájem a motivaci žáků, zejména pokud je v projektu řešen aktuální
problém z regionu, kde žáci žijí.
V rámci diplomové práce došlo také k ověření výše uvedených pracovních hypotéz,
které se týkají terénní výuky (z časových důvodů nebylo možné zrealizovat celý projekt).
Žáci Gymnázia Český Krumlov se pod vedením autorky zúčastnili terénního praktika
v lokalitě Třísov – Dívčí Kámen – Holubov, kde se seznámili s přírodními i kulturními
jevy, které ovlivnily nebo stále ovlivňují vývoj krajiny. Na základě zpětné vazby ze strany
žáků i učitelů, kteří je doprovázeli, mohu potvrdit přínos terénní výuky v rámci
geografického vzdělávání.
S ohledem na pracovní hypotézy bylo ověřeno, že žáci si lépe pamatují poznatky
získané v terénu, které jsou propojeny s reálným jevem. Zároveň samo prostředí (mimo
školní třídu) žáky motivuje k objevování a poznávání okolí. Ze zpětné vazby jasně
vyplývá, že právě pobyt mimo školní třídu žáci na terénním praktiku velmi oceňují. Také
poznávání regionu, ve kterém žáci žijí, je dalším aspektem terénní výuky, který je ze strany
žáků pozitivně hodnocen. Učitelé zmínili při zpětné vazbě některé z výše uvedených
omezení terénní výuky (náročná příprava), ale dle jejich názoru pozitivní aspekty
převažují. Z výpovědi učitelů ale přes všechna kladná hodnocení také vyplývá, že terénní
vyučování je v současné výuce geografie (a také výuce dalších středoškolských předmětů)
zastoupeno jen velmi málo. Důvodem je podle nich zejména časová náročnost a obtížné
zkoordinování s ostatními vyučujícími. Přesto se ale oba vyučující ve zpětné vazbě
nakonec shodují, že by terénní výuka měla být stabilní součástí geografického vzdělávání a
její využití by nemělo být něčím vzácným a ojedinělým, ale naopak běžnou metodou při
výuce geografie.

68

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
7.1 Knihy a časopisy
ALBRECHT, J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: MACKOVČIN, P., SEDLÁČEK, M.
(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny a
EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.
BÁRTA, J. (1995): Elektrárny na Dívčím Kameni. Křemežsko 5/10
BEST, B. (2011): The Geography Teacher´s Handbook. Continuum education handbooks,
Londýn, 171 s.
BRANIŠ, M (ed.) a kol. (1999): Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti životního
prostředí a ekologie. Univerzita Karlova, Praha, 46 s.
CATON, D. (2006): Real World Learning though Geographical Fieldwork. IN:
BALDERSTONE, D. (ed.): Secondary Geography Handbook. Geographical Association,
Londýn, 540 s.
FOSKETT, N. (1997): Teaching and Learning through Fieldwork. In: TILBURY, D.,
WILIAMS, M. (ed.): Teaching and Learning Geography, Routledge, London, 313 s.
HERBER, V. (1999): Projektová výuka v environmentálním/ekologickém vzdělávání. In:
HERBER, V. ed.: Sborník příspěvků Ekologie krajiny jižní Moravy. Masarykova
univerzita, Brno, s. 45 – 46.
HOFMANN, E. a kol. (2003): Integrované terénní vyučování. Paido, Brno, 1 svazek.
HOLMES, D., FARBROTHER, D. (2000): A-Z Advancing Geography: fieldwork.
Geographical Association, Sheffield, 112 s.
HOLMES, D., WALKER, M. (2006): Planning Geographical Fieldwork. IN:
BALDERSTONE, D. (ed.): Secondary Geography Handbook. Geographical Association,
Londýn, 540 s.
HYNEK, A. (1999): Environmentální/krajinné ekologické projekty ve vzdělávání geografů
– pedagogů: topochorické krajinné ekosystémy a městské životní prostředí. In: HERBER,
V. ed.: Sborník příspěvků Ekologie krajiny jižní Moravy, Masarykova univerzita, Brno, s.
5 – 8.
HYNEK, A. (2002): Výzvy helsinského sympozia IGU pro české geografické vzdělávání.
In: Geografie – Sborník České geografické společnosti, č. 4, roč. 107, s. 396 - 406.
CHLUPÁČ, I. a kol. (2011): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436
s.

69

CHMELOVÁ, R., FRAJER, J. (2013): Základy fyzické geografie 1: Hydrologie.
Univerzita Palackého, Olomouc, 141 s.
JEŽKOVÁ, B. (2013): Terénní praktikum v okolí Českého Krumlova. Masarykova
univerzita, Brno, 49 s.
KASÍKOVÁ, H. (2010): Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál, Praha, 151 s.
KRATOCHVÍLOVÁ, J. (2006): Teorie a praxe projektové výuky. Masarykova univerzita,
Brno, 159 s.
LENON, B., CLEVES, P. (2001): Fieldwork techniques and projects in Geography.
Second edition, Collins Educational, Londýn, 173 s.
LOKOČ, R., LOKOČOVÁ, M. (2010): Vývoj krajiny v České republice. Brno, Lipka –
školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 85 s.
MEDEK, M. (1997): Využití místní krajiny ve výuce zeměpisu na příkladu Tišnovska.
Masarykova univerzita, Brno, 69 s.
PETTY, G. (1996): Moderní vyučování. Portál, Praha, 380 s.
ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání, Výuka
v krajině. Univerzita Karlova, Praha, 184 s.
ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. In: Geografické
rozhledy, č. 1, roč. 23, s. 12 – 15.
ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2015): Didaktika geografie: proměny identity oboru. In:
STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. ed.: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy.
Masarykova univerzita, Brno, s. 259 – 288.
SOLÁROVÁ, M. (2002): Pregraduální příprava učitelů k projektové výuce. In: Sborník
příspěvků XX. Mezinárodního kolokvia a řízení osvojovacího procesu. Vyškov, 377-381 s.
TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. (2009): Učíme v projektech. Portál,
Praha, 173 s.
TRNOVÁ, E. (2012): Základy kvalitní projektové výuky. Ediční centrum Lipka, Brno, 20
s.
TROPEK, R. a kol. (2009): Spontaneous succession in limestone quarries as an effective
restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47, s.
139-147.
VORLÍČEK, J. (2012): V zeměpise prakticky jinak. Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání, Brno, 35 s.

70

7.2 Mapy a atlasy
BŮŽEK, V. a kol. (2002): Historický atlas měst ČR – Český Krumlov. Historický ústav
Akademie věd České republiky.
Česká geologická služba (2015): Geologická mapa Českého Krumlova a okolí [online].
[cit. 1. 11. 2015]. Dostupné na WWW: <http://mapy.geology.cz/geocr_50/>
Český statistický úřad: Administrativní mapa SO ORP Český Krumlov [online]. [cit. 1. 11.
2015]. Dostupné na WWW:
<https://www.czso.cz/documents/10180/20551855/31131212m03.jpg/75f3e298-b21948cb-900b-ee7583ba38ea?version=1.0&t=1418276151594>
Geoportál ČÚZK:Topografická mapa – podklad pro terénní praktikum Třísov – Dívčí
Kámen – Holubov. [online]. [cit. 25. 11. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://geoportal.cuzk.cz/(S(2wkxy0hfirawebirriu5olc3))/Default.aspx?mode=TextMeta&s
ide=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=311>

7.3 Internetové zdroje
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, PP Výří vrch [online]. [cit. 19. 10.
2015]. Dostupné na WWW: <http://blanskyles.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy-chkoblansky-les/mzchu-v-chko-blansky-les/pp-vyri-vrch/>
BOHÁČOVÁ, J., SMOLÍKOVÁ, L. (2009): Cestovní ruch v Českém Krumlově, zpráva za
rok 2008 [online]. [cit. 11. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<file:///C:/Users/Bara/Downloads/zprava_o_cestovnim_ruchu_destinace_cesky_krumlov_
za_rok_2008%20(1).pdf>
BORECKÁ, J. (2012): Vodní elektrárny [online]. [cit. 11. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<dumy.cz/stahnout/76469>
Český statistický úřad – SO ORP Český Krumlov: Sčítání lidu, domů a bytů 2011[online].
[cit. 11. 11. 2015]. Dostupné na WWW: <https://vdb.czso.cz/>
Český statistický úřad – SO ORP Český Krumlov: Vybrané ukazatele za SO ORP Český
Krumlov v letech 2001 -2014. [online]. [cit. 11. 11. 2015]. Dostupné na WWW:
<https://www.czso.cz/documents/11256/34995532/313103.pdf/52c69232-b102-409287cd-5eba15480f20?version=1.5>
GRULICH. J.(2015): Demografický vývoj města Český Krumlov. [online]. [cit. 11. 11.
2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_demvyv.xml.>
HERINK, J. (2004): Ke koncepci vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) RVP ZV
[online]. [cit. 18. 9. 2015]. Dostupné na WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/79/kekoncepci-vzdelavaciho-oboru-zemepis-geografie-vrvp-zv.html/>

71

HYNEK, A. ed. (2005): US Geography Standards (USGS) [online]. [cit. 10. 12. 2015].
Školní vzdělávací programy. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita 2006. Dostupné
na WWW:
<https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2013/Z7011/um/44513144/USGShynek2004.pdf>
HYNEK, A., VÁVRA, J. (2011): Dešifrovací klíč k současným geografiím aneb úvod do
geografie
[online].
[cit.
21.
9.
2015].
Dostupné
na
WWW:
<http://www.kge.tul.cz/attachments/article/327/Desifrak.pdf>
INDRA, J. a kol. (2014): Plán péče o rezervaci Dívčí Kámen [online]. [cit. 20. 9. 2015].
Dostupné na WWW:
<http://portal.gov.cz/portal/publikujici/qxcdynt/informace/16838_p1.pdf>
Inflace versus nezaměstnanost [online]. [cit. 27. 10. 2015]. Slezská univerzita v Opavě.
Dostupné
na
WWW:
<http://zam.opf.slu.cz/lebiedzik/vsp/makroekonomiebprednaska7.pdf>
JAKAB, M. (2015): Keltské oppidum Třísov [online]. [cit. 14. 9. 2015]. Dostupné na
WWW: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_keoptr.xml>
JANKOVIČOVÁ, I. (2015): Měření směru (azimut) [online]. [cit. 10. 9. 2015]. Dostupné
na WWW: <http://podklady.jankovic.cz/smer.html>
Kolektiv (2014): Sociodemografická analýza a analýza sociální situace v ORP Český
Krumlov
[online].
[cit.
11.
11.
2015].
Dostupné
na
WWW:
<http://data.ckrumlov.cz/files/5882-sociodemograficka-analyza-a-analyza-socialni-situacev-orp-cesky-krumlov.pdf>
KOUŘIL, A. (2008): Globální problémy – projektová výuka zeměpisu [online]. [cit. 21.
10. 2015]. Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/th/106072/prif_m/DP-Ales_Kouril.pdf>
KUBÍKOVÁ, A. (2015): Dívčí Kámen – Historická rešerše [online]. [cit. 13. 9. 2015].
Dostupné na WWW: <http://www.divcikamen.cz/historie-1/historicka-reserze/>
Letní geografická škola [online] [cit.
<http://www.herber.kvalitne.cz/lgs.htm>

25.

9.

2015].

Dostupné

na

WWW:

Linde POHONY s.r.o. [online]. [cit. 5. 11. 2015]. Dostupné na WWW: <http://www.lindepohony.cz/>
Lira [online]. [cit. 5. 11. 2015]. Dostupné na WWW: <http://www.lira.cz/>
LUKŠAN, J. (2015): Historie dolování ve městě Český Krumlov [online]. [cit. 19. 10.
2015]. Dostupné na WWW:<http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_dolova.xml>
MARADA, M. (2008): Jak na výuku zeměpisu v terénu [online]. [cit. 21. 9. 2015].
Dostupné
na
WWW:
<http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/2282/JAK-NA-VYUKUZEMEPISU-V-TERENU.html/>

72

MARKOVÁ, D. (2014): Projektová výuka v geografickém vzdělávání [online]. [cit. 21.
10. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://is.muni.cz/th/252879/prif_m/Projektova_vyuka_v_geografickem_vzdelavani_himrt
vwl.pdf>
MARŠÁLKOVÁ, K. (2006): Rybník jako krajinný ekosystém: terénní projektová výuka
[online].
[cit.
21.
10.
2015].
Dostupné
na
WWW:
<http://is.muni.cz/th/106879/prif_b/BCuvod.pdf>
MATYÁŠEK, J., SUK, M. (2007): Přehled minerálů a hornin, Tektity [online]. [cit. 1. 10.
2015]. Dostupné na WWW:
<http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/tektity.html>
MAZÁČOVÁ, N. (2007): Možnosti a meze projektové výuky v současné škole [online].
[cit. 15. 9. 2015]. Dostupné na WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1288/MOZNOSTIA-MEZE-PROJEKTOVE-VYUKY-V-SOUCASNE-SKOLE.html/>
Metodická podpora regionálního rozvoje [online]: Zaměstnanost v sektorech hospodářství.
[cit. 27. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/komentar.84.html>
NATIONAL COUNCIL FOR GEOGRAPHIC EDUCATION (2015) The National
Geography Standards [online]. [cit. 10. 12. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.ncge.org/geography-for-life>
PETRÁNEK, J. (2007): Geologická encyklopedie, sedimenty, metamorfismus, magmatity
[online]. sedimenty [cit. 2. 10. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?>
PETŘÍKOVÁ, G. (2015): Terénní cvičení a exkurze [online]. [cit. 25. 9. 2015]. Klasické a
španělské gymnazium Brno. Dostupné na WWW:
<http://geografie.kvalitne.cz/exkurze.htm>
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007). [online]. [cit. 12. 9. 2015]. Výzkumný
ústav pedagogický, Praha, 100 s. Dostupné na WWW: <http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>
RŮŽIČKA, J. (2008): Terénní geografie [online]. [cit. 25. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://is.muni.cz/th/184515/prif_b/>
RŮŽIČKA, J. (2010): Terénní výuka v ŠVP Gymnázia Lanškroun [online]. [cit. 25. 9.
2015]. Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/th/184515/prif_m/>
Sdružení oficiálního informačního systému Český Krumlov [online]. Průvodce naučnou
stezkou Třísov – Dívčí Kámen – Holubov. [cit. 20. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_pruste.htm>

73

SEMOTANOVÁ, E. (2014): Historická krajina Česka a co po ní zůstalo [online]. [cit. 5.
12. 2015]. Historický ústav AV ČR, Praha Dostupné na WWW:
<http://www.hiu.cas.cz/cs/download/casopisy-elektronicky-naweb/2014/vkn_001_2014_web.pdf >
Schwan-STABILO s.r.o. [online]. [cit. 5. 11. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.schwan-stabilo.cz/W14-WEB.nsf/index.html@OpenDatabase.html>
STARÝ, J. a kol. (2008): Surovinové zdroje České republiky [online]. [cit. 1. 10. 2015].
Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba. Dostupné na WWW:
<http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/SUROVINOVEZDROJE-CESKE-REPUBLIKY-2008.pdf>
SVOZIL, B., HYNEK, A. (eds.), (2012): Dvojjazyčná učebnice terénního učení: Deblín a
okolí [online]. [cit. 21. 10. 2015]. Základní a mateřská škola Deblín, okres Brno – venkov,
příspěvková
organizace,
Brno,
177
s.
Dostupné
na
WWW:
<http://www.zs.deblin.cz/UserFiles/File/dokumenty_III/dvojjazycna_ucebnice_deblin.pdf
TALHOFER, V. a kol. (2008): Vojenská topografie [online]. [cit. 10. 9. 2015]. Dostupné
na WWW: <http://user.unob.cz/talhofer/Vojensk%C3%A1%20topografie.pdf>
VÁVRA, V. (2015): Multimediální atlas hornin, Serpentinit (Hadec) [online]. [cit. 1. 10.
2015]. Dostupné na WWW:
<http://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/serpentinit.html>
ZAGATOVÁ, K. (2012): Terénní geografické projektové praktikum [online]. [cit. 25. 9.
2015]. Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/th/350623/prif_b/>
Zambelli technik s.r.o. [online].
<http://www.zambelli.cz/>

5.

[cit.

11.

2015].

Dostupné

na

WWW:

7.4 Obrázky v pracovních listech
Letecký snímek keltské oppidum Třísov[online]. [cit. 28. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://geoportal.gov.cz>
Topografická mapa vltavský meandr [online]. [cit. 28. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<https://geoportal.gov.cz/web/guest/map>
Dívčí Kámen v době největšího rozkvětu [online]. [cit. 28. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.ckrumlov.cz/obr/region/soucas/6646b.gif>
Mapa PR Dívčí Kámen [online]. [cit. 28. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://portal.gov.cz/portal/publikujici/qxcdynt/informace/16838_p1.pdf>
Mapa jihočeského kraje [online]. [cit. 5. 10. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihocesky-kraj/okresy/>

74

Zaměstnanost v sektorech národního hospodářství v roce 2008 [online]. [cit. 5. 10. 2015].
Dostupné na WWW: <http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/komentar.84.html>
Geologická mapa ČR [online]. [cit. 10. 10. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.akvarista.cz/web/diskuse/?skupina=25&tema=68988&usr=&search=>
Letecký snímek bývalý lom Vyšný [online]. [cit. 11. 10. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://geoportal.gov.cz/web/guest/map>
Model sukcese [online]. [cit. 11. 10. 2015]. Dostupné
<http://lesnipoklady.blanicti-rytiri.cz/userfiles/images/13/velky-vyvoj.jpg>

na

WWW:

Město Český Krumlov kolem roku 1810 [online]. [cit. 11. 10. 2015]. Dostupné na WWW:
<http://www.hiu.cas.cz/cs/images/content/historicky-atlas/krum-veduta.jpg>
Topografická mapa města Český Krumlov [online]. [cit. 26. 10. 2015]. Dostupné na
WWW: <https://geoportal.gov.cz/web/guest/map>
Hustota obyvatelstva ve správních obvodech ORP a krajích [online]. [cit. 17. 11. 2015].
Dostupné na WWW:
<https://www.czso.cz/documents/10180/20533796/41413513m0204.jpg/216fb7e8-5a8849bd-b3b3-3473bd22763c?version=1.1&t=1427885501354>

75

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
aj.

a jiné

ČK

Český Krumlov

ČR

Česká Republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ed./eds.

editor/editors

CHKO

Chráněná krajinná oblast

MS

Microsoft

např.

například

PC

osobní počítač (personal computer)

pozn.

poznámka

PP

Přírodní památka

PR

Přírodní rezervace

RVP-G

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

RVP

Rámcový vzdělávací program

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

s.

strana/stran

tzv.

tak zvaný

US

United States (Spojené státy)
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Příl. 1

Autorské řešení pracovního listu - Terénní praktikum „Cesta časem – od Keltů
k rytířům středověku“
Mapa a orientace
- měřítko mapy: 1 : 13 100 (použitá mapa viz přílohy)
- vzdálenost keltské oppidum Třísov – soutok Křemžský potok s Vltavou = 0,78 km
- vzdálenost Na Rejtě – Na zadních lukách = 2,05 km
Proměny krajiny a jejího využití
Snímek pochází z 50. let 20. století.
V současnosti je dříve rozoraná lokalita u keltského oppida zatravněna. Přestože jde o
louku, jsou zde stále zachovány terasovité prvky, které připomínají předcházející
rozparcelování polí z období, kdy byla lokalita plně zemědělsky využita. Jelikož se jedná o
lokalitu ve svažitém terénu, hrozila jí při nezatravněném povrchu silná eroze a odnos
svrchních vrstev půdy.
Keltská sídliště = oppida
Pozůstatky = fortifikační valy a zbytky opevnění, (JAKAB, 2015).
Vodní energie a její využití
- člověkem vytvořený jev – jde o částečně prokopaný tunel, jehož původním cílem bylo
propojení meandru Vltavy s Křemžským potokem a vybudování vodní elektrárny.
Projekt ale nebyl uskutečněn a dnes můžeme na místě najít pouze tuto úvodní část
tunelu, která připomíná přirozeně vytvořenou jeskyni (BÁRTA, 1995).

Obr. 1: Mapa umístění štoly
(převzato: http://www.geocaching.com/geocache/GC1TFGA_neuskutecnenyprojekt?guid=0e5425f6-4abe-4f83-b334-1b0103044bd4)
Vodní elektrárny (BORECKÁ, 2012)
Pozitivní aspekty:
- voda = obnovitelný zdroj
- provoz minimálně znečišťuje životní prostředí
- ochrana území před povodněmi

mezi další funkce může patřit: zdroj pitné vody, zásobárna vody pro průmysl či
zemědělství, rekreační funkce, rybolov, lodní doprava
Negativní aspekty:
- u přehradních nádrží – nutné zatopení velkého území
- závisí na stabilním průtoku vody
- přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu, nutné budování zdymadel
- přehradní hráze a jezy brání tahu ryb, nutné budovat umělé cesty
- riziko havárie a zaplavení oblasti
-

Obr. 2: Vyznačení konkávního a konvexního břehu (převzato:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, upraveno autorkou).
Části meandru (CHMELOVÁ, FRAJER, 2013, s. 68-69)
Konkávní nárazový břeh (B) = výsep – probíhá zde bočná eroze – břehová nátrž. Velmi
strmý svah, až obnažená skála porostlá Borovicí lesní.
Konvexní nánosový břeh (A) = jesep – probíhá zde akumulace – jesepní lavice. Zde se
nachází louka, která je využívána k rekreačním účelům (kemp pro vodáky).
Pomocí vzdálenosti mezi vrstevnicemi na mapě můžeme poznat, jak velký sklon svah má.

Obr. 3: Příčný profil koryta řeky
(převzato: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/
ps14/fyz_geogr/web/pages/08-hydrografie.html)
Dívčí Kámen
První osídlení: pravěk (přelom starší a střední doby bronzové)
Šlechtický rod: Rožmberkové
Přírodní podmínky vhodné pro osídlení: skalnatý těžko dostupný ostroh, chráněn také ze
všech stran vodními toky, zároveň dostupná voda, sídliště umístěno na obchodní stezce
Čechy – Rakousko (KUBÍKOVÁ, 2015).

PR Dívčí Kámen: chráněna zejména vegetace reliktních borů a lišejníků, které se vyskytují
na rulovém skalnatém ostrohu (ALBRECHT, 2003, s. 489).

Obr. 4: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
(převzato: http://portal.gov.cz/portal/publikujici/qxcdynt/informace/16838_p1.pdf)
Práce s buzolou
Azimut: orientovaný úhel, který svírá určitý směr od směru severního. Nabývá hodnot 0° 360° a sever má azimut 0° (JANKOVIČOVÁ, 2015).
Určení a vytyčení azimutu (TALHOFER, 2008, s. 106)
Buzola se drží ve vodorovné poloze mimo dosah elektrického vedení a kovových předmětů
Při měření magnetického azimutu: záměrným ukazatelem buzoly se zamíří na určovaný
orientační bod, magnetická střelka se natočí do polohy sever - jih, nula otočné dělené stupnice
se ztotožní se žlutě označeným koncem magnetické střelky mezi dvěma žlutými ryskami na
průhledném středu buzoly (pozor na chybu o 180°), záměrný ukazatel stále míří na určovaný
orientační bod, znovu celý postup se kontrolně opakuje, pomocí indexu u záměrného ukazatele
se odečte magnetický azimut ve stupních.
Při vytyčení magnetického azimutu v terénu: záměrné zařízení se nastaví na příslušnou hodnotu
azimutu na dělené stupnici, celou buzolou se otáčí tak, až se severní hrot magnetky ustálí proti
nule dělené stupnice, v této poloze udává záměrné zařízení příslušný magnetický azimut,
zamířením se vyhledá v terénu v tomto směru vhodný orientační bod, kterým se vytyčuje daný
azimut v terénu.

Objekty 1, 2 a 3 určí vyučující na místě. Jde především o procvičení zacházení s buzolou
před samostatným úkolem.

Obr. 5: Praktický postup činnosti s buzolou (převzato: TALHOFER, 2008, s. 106)
Křemžský potok
Hydrologické prvky: vodní stav, teplota vody, splaveniny, průtok, pozorování ledových
jevů (CHMELOVÁ, FRAJER, 2013, s. 53-60).
Tab. 2: Určení rychlosti toku vody (HOFFMAN, 2003)
pomůcky pásmo, svinovací metr, stopky, kousky polystyrénu
postup
1.
na břehu potoka naměříme vzdálenost (5 m, 10 m apod.)
2.
vzdálenost označíme kolíky nebo kameny
u horní značky vhodíme do vody plovoucí předmět
3.
(polystyrén)
4.
stopkami změříme dobu dosažení dolní značky
5.
podělením vzdálenosti a doby zjistíme rychlost toku potoka
Vliv člověka na průběh vodního toku: budování kaskádových teras a přehradní nádrže
Ochrana přírody
Chráněná území: NP Šumava, CHKO Blanský les, CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko
Hadec (serpentinit) je metamorfovanou horninou, která je z hlediska chemismu typická pro
obsah kovů – niklu, chromu, kobaltu aj. Tyto kovy ve větších koncentracích působí na
většinu rostlin toxicky. V hadcových půdách se také významně uplatňuje vysoká
koncentrace uhličitanu hořečnatého, který vzniká jako produkt přeměny a zvětrávání
hadců. Proto také na hadcích nalezneme typickou vegetaci přizpůsobenou na tyto
podmínky. Na jižních svazích převládají řídké hadcové bory, stromové patro tvoří borovice
lesní, ojediněle jsou vtroušeny další dřeviny, např. smrk ztepilý, bříza bělokorá.
V bylinném patře rostou kostřava ovčí, metlička křivolaká aj. Na skalkách se vyskytuje
silně ohrožený sleziník hadcový. Také zde roste kriticky ohrožený hvozdík kartouzek
hadcový (ALBRECHT, 2003, s. 491).

Příl. 2

Autorské řešení pracovního listu – Úvod do geologie ČR
1. úkol
Tab. 3: Základní geologické celky v ČR, upraveno podle CHLUPÁČ, 2011
ČESKÝ MASIV
(VNĚJŠÍ) ZÁPADNÍ KARPATY
Tvořeno především horninami
Tvoří východní část Moravy a
prekambrického a paleozoického
1
Slezska
stáří
Tvoří Čechy, většinu Moravy a
Zformováno v průběhu alpinského
1
Slezska
vrásnění
Naposledy vrásněno při
1
Významnou část tvoří flyš
hercynském vrásnění
Najdeme zde oblast Moldanubika
1
Ložiska ropy a zemního plynu
a Barrandienu

2
2
2
2

2. úkol

Obr. 1: Mapa geologických poměrů ČR
(převzato: http://www.akvarista.cz/web/diskuse/?skupina=25&tema=68988&usr=&search=)

3. úkol
Tab. 4: Druhy hornin, jejich charakteristika a zástupci, upraveno podle PETRÁNEK, 2007
Vznikají krystalizací
žula
magmatu a jejich charakter
vyvřelé horniny
je závislý na podmínkách,
čedič
ve kterých magma tuhne.
Vznikají rozrušením starších
pískovec
hornin, transportem
vápenec
sedimentární horniny
horninového materiálu a
jeho opětovným usazením a
opuka
zpevněním.
metamorfované horniny

4.
a)
b)
c)
d)

Vznikají přeměnou hornin
činem tlaku, teploty a
chemicky aktivních kapalin.

úkol
Ostravsko-karvinská pánev – černé uhlí
Mostecká a Sokolovská pánev – hnědé uhlí
Hodonínsko – ropa, zemní plyn
Českomoravská vrchovina – žula

rula
mramor
svor

5. úkol
1 – PR Holubovské hadce
2 – Grafitový důl Český Krumlov
3 – Bývalý vápencový lom Vyšný

Příl. 3

Autorské řešení pracovního listu - Terénní praktikum bývalý lom Vyšný
1. úkol
Člověkem ovlivněné tvary reliéfu nazýváme ANTROPOGENNÍ
Tvar, který před sebou právě vidíte, patří do skupiny MONTÁNNÍCH TVARŮ.
Příklady z ČK regionu: lom Plešovice, těžba rašeliny Světlík,
2. úkol
Na snímku z 50. let 20. století je patrné, že těžba vápence v lomu Vyšný je v počáteční
fázi. Velká část kopce je stále zalesněna a odtěžena byla jen jeho malá část. Vegetace je
v místě těžby zcela odstraněna. Na starším snímku také můžeme pozorovat rozparcelování
půdy na malá políčka, která patřila soukromým vlastníkům.
Na současném snímku můžeme pozorovat, že v průběhu druhé poloviny 20. století byl
téměř celý kopec odtěžen. Došlo k odstranění většiny původního porostu a v místech
bývalé těžby je patrné, že odkryté skalní podloží začíná zarůstat náletovými rostlinami.
Porovnat můžeme také rozparcelování polí, která jsou více zcelena do polí větší výměry.
V současnosti také vzrostl počet luk na úkol orné půdy.
3. úkol
Revitalizace – ačkoliv vápencový lom Vyšný je již déle uzavřen, lokalita byla ponechána
bez jakýchkoliv zásahů.
Sukcese – právě díky samovolnému vývoji zde začali probíhat procesy spontánní sukcese a
na původně holém skalním podložní rostou náletové pionýrské dřeviny (např. bříza).
Specifické podmínky na obnaženém vápencovém podloží umožňují také existenci
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Spontánní sukcese je podle biologů vhodnou metodou obnovení biodiverzity a je zvláště
vhodná u chráněných území. Aktivní opatření by měly směřovat pouze k potlačení
invazních druhů nebo lokálním blokování sukcese ve prospěch ohrožených druhů
živočichů nebo rostlin (TROPEK a kol. 2009).
4. úkol
Chráněné území: PP Výří vrch
Předmět ochrany: obnažené skály na vápencovém podkladu a xerotermní travobylinná
společenstva rostlin i živočichů
Vápenec: z období paleozoika (prvohor), sedimentární hornina, vznik z uložených
schránek odumřelých živočichů
5. úkol
Půda na vápencích: RENDZINY
Pro zjištění přítomnosti Ca použijeme zředěnou HCl.
Průběh chemické reakce popisuje následující chemická
rovnice - silnější kyselina HCl vytlačuje slabší kyselinu
uhličitou z jejích solí:
CaCO3 + 2 HCl
CaCl2 + CO2 + H2O
Oxid uhličitý uniká z kyseliny uhličité v plynné podobě
a šumí. Podle intenzity šumění můžeme zhruba určit množství
vápence v půdě. Silné dlouhotrvající šumění ukazuje
na velký obsah vápence v půdě. Při nedostatku vápence
je šumění slabé, nebo vůbec žádné nenastane. V tomto
případě je potřeba půdu vápnit (JEŽKOVÁ, 2013).

ACa – humusový horizont
obohacený o vápník, Cca
matečná hornina obohacená o
vápník

Obr. 1: Půdní profily
půdního
typu
rendzin
(převzato: Studijní materiály
Fyzická
geografie,
zpracování vlastní)

Příl. 4

Didaktická hra – Odhalování plánu města Český Krumlov: Návrhy otázek
- Jak se jmenuje nejvyšší vrchol CHKO Blanský les?
- Přítok Vltavy v Českém Krumlově se jmenuje?
- Českokrumlovský podnik, který po roce 1989 zanikl?
- S kterými SO ORP sousedí SO ORP Český Krumlov?
- Vyjmenujte 2 přehradní nádrže na Vltavě na území Jihočeského kraje,
- Jak se jmenoval šlechtický rod, který založil zámek v Českém Krumlově?
- Vyjmenujte 3 velkoplošná chráněná území v Jihočeském kraji.
- Jak se jmenuje přítok Vltavy v Českých Budějovicích?
- Jaká hornina převážně tvoří NPR Vyšenské kopce?
- Vyjmenujte alespoň 4 podniky, které v současnosti působí v Českém Krumlově.
Pozn. Typy otázek a jejich počet si může vyučující libovolně určit.

Příl. 5

Autorské řešení pracovního listu - Demografická analýza SO ORP Český Krumlov
1. úkol
Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Český Krumlov v letech
2001 - 2014
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Obr. 1: Graf vývoje počtu obyvatel v SO ORP Český Krumlov v letech 2001 – 2014
(zdroj: data ČSÚ, vytvořeno autorkou)
Trend vývoje počtu obyvatel v SO ORP je rostoucí, tento vývoj je v současnosti totožný s
vývojem populace v České republice. Přirozený přírůstek populace je ale velmi malý, vyšší
část přírůstku je zapříčiněna mechanickou měnou obyvatelstva.
2. úkol
Tab. 1: Přirozený přírůstek obyvatelstva v SO ORP Český Krumlov v letech 2001 – 2013
(zdroj dat ČSÚ, vytvořeno autorkou)
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Živě
392 419
455
520
511
417
426
narození
Zemřelí
celkem
Přirozený
přírůstek

370

390

399

382

443

405

401

22

29

46

138

68

12

25

Kromě přirozeného přírůstku ovlivňuje počet obyvatel také mechanická měna – migrace.
3. úkol
Tab. 2: Vývoj migračního salda v SO ORP Český Krumlov v letech 2004 – 2014
(zdroj dat ČSÚ, vytvořeno autorkou)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Přistěhovalí

706

793

693

726

791

752

716

573

590

645

655

Vystěhovalí

618

583

620

661

718

688

799

696

679

624

668

Migrační saldo

88

210

73

65

73

64

-83

-123

-89

21

-13

Vývoj ukazatele migrační saldo v SO ORP Český Krumlov v letech
2004 - 2014, zdroj dat: ČSÚ.
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Obr. 2: Vývoj migračního salda v SO ORP Český Krumlov v letech 2004 – 2014
(zdroj dat: ČSÚ, vytvořeno autorkou)
4. úkol
Hustota zalidnění: rok 2014:
SO ORP Český Krumlov - 36,9 obyvatel/km2
ČR – 133 obyvatel/km2
Hustota zalidnění v SO ORP Český Krumlov je nejnižší v celém Jihočeském kraji.
Důvodem je periferní poloha, přírodní podmínky (NP Šumava) a poválečné vysídlení
německého obyvatelstva (nikdy plně nedosídleno), (http://data.ckrumlov.cz/files/5882sociodemograficka-analyza-a-analyza-socialni-situace-v-orp-cesky-krumlov.pdf).
5. úkol
Tab. 3: Národnostní menšiny v SO ORP Český Krumlov v roce 2011 (Zdroj dat: ČSÚ,
SLDB 2011)
Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
německá
z toho
národnost polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

Celkem
41 200
27 982
84
2
840
213
54
73
113
125
11 158

muži
20 410
13 650
51
2
421
100
14
46
40
68
5 714

ženy
20 790
14 332
33
419
113
40
27
73
57
5 444

Příl. 6

Ukázky vyplněného pracovního listu z terénního praktika Třísov – Dívčí Kámen –
Holubov

Příl. 7

Dotazník - zpětná vazba terénní praktikum Třísov – Dívčí Kámen – Holubov
1. Zúčastnili jste se už někdy výuky geografie v terénu?
ANO

NE

Pokud ne z geografie, tak z kterého jiného předmětu?
……………………………………………………………………………………..
2. Co jste očekávali, že bude náplní terénního praktika?

3. U jakých aktivit byste se raději zdrželi déle?

4. Co byste naopak raději vynechali?

5. Máte nějaké nápady na změny terénního praktika?

6. Zakroužkujte, co upřednostňujete:
samostatná práce

skupinová práce

7. Bylo terénní praktikum přínosnější než hodina geografie ve škole? Pokud ano, v čem?

8. Chtěli byste něco podobného v rámci hodin geografie absolvovat znovu?

Příl. 8

Podkladová mapa - Terénní praktikum Třísov – Dívčí Kámen – Holubov

Obr. 1: Topografická mapa – podklad pro terénní praktikum Třísov – Dívčí Kámen –
Holubov (převzato: http://geoportal.cuzk.cz)

