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Anotace 

V předloţené práci se věnuji tématice environmentální výchovy na středních 

školách. V obecném úvodu popisuji hlavní pojmy, které se váţou k této tématice, vývoj 

vztahu člověka k přírodě v daných etapách lidského vývoje, dále popisuji globální 

environmentální problémy, nejdůleţitější dokumenty environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v České republice a průřezové téma Člověk a ţivotní prostředí, coţ je 

součástí rámcových vzdělávacích programů. Další část mé práce je zaměřena na fondy 

evropské unie a jejich rozdělení, blíţe popisuji Operační program vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, v jehoţ rámci jsem se partnersky podílela na realizaci projektu 

Přenositelné kompetence. Poslední část mé práce je věnována dotazníkovému šetření na 

středních školách na Mostecku s cílem zhodnotit, na jaké úrovni jsou znalosti studentů  

a jaký je jejich přístup k ochraně ţivotního prostředí. 

 

Klíčová slova: ekologická a environmentální výchova, trvale udrţitelný rozvoj, rámcové 

vzdělávací programy, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Annotation 

In the present work I devote to topic of environmental education in secondary 

schools. The general indtroduction I describe the main term that bind to this topic, the 

development of human´s relationship to nature in particular stages of human development, 

then I describe the global environmental problems, the most important documents of 

environmental education in the Czech Republic and cross-cuttin theme Human and 

Environment, this is part of educational programs. Another part of my work is focused on 

EU funds and their distribution, closer I describe the Operational Programme Education for 

Competitiveness, in which I participated as partner in the project transferable skills. The 

last part of my work is devoted to a questionnaire survey on the Most secondary schools to 

assesss at what level the students´knowledge and what is their approach to environmental 

protection. 

 

Keywords: ecological and environmental education, sustainable development, education 

programs, Operational Programme Education for Competitiveness 
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1. Úvod 

Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala realizaci a úroveň 

environmentální výchovy na středních školách na Mostecku. K výběru této oblasti mě 

vedla jedna konkrétní věc, a to má profesní zkušenost. Šestým rokem pracuji v Centru 

vzdělávání, které spadá pod Střední školu EDUCHEM v Meziboří. Díky své profesi jsem 

měla moţnost se jiţ několikrát podílet na vzdělávacích projektech směřujících k ţákům 

základních a středních škol. A právě v těchto souvislostech a v rámci svého oboru 

Zpracování a zneškodňování odpadů, mne napadla myšlenka zjistit, jak vůbec studenti 

středních škol nahlíţejí na ekologii a vnímají ji. Zajímá mne, zda znají základní 

terminologii vztahující se tomuto tématu, jaký mají obecně vztah k ochraně ţivotního 

prostředí, zda jsou k ochraně ţivotního prostředí dle jejich úsudku dostatečně vedeni 

školou a také ovlivňováni rodinou.  

 

Veškeré tyto znalosti a dovednosti by studenti měli získat v rámci průřezového 

tématu Člověk a ţivotní prostředí, coţ je jedním ze čtyř průřezových témat Rámcových 

vzdělávacích programů v oblasti středního vzdělání. RVP obsahují jednotlivé oblasti, které 

se mají v rámci tohoto tématu probrat, a to začleněné do doporučených předmětů. Přesto 

předpokládám a praxe mi mé předpoklady jiţ několikrát potvrdila, není úroveň 

environmentální výchovy na školách stejná a srovnatelná. Některé školy obecně kladou na 

environmentální výchovu svých ţáků daleko větší důraz neţ školy jiné. V rámci své práce 

bych ráda prostřednictvím dotazníkového šetření na středních školách na Mostecku zjistila 

a porovnala výsledky studentů pěti středních škol na Mostecku. Do svého šetření zapojím 

jak školy technického zaměření, tak školy ekonomického či humanitního zaměření.  

 

Dotazník bude rozdělen na 2 části, které v závěru své práce zhodnotím. První část 

bude zaměřena na samotné znalosti studentů, druhá část bude zkoumat celkový přístup 

studentů k tématům ekologie a ochrana ţivotního prostředí. 
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Pro své dotazníkové šetření jsem si zvolila dvě hypotézy, které se mi potvrdí či 

vyvrátí. 

 

Hypotéza č. 1 – předpokládám, ţe nejvíc znalostí a nejzodpovědnější přístup k ochraně 

ţivotního prostředí budou mít studenti Scholy Humanitas. 

Hypotéza č. 2 – předpokládám, ţe dotazníkové šetření prokáţe, ţe znalosti studentů 

středních škol a jejich celkový přístup k problematice ţivotního prostředí není dostatečný. 

    

Ve své práci popisuji základní pojmy, jako je ekologie, environmentalistika, 

environmentální výchova, ţivotní prostředí, globální problémy, trvale udrţitelný rozvoj. 

Dále jsou zde kapitoly věnující se vývoji vztahu člověka k přírodě v různých obdobích 

našich dějin, dokumenty EVVO, současný stav environmentální výchovy a vzdělávání  

a rámcové vzdělávací programy na školách.  

 

V závěru teoretické části popisuji také jeden ze vzdělávacích projektů, zaměřený na 

zvýšení a zlepšení úrovně environmentální výchovy na školách – projekt Přenositelné 

kompetence, na jehoţ realizaci jsem se metodicky podílela a jeho výstupy povaţuji za 

přínosné a důleţité.  
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2. Hlavní pojmy 

Ekologie – „nauka o vzájemných vztazích mezi ţivými organismy a jejich ţivotním 

prostředím“ (Matějček, 2007). 

 

Ekologická výchova – „téţ pouţívaný, ale méně výraz environmentální výchova – 

veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehoţ cílem je především zvyšování 

spoluodpovědnosti lidí za současný i příští stav ţivotního prostředí, rozvíjení tvořivosti, 

citlivosti a vstřícnosti lidí k řešení problémů péče o ţivotní prostředí a utváření 

environmentálně příznivé hodnotové orientace, která klade důraz na dobrovolnou 

skromnost a na nekonzumní způsob ţivota“ (Matějček, 2007). 

 

Environmentalistika – „nauka o ochraně ţivotního prostředí“ (Matějček, 2007). 

 

Environmentální – „obecně vztahující se k ţivotnímu prostředí. Nejedná se pouze 

o aspekty přírodního charakteru, ale také o problémy uvnitř lidské společnosti, které 

ţivotní prostředí ovlivňuje zprostředkovaně – např. zneuţívání hospodářsky zaostalejších 

státu zeměmi bohatšími, sociální důsledky konzumního způsobu ţivota. Často je tento 

pojem zaměňován s pojmem ekologický, kde však co je environmentální nemusí být vţdy 

ekologické, ale co je ekologické, je vţdy zároveň environmentální“ (Matějček, 2007). 

 

Ekosystém – „základní funkční jednotka v přírodě, sloţitý celek krajiny, tvořený 

souborem ţivých organismů a fyzikálními sloţkami jejich ţivotního prostředí – horniny, 

půda, ovzduší, voda apod.“ (Matějček, 2007). 

 

Ţivotní prostředí – „část zemského povrchu resp. krajinné sféry, ve které člověk 

ţije, kterou přetváří při uspokojování svých potřeb a které se přizpůsobuje. Je tvořeno 

přírodním prostředím a společenských prostředím, které zahrnuje prvky a sloţky vytvořené 

člověkem“ (Matějček, 2007). 

 

Odpad – „jakýkoli materiál plynného, kapalného nebo tuhého skupenství, který 

člověk nemůţe nebo nechce dále vyuţít z technologických, výrobních nebo ekonomických 

důvodů“ (Matějček, 2007). 
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Trvale udrţitelný rozvoj – „je to takový rozvoj společnosti, který současným  

i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby  

a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému“ 

(Moldan, 2003). 

3. Vývoj vztahu člověka k přírodě 

Celá lidská společnost a její vztah k přírodě se v průběhu dějin různě vyvíjel  

a měnil. Kaţdé období dějin má různé charakteristiky. 

3.1 Pravěk 

Na počátku vývoje lidské společnosti nebyla příroda nijak narušena činností 

pravěké společnosti. Její příslušníci, a to především o období paleolitu a mezolitu, se ţivili 

lovem, který probíhal organizovaně ve skupinách a sběrem bobulí, kořínků a různých 

dalších plodin, zároveň v oblastech s dobrým podmínkami probíhal rybolov. Pravěcí lovci 

a sběrači ţili v relativně drsných podmínkách, kdy se střídaly ledové a meziledové doby, 

tudíţ byli nuceni migrovat z místa na místo za zvěří a v rámci přirozených cyklů a tím 

pádem se nezdrţovali delší dobu na tomtéţ území.  

Změnu přinesla mladší doba kamenná, neboli neolit, kdy byl dosavadní lov a sběr 

nahrazen zemědělstvím. Tzv. zemědělská revoluce byla charakterizována počínajícím 

přisvojováním si potravy k její výrobě, k pěstování plodin a chovu dobytka. V tomto 

období se ještě nejednalo o sadbu nebo orbu půdy, ale spíše o ochranu určitých typů rostlin 

před škůdci a jinými rostlinami. Teprve v pozdější době přišla tendence rozmnoţovat 

určité rostlinné druhy na určitém území a později tendence rozšířit rostliny na území, kde 

se přirozeně nevyskytovaly. Chov dobytka začínal odchováváním a chytáním nedospělých 

jedinců některých druhů zvířat a pokračoval vytvářením vlastních stád. Tím došlo 

k prvopočátkům, kdy člověk optimalizoval ţivotní prostředí, začal jej přetvářet ve svůj 

prospěch a tím narušoval přirozená přírodní společenstva rostli a ţivočichů. 

Náboţenství v tomto období uctívalo přírodu a vytvářelo kulty přírodních bohů. 

Těm byly připisovány nadpřirozené lidské schopnosti, díky kterým si společnost 

vysvětlovala různé přírodní jevy či lidské osudy. 
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3.2 Starověk 

Období starověku charakterizovalo dobu, kdy zemědělství zajišťovalo 

bezproblémově základní potřeby člověk, a proto zde byl prostor pro pozorování přírody  

a uvaţování nad okolním světem. Přírodní filosofie odmítala mytický výklad příčin 

přírodních jevů a snaţila se hledat racionální a vědecká řešení. Tehdy ještě neexistovala 

ekologie jako samotná věda, veškeré zkoumání vztahů ţivé a neţivé přírody a organismů 

bylo začleněno ve filosofii a lékařství. Význačnými jmény tohoto období jsou Hippokrates
1
 

a Aristoteles
2
.  

3.3 Středověk 

V období středověku byl zájem o člověka a přírodu zatlačen do pozadí 

náboţenskými otázkami. Křesťanství se přírodou příliš nezabývalo, podle Bible stvořil 

přírodu a všechny její sloţky Bůh a křesťané proto chápali přírodu především jako zdroj 

obţivy a uspokojení svých potřeb. Půda byla vyuţívána jako zdroj ekonomického růstu, 

který zajišťoval dostatek potravy pro rozrůstající se populaci. Většina obyvatel ţila na 

venkově a ţivila se zemědělstvím. Negativně začala být příroda ovlivňována především 

odlesňováním krajiny a hojným vyuţíváním dřeva v řemeslných odvětvích a stavebnictví. 

3.4 Novověk 

Období novověku bylo poznamenáno znovuobnovením zájmu o člověka a přírodu. 

Důleţitým mezníkem byla průmyslová revoluce, kterou odstartoval vynález parního stroje. 

Tento vynález ovlivnit nezvratně pohled člověka na výrobu. Manufakturní výroba byla 

z velké části nahrazena výrobou tovární a strojní. Tato revoluce měla ekologický dopad na 

přírodu zejména odlesněním značných částí zalesněných oblastí. Celé 18. století se neslo 

ve znamení světové krize dřeva. Teprve později bylo dřevo jako základní topný prostředek 

vytlačeno uhlím. Dalším problémem bylo výrazné zhoršení ovzduší. V této době ještě 

neexistovala ţádná omezení pro vypouštění kouře a emisí do ovzduší. Dalším fenoménem 

této doby byly masové přesuny obyvatel z vesnic do měst a tím opět zmenšování úrodné 

                                                 
1
 Hippokratés – nejvýznamnější představitel tzv. kójské školy, ve sbírce lékařských textů odmítl pověry a 

primitivní léčitelskou magii a poloţil základy medicíny jako vědeckého oboru. Bývá mu přisuzováno 

autorství hippokratovi přísahy – souboru etických pravidel jednání lékaře 
2
 Aristoteles - prakticky všechno, co bylo známo o geografických jevech, shrnul a zobecnil ve svém díle 

Meteorologika (Čtyři knihy o jevech meteorických), o přírodních procesech, probíhajících v tzv. sublunární 

oblasti. Jde o elementární poznatky z obecné fyzické geografie, poprvé vyčleněné z jednotné starořecké vědy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sublun%C3%A1rn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_geografie
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půdy na úkor výstavby nových čtvrtí pro ubytování. Příroda byla chápána jako 

samozřejmost a zdroj zcela nevyčerpatelný. Významným přestavitelem období novověku 

byl na přelomu 17. a 18. století holandský lékař Antoni van Leeuwenhoek
3
 a později 

Charles Darwin
4
 a Ernst Haeckel

5
, který je povaţován za zakladatele ekologie jako vědy. 

3.5 Moderní doba 

K podstatnému rozvoji ekologie jako vědy došlo aţ v 50. letech 20. století, kdy se 

jiţ začaly projevovat první váţné ekologické problémy. V 60 letech se pouţíval pojem 

výchova k ochraně přírody, v 70. letech se začalo pouţívat výchova k péči o životní 

prostředí. Také pojem „ekologický“ je stále častěji nahrazován pojmem 

„environmentální“, Přestoţe se mnozí odborníci přiklánějí spíše k prvnímu názvu, pojem 

environmentální je pouţíván a figuruje na všech oficiálních dokumentech. 

4. Globální environmentální problémy 

„Globální problémy jsou chápány jako celozemské souhrnné problémy“ (Matějček, 

2007). „Vlivy lidské činnosti na prostředí mohou nabývat různého rozsahu co do zasaţené 

plochy – místně omezené nebo zasahující celé kontinenty, odehrávají se v různých 

časových horizontech a mohou nabývat různé intenzity. Všechny tyto aspekty se mohou 

různým způsobem kombinovat a vyústit v problémy různého typu.  

Tradičně jsou charakterizovány dle územního rozsahu na tyto: 

- lokální problémy 

- regionální problémy 

- globální problémy 

 

Lze je však také dělit podle jiných hledisek, např. podle sloţky prostředí, které se 

týkají, tedy na problémy vody, ovzduší, půdy, biosféry apod.“ (Mezřický, 2005). 

                                                 
3
 Antoni van Leeuwenhoek – lékař, který začal ke zkoumání mikrobů vyuţívat optický mikroskop, je 

označován za objevitele mikroorganismů, krevních buněk, spermií, svalových vláken, ve své činnost se 

věnoval také potravním řetězcům v přírodě a vývoji populace. 
4
 Charles Darwin – britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční koncepci přirozeného 

vzniku a vývoje druhů evolucí opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. 
5
 Ernst Haeckel – rozpracoval biogenetický zákon, učení o fylogenezi, idey přirozeného vzniku člověka 

z anorganických látek. 
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Problémy čerpání zdrojů 

- vodní zdroje 

- půda a produkce potravin 

- suroviny a energetické zdroje 

 

Problémy znečišťování prostředí 

- znečišťování ovzduší 

- znečišťování vody 

- degradace půdy a chemizace horninového prostředí 

 

Služby přírody a jejich selhávání 

- skleníkový efekt a globální oteplování 

- narušování ozonové vrstvy 

- ohroţování biologické diverzity 

5. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – dokumenty EVVO 

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, 

které je v souladu s principem trvale udrţitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za 

udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve všech 

jeho formách“ (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16).  

„Hlavní nositelem a garantem tohoto vzdělávání a výchovy je ministerstvo 

ţivotního prostředí (MŢP), které je odpovědné za koordinaci a kontrolu jeho plnění.  

Následováno je ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT), jeţ má ve svých 

rukou kompetence pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeţe v období školní docházky.  

Na střední úrovni jsou za jednotlivé úkoly usnesení dále odpovědna příslušná ministerstva“ 

(Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, 2000). 
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5.1 Státní program EVVO 

„Strategickým cílem SP EVVO ČR je praktické uplatňování principů trvale 

udrţitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. Vše směřuje 

k tomu, vybudovat komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty v České republice, který se pozitivně projeví v šetrnějším přístupu společnosti 

k ţivotnímu prostředí, a v důsledku toho také sníţením nutných nákladů na ţivotní 

prostředí a zapojení veřejnosti do řešení a odstraňování problémů ţivotního prostředí“ 

(Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, 2000). 

5.2 Akční plán 

Se státním programem EVVO ČR úzce souvisí příloha – Akční plán SP EVVO ČR, 

a to na léta 2010  - 2012 s výhledem do roku 2015. „Přestavuje soubor konkrétních 

opatření pro daný tříletý časový úsek, které napomohou dosaţení cílů Státního programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. 

 

Akční plán navazuje na předešlé akční plány a reaguje na klíčové výstupy  

a doporučení studií a analýz k EVVO zpracovávaných v roce 2009 z prostředků technické 

asistence Operačního programu ţivotní prostředí a Operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Část opatření má průběţný charakter (jedná se zejména o průběţnou 

metodickou, informační či finanční podporu vzdělávacích institucí v oblasti EVVO a jejich 

sítí) a část opatření představuje nové aktivity, které pomáhají lépe nastavit systém EVVO 

na národní i regionální úrovni (jedná se zejména o úpravu vzdělávacích dokumentů, 

finančních mechanismů, sběr a distribuce dat, tvorba portálů apod.) (Akční plán SP EVVO 

ČR, 2000). 

5.2.1 Struktura akčního plánu 

„Akční plán je strukturován do 4 strategických oblastí: 

1. Klíčové oblasti vzdělávání v rámci EVVO 

2. Infrastruktura v EVVO, koordinace, spolupráce, komunikace 

3. Indikátory 

4. Finanční rámec 
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Strategická oblast 1 zahrnuje opatření pro různé kategorie cílových skupin v oblasti 

EVVO, členěno do 7 kapitol – raný věk dítěte a předškolní vzdělávání, základní a střední 

vzdělávání, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, další vzdělávání ve veřejné zprávě 

a podnikové sféře a neziskovém sektoru, další vzdělávání vzdělavatelů, osvěta veřejnost  

a rozvoj vzdělávání průřezově)“ (Akční plán SP EVVO ČR, 2000). 

5.2.2 Základní a střední vzdělávání 

V akčním plánu je popsán aktuální stav v oblasti základního a středního vzdělávání, 

rozdělen na kladné a záporné body: 

 „existují dokumenty k implementaci (Metodický pokyn pro školní koordinátory 

EVVO, rámcové vzdělávací programy), ale mění se vnější podmínky, je proto nutná 

jejich aktualizace 

 existuje řada vzdělávacích organizací nabízejících environmentální výukové 

programy pro školy 

 existují garantované odborné a kompetenční rámce pro oblast OZE a úspor energie, 

k nim existuje aktuální nabídka vzdělávacích modulů pro střední odborné školy 

 aktuálně roste zájem škol o vyuţívání školních zahrad pro výuku (stavba tzv. učeben 

v přírodě apod.) 

 koordinátoři EVVO na školách nemají často vytvořeny vyhovující organizační  

a finanční podmínky pro výkon této činnosti 

 neexistuje evaluace vzdělávacích programů a v praxi nejsou zaţité kompetence ţáků 

v oblasti EVVO 

 školy jako hlavní odběratel sluţeb EVVO nemají k dispozici metodiku pro 

vyhodnocování míry úspěšnosti v naplňování svých vzdělávacích programů v této 

oblasti, tj. nevyhodnocují environmentální gramotnost ţáků“ (Akční plán SP EVVO 

ČR, 2000). 
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6. Trvale udrţitelný rozvoj 

„Paragraf 6 zákona č. 17/Sb. z roku 1992 o ţivotním prostředí zní: Trvale 

udrţitelný rozvoj je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ (Moldan, 2003). 

„Koncepce udrţitelného rozvoje tedy vychází z toho, ţe rozvoj, neboli vývoj 

kladným a ţádoucím směrem, směrem k lepšímu stavu, je základním a všeobecně přijatým 

společenským cílem. Aby však mohl trvat bez závaţných krizí do daleké budoucnosti, 

nesmí zanedbat ţádný ze svých hlavních rozměrů. Nejdůleţitější jsou tři: ekonomický, 

sociální a ekologický.  

 

Ekonomický rozměr udrţitelnosti vychází z nutnosti zachovat při veškeré 

hospodářské činnosti základní kapitál a vyuţívat jen vyprodukovaného zisku. To se týká 

nejen kapitálu vyrobeného, lidského, ale i kapitálu přírodního.  Z ekonomického hlediska 

lze totiţ na přírodní zdroje nahlíţet jako na různé typy přírodního kapitálu, který je třeba 

zachovat jak v jeho celkovém úhrnu (zásady tzv. slabé udrţitelnosti), tak co do 

jednotlivých kritických elementů (zásada tzv. silné udrţitelnosti). 

Sociální rozměr se týká jednak lidí jako jednotlivců, jednak společnosti. Lidský 

rozvoj znamená odstranění chudoby, zlepšování zdraví, delší průměrný věk, méně nemocí, 

ale také vzdělanost, slušné ţivotní podmínky, bezpečnost. Společenský rozvoj se týká 

především institucí demokracie, zabezpečení lidských práv a svobod a spravedlivého 

společenského uspořádání. 

Ekologický rozměr poukazuje na to, ţe hospodářská činnost a celkový civilizační 

rozvoj se děje v širším rámci přírodních podmínek. Lidé a jejich činnost jsou součástí 

zemské biosféry a jsou plně závislí na přírodních zdrojích a na planetárních ţivotodárných 

systémech, jako je systém klimatický, fyzikálně chemické fungování atmosféry, 

hydrologický cyklus či biochemické cykly chemických prvků“ (Moldan, 2001). 
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6.4 Historie trvale udržitelného rozvoje 

Stanovit podmínky, jak má vypadat trvale udrţitelný rozvoj, jakým způsobem jej 

dosáhnout a jakou by měl mít podobu v různých zemích, si za cíl dala konference v Rio de 

Janeiru v roce 1992. Jednalo se do té doby o největší mezinárodní konferenci na nejvyšší 

úrovni v celé dosavadní historii. Účastnilo se jí celkem 173 států (Moldan, 2003).  

Účastníci konference se shodli na tom, ţe hluboká transformace společnosti 

směrem k trvale udrţitelnému rozvoji je jediným způsobem, jak lze překonat hrozbu 

globální ekologické krize, jeţ můţe nabýt v blízké budoucnosti katastrofálních rozměrů.  

Uskutečnění koncepce udrţitelného rozvoje, který je jedním ze základních pilířů rozvojové 

strategie vyspělých a v rostoucí míře i rozvojových států, je nadějí na překonání globální 

ekologické krize. Proto se trvale udrţitelný rozvoj musí dostat do povědomí široké 

veřejnosti, stát se součástí základního společenského ideálu (Moldan, 2003). 

6.5 Důležitost vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj 

Základním předpokladem pro transformaci společnosti k trvalé udrţitelnosti je 

především široké pochopení věci a čímţ úzce souvisí úroveň vzdělanosti. Důleţitý je celý 

systém vzdělávání, který by měl odpovídat poţadavkům transformace. Klíčová úloha dle 

Moldana je dána především vysokým školám, v dnešní době však povědomí směřující 

k uvědomění si tohoto rozvoje je spojeno jiţ se základním vzděláváním ve formě 

zakotvených osnov v rámcových vzdělávacích programech. 

„Vzdělání pro trvale udrţitelný rozvoj má výrazně multidimenzionální charakter. 

Má především rozměr ekologický, který je zaměřen na pochopení únosné kapacity planety 

a jejích biosférických systémů. Naprosto zásadní je směr ekonomický, zaloţený na novém 

pojetí hospodářského rozvoje, národního bohatství a kapitálu včetně kapitálu přírodního, 

jehoţ významným rysem je nenahraditelnost některých jeho komponentů. S tím velmi úzce 

souvisí rozměr technologický, protoţe jednou z cest k trvale udrţitelné budoucnosti je 

pronikavé sníţení ekologické náročnosti celého ekonomického a technologického systému. 

Jde o takové skutečnosti, jako je energetická a materiálová náročnost jednotlivých 

technologických procesů a celého národního hospodářství. Opomenout se nedá ani rozměr 

společenský, rozměr lidského a etického rozvoje. Bez respektu k lidským právům, 

k rozvoji lidské osobnosti, k základní sociální spravedlnosti, ke kulturní odlišnosti si nelze 

představit ţádný rozvoj, který by měl trvale udrţitelný charakter“ (Moldan 2003). 
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7. Ekologická (environmentální) výchova a vzdělávání 

Termíny ekologický a environmentální jsou povaţovány za synonyma, ovšem 

názory odborníků na tyto názvy se liší – např. Kvasničková ve svém příspěvku v knize 

Ekologické myšlení a výchova v ČR a SRN zastává tento názor: „Osobně pokládám termín 

ekologické vzdělávání a výchova za výstižnější,  protože udržitelný rozvoj nesleduje 

izolovaně pouze otázky životního prostředí (environment), ale jejich spojování s otázkami 

ekonomickými a sociálními, jinými slovy všechny složité vazby ve vztazích života člověka. 

Ekologie je definována jako věda o vztazích mezi organismy a prostředím – a jestliže 

v ekologii člověka musíme brát v úvahu nejen jeho biologickou , ale i sociální podstatu, 

pak struční termín ekologické vzdělávání a výchova lépe odpovídá přesnějšímu označení 

vzdělávání a výchova k udržitelnému rozvoji“. Vzhledem k tomu, ţe je více zaţitý termín 

ekologický, ale v oficiálních dokumentech převládá termín environmentální, pouţívá se téţ 

neutrální zkratka EV.    

7.1 Cíl EV 

„Cílem moderně pojaté EV je přispět k realizaci udrţitelného rozvoje lidské 

společnosti: 

- vnést do kaţdodenního myšlení a jednání ekologické aspekty, tj. naučit nejen 

předvídat a znát problémy, ale také chtít a umět je řešit 

- rozvíjet schopnosti a zájmy lidí v nemateriální oblasti, ve vztazích k přírodě, 

k umění, ke kaţdodennímu ţivotu, k budoucnosti“ (Farský et al. 2002). 

 

Výsledkem by mělo být pochopení kaţdého člověka, ţe pouhý růst kvantity 

vyuţívání přírodních zdrojů a vlivů člověka na prostředí není moţný a ani není v jeho 

zájmu. EV se musí zaměřovat na celou lidskou populaci, ovlivňovat její emoce, vůli  

a samotnou aktivitu člověka, pěstovat v něm občanskou odpovědnost, tvořivost, úsilí  

o novou hierarchii hodnot a s tím spojené utváření ţivotního stylu, který je v zájmu 

udrţitelného rozvoje, a který integruje ekologické aspekty do ţivota celé společnosti. 
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Kvasničková označila ve svém příspěvku v publikaci Ekologické myšlení  

a výchova v ČR a SRN tři základní cílové skupiny EV. Jsou to: 

- děti a mládeţ 

- dospělá veřejnost 

- odborníci v různých profesích 

 

Kvasničková se ztotoţňuje s názorem, ţe EV by měla začínat v nejútlejším věku 

dítěte a to především vlivem rodiny a dále pokračovat ve formě celoţivotního procesu. 

Zároveň však upozorňuje na fakt, ţe znalosti této problematiky samy o sobě nestačí, ale 

vţdy je nutné je spojovat s odpovídajícími dovednostmi a usilovat o ţádoucí návyky, 

přesvědčovat a působit na utváření hierarchie ţivotních hodnot a ţivotního stylu. 

7.2 EV dětí a mládeže 

Rozhodující roli v EV dětí a mládeţe by mělo mít školství, neboť škola dlouhodobě 

s potřebným zaměřením přímo působí na celou mladou generaci. Nepřímo by ji měla 

ovlivňovat i prostřednictvím spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V této souvislosti by 

měla základní škola poskytnout výchozí soustavu poznatků o vztazích v biosféře a mezi 

člověkem a jeho ţivotním prostředím. Střední škola by pak měla prohloubit pochopení 

souvislostí v biosféře, ve vztazích člověk a jeho prostředí i principů udrţitelnosti rozvoje. 

Na vysokých školách by měli být lidé směřováni k tvořivému rozvíjení principů 

udrţitelného rozvoje (Farský et al. 2002). 

„Úroveň a účinnost EV je dána jednou z velmi významných sloţek vzdělávacího 

procesu – a to schopnostmi a připraveností pedagogických pracovníků. Cílem jejich 

vzdělávání by mělo být vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a sloţitý, který má svůj počátek 

jiţ v předškolním vzdělávání a pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se 

dotváří v dalším průběhu ţivota. Úroveň klíčových kompetencí, které ţáci dosáhnou na 

konci základního vzdělávání nelze povaţovat za ukončenou, ale tyto získané klíčové 

kompetence tvoří neopomenutelný základ ţáka pro celoţivotní učení, vstup do ţivota  

a pracovního procesu“ (Veteška, Tureckiová, 2008). 
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7.3 Klíčové kompetence 

„Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, ale naopak se různými způsoby 

prolínají, jsou multifunkční, mají nepředmětovou podobu a lze je získat vţdy jen jako 

výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat  

a přispívat veškerý vzdělávací obsah a aktivity a činnosti ve škole probíhající. V etapě 

základního a gymnaziálního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány tyto: 

- kompetence k učení 

- kompetence k řešení problémů 

- kompetence komunikativní 

- kompetence sociální a personální 

- kompetence občanské 

- kompetence pracovní“ (Veteška, Tureckiová, 2008) 

 

I  přesto, ţe je EV na školách věnován zájem jiţ od počátku 70 let, stále jsou 

úrovně environmentální výchovy na školách v různé kvalitě.  

8. Rámcové vzdělávací programy 

8.1 Obsah RVP 

Se školským zákonem č. 561/2000 Sb. vstoupila na území České republiky 

v platnost nová soustava učebních dokumentů Ministerstva školství, mládeţe  

a tělovýchovy, přestavující rámcové vzdělávací programy (RVP). Od nich se pak odvíjí 

tvorba konkrétních školních vzdělávacích plánů (ŠVP), dle kterých se na jednotlivých 

školách vyučuje. Rámcové vzdělávací plány jsou tvořeny následujícími oblastmi: 

 

- školní výstupy 

- školní učivo 

- průřezová témata 
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8.2 Průřezová témata 

Průřezová témata plní funkci bezprostředního propojování poznatkových, 

dovednostních a výchovných elementů. Cílem těchto témat ve školní dokumentaci a ve 

školní praxi je především podpora výchovné funkce ve vzdělávání ţáků. Průřezová témata 

vznikla z potřeb dnešní společnosti, jsou do nich promítány aktuální problémy 

globalizovaného světa.  

 

Celkem je do RVP ZV zařazeno 6 průřezových témat: 

- Osobnostní a sociální výchova 

- Výchova demokratického občana 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Multikulturní výchova 

- Environmentální výchova 

- Mediální výchova  

 

Na základní škole se musí kaţdý ţák během devítileté docházky seznámit se všemi 

těmito tematickými okruhy. Je však zcela v kompetencích školy, ve kterých ročnících  

a také jakým způsobem  budou jednotlivá průřezová témata uplatněna a co škola 

z jednotlivých okruhů vybere. 

Šestiletá gymnázia mají povinnost zařadit na niţším stupni celé průřezové téma 

Výchova demokratického občana z RVP ZV, ostatní průřezová témata nemusí být zařazena 

všechna. Povinností osmiletých gymnázií je zařadit na niţším stupni všechna průřezová 

témata  uvedená v RVP ZV. Výchova demokratického občana se zařazuje celá, u ostatních 

průřezových témat nemusejí být zařazeny všechny tématické okruhy (Matějček, 2007). 

 

Průřezová témata v jednotlivých oborech středního odborného vzdělání  

(RVP SOV) jsou pak tvořena těmito čtyřmi oblastmi: 

- Občan v demokratické společnosti 

- Člověk a ţivotní prostředí 

- Člověk a svět práce 

- Informační a komunikační technologie 
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8.3 Člověk a životní prostředí 

„Obsah průřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí zahrnuje tato témata: 

- biosféra v ekosystémovém pojedí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách 

ţivota, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, 

o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody  

a krajiny) 

- současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka 

k prostředí (klimatické změny, ohroţování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů  

i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské 

zdraví) 

- moţnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udrţitelnosti rozvoje 

v daném oboru vzdělání  a v občanském ţivotě (např. nástroje právní, ekonomické, 

informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, 

principy udrţitelnosti rozvoje)“ (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 2008). 

8.3.1 Hlavní cíl tohoto tématu 

Hlavním cílem tohoto průřezového tématu je vést ţáky k tomu, aby: 

- „pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi 

lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jejich zdraví a ţivot 

- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 

aspekty ve vztahu k udrţitelnému rozvoji 

- respektovali principy udrţitelného rozvoje 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody, o pouţívání technologických, 

ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udrţitelného rozvoje 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů 

- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snaţili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí 

v osobním a profesním jednání 
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- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 

- osvojili si základy zdravého ţivotního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví“ 

(Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik, 2008). 

8.3.2 Přínos tohoto průřezového tématu 

Přínos tkví ve třech rovinách: 

- „rovina informativní – směřující k získání potřebných znalostí a dovedností, jejich 

chápání a hodnocení 

- rovina formativní – zaměřená především na vytváření hodnot a postojů ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí 

- rovina sociálně – komunikativní, zaměřená na rozvoj dovedností vyjadřovat  

a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení 

problematiky ţivotního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje 

druhých lidí“ (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-41-L/01 

Mechanik elektrotechnik, 2008). 

 

„Ve sloţce všeobecného vzdělávání je průřezové téma začleněno především do 

přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie a člověk a ţivotní prostředí, dále je 

začleněno ve společenskovědním vzdělávání, estetickém vzdělávání a vzdělávání pro 

zdraví. 

V odborné sloţce je průřezové téma začleněno do obsahových okruhů podle 

charakteru oboru vzdělání. Zaměřuje se zejména na materiálové a energetické zdroje, na 

kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a na zdraví, na 

technické a technologické procesy a řídící činnosti“ (Rámcový vzdělávací program pro 

obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 2008).  
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9. Strukturální fondy EU 

„Fondy evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů finanční a technické pomoci. 

Slouţí především k podpoře hospodářského růstu členských států, zlepšování vzdělanosti 

jejich obyvatel a sniţování sociálních nerovností.  Pro programové období 2007 – 2013 je 

hlavním zájmem větší sociální a ekonomický růst a vytváření více pracovních míst pro 

všechny regiony a obce Evropské unie“ (Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013).  

9.1 Cíle regionálního rozvoje 

„Regionální rozvoj je v současné době postaven na třech cílech: 

 

Cíl Konvergence – smyslem tohoto cíle je zlepšování podmínek a podpora aktivit, 

které povedou ke zvyšování úrovně nejméně rozvinutých členských států a regionů EU,  

tj. oblastí, jejichţ HDP je menší neţ 75% průměru EU (spadá sem celá ČR vyjma regionu 

hl. m. Prahy) 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – smyslem tohoto cíle je 

pokračování v posilování konkurenceschopnosti a přitaţlivosti regionů pomocí inovačních 

projektů, zlepšování ţivotního prostředí a posilování zaměstnanosti, například 

prostřednictvím investic do lidských zdrojů. Jedná se o regiony, jejichţ HDP převyšuje 

75% průměru EU (v ČR se jedná pouze o region hl. m. Praha). 

 

Cíl Evropská územní spolupráce – smyslem je posilování příhraniční, 

meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních  

a regionálních iniciativ, také však podpora výzkumu a výměna zkušeností mezi regiony  

a jednotlivými členskými zeměmi navzájem (pod tento cíl spadá celá ČR, včetně Prahy)“ 

(Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013). 
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9.2 Rozdělení fondů EU 

Rozdělení finančních prostředků dle výše popsaných cílů ukazuje graf 1 – toto 

rozloţení je uvedeno procentuálně. 

 

Graf 1 – rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých cílů (v %) – (zdroj: Abeceda fondů 

Evropské unie 2007 – 2013) 

 

Členské země EU mohou vyuţívat zdroje evropských fondů pouze na základě 

vypracovaných a schválených operačních programů (OP), které se vţdy nově připravují 

pro kaţdé programové období. Při čerpání finanční podpory fondů EU je odpovědnost za 

řízení a správné vyuţívání těchto peněz přesunuta do pravomoci členského státu. Ten 

zřizuje další instituce a orgány, které se zabývají jednotlivými činnostmi nezbytnými 

k tomu, aby se peníze z fondů dostaly k příjemcům podpory, tedy k samotným 

realizátorům projektů. 

Pro vyuţití zdrojů fondů EU v letech 2007 – 2013 je v ČR určeno celkem 24 

operačních programů, které se dále dělí na tematické a regionální (Cíl 1), programy pro 

Prahu (Cíl 2) a programy spadající pod Cíl 3 Evropská územní spolupráce – viz tabulka 1. 
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Tabulka 1 – rozdělení operačních programů s přidělenými částkami – (zdroj: Abeceda fondů Evropské 

unie v roce 2007 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneta Krimová: Realizace a úroveň environmentální výchovy na středních školách na Mostecku 

 

2011 21 

9.3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým 

tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 

(MŠMT), v jehoţ rámci je moţné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční 

prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů 

Evropské unie (EU)“ (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013). 

„Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na 

úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce 

jsou podporovány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxi si 

mohou zvýšit pedagogové i vědečtí pracovníci“ (Abeceda fondů Evropské unie 2007-

2013). 

Veškeré dokumenty spadající pod OP VK musí být opatřeny logolinkou, která 

splňuje povinné minimum publicity – viz obrázek 1 (logolinka v barevném provedení)  

a obrázek 2 (logolinka v černobílém provedení) 

 

 

Obrázek 1 – logolink v barevném provedení (zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita) 

 

 

Obrázek 2 – logolink v černobílém provedení (zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita) 
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9.3.1 Cíle OP VK 

„Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem 

posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního 

učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.  

 

Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle:  

 A. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení 

klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce  

a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.  

 B. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou  

a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve 

znalostní ekonomice, ke zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření 

komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako 

celek.  

 C. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udrţitelného rozvoje ČR prostřednictvím 

podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.  

 D. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoţivotního učení 

prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání 

včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoţivotního učení“ 

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/cile-op-vk). 

9.3.2 Typy projektů OP VK 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozlišuje dva typy 

projektů: 

 „Individuální projekty je moţné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT 

pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Individuální projekty národní jsou realizovány na 

celém území ČR, zatímco individuální projekty ostatní mají regionální, příp. 

neregionální charakter.Výše podpory a délka trvání pro individuální projekt budou 

stanoveny ve výzvě.  
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 Grantové projekty je moţné předkládat v rámci globálních grantů, jeţ jsou 

vyhlašovány kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou realizovány na 

území příslušného kraje. Výše podpory pro grantový projekt předkládaný v rámci 

globálního grantu je 400 000 - 25 000 000 Kč nebo dle podmínek výzvy. 

Maximální délka trvání grantového projektu předkládaného v rámci globálního 

grantu jsou 3 roky“ (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/typy-projektu). 

 

Základní informace o rozdělování částek na grantové projekty z OP VK jsou 

zahrnuty v tabulce 2. 

Tabulka 2 – rozdělování částek na grantové projekty škol (zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy/eu-penize-skolam) 

Celková rozdělovaná částka  4,5 miliardy Kč (šablony byly navrhnuty  

a propočítány tak, ţe peněz je dost pro všechny školy) 

Částka připadající na školu  
 

min. 300 000 Kč + počet ţáků x 4300 Kč 

Plánovaný počet podpořených škol  všechny základní školy, které poţádají a splní veškeré 

formální náleţitosti a podmínky přijatelnosti projektu 

Zahájení příjmu finalizovaných 

ţádostí  
 

04. 06. 2010 

Ukončení příjmu ţádostí:  

 
do vyčerpání alokace, nejdéle do 20. 12. 2012 

Doba financování projektů škol  
 

30 měsíců 

Oprávnění ţadatelé  
 

základní školy se sídlem na území ČR  

(mimo hl. m. Prahy) 

Forma podávání ţádosti  
 

vyplnění formuláře v on-line aplikaci Benefit7 

  

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/typy-projektu
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9.3.3 Projekt Přenositelné kompetence 

Projekt byl realizován v rámci prioritní osy 7.1 – Počáteční vzdělávání, v rámci 

oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci výzvy Ústecký kraj – Výzva č. 2 

pro GP – oblast podpory 1.1.  

Realizátorem projektu byla firma OMNI TEMPORE o.p.s, projekt byl realizován 

v období 1. 12. 2008 – 30. 11. 2010 v celkové schválené výši 10 999 923,- Kč. 

Primární cílovou skupinou projektu byly ţáci škol a školských zařízení, konkrétně 

ţáci základních škol, ţáci středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje.  

Sekundární cílovou skupinu tvořili pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí 

pracovníci školských zařízení a pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání  

a v oblasti volného času dětí a mládeţe.  

Obecným cílem projektu bylo podpořit přenositelné kompetence ţáků a tím 

podpořit jejich budoucí uplatnění na trhu práce v Ústeckém kraji.  

 

Specifickými cíly bylo: 

- definovat klíčové přenositelné kompetence ţáků 

- vytvořit soubor vzdělávacích programů novou inovativní formou simulačních her  

a ty poté implementovat do školních vzdělávacích plánů 

- pilotně ověřit nové vzdělávací programy na cílové skupině ţáků základních  

a středních škol 

- vytvořit a pilotně ověřit experiment TUTOR – tj. speciální školení učitelů pro 

pouţívání nových nástrojů a metod při výuce přenositelných kompetencí 

 

Přenositelné kompetence, na které se projekt bude zaměřovat byly sestaveny do 

následujících pěti oblastí: 

1. Komunikační dovednosti (sebeprezentace, řešení konfliktů a sebehodnocení) 

2. Zdravý ţivotní styl (environmentální myšlení, udrţitelný rozvoj) 

3. Informační dovednosti (znalost efektivní práce na PC, vyuţívání internetu, 

propojování informací, vyhledávání souvislostí) 

4. Jazykové kompetence (aktivní vyuţívání znalostí cizích jazyků, konverzace) 

5. Technické myšlení (matematika, fyzika a chemie v praxi) 
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V počáteční fázi projektu se ţáci vybraných základních a středních škol zúčastnili 

dotazníkového šetření. Dotazníky byly vytvořeny projektovým týmem tak, aby zachytily 

znalosti ţáků ze zmíněných 5 oblastí. Dotazníkové šetření proběhlo u 200 ţáků. Výsledky 

byly pouţity jako podklad ke tvorbě vzdělávacích programů s cílem tyto programy 

přizpůsobit potřebám cílových skupin a zohlednit v nich nedostatky zjištěné dotazníkovým 

šetřením.  

Vzdělávací programy vytvořené v rámci tohoto projektu se skládají ze dvou částí: 

první část je obecná metodika pro učitele, druhá část je pracovní sešit určený ţákům (oba 

dokumenty z oblasti č. 2 – Zdravý ţivotní styl, jsou přiloţeny jako příloha této práce).   

Obecná metodika pro učitele je vytvořena tak, aby co nejsrozumitelněji 

„vysvětlovala“ podstatu této zajímavější výuky učitelům. Jsou zde popsány jednotlivé 

simulační hry a soutěţe, jejich časová dotace, podstata, nutné pomůcky a praktický návod, 

jak se ţáky pouţívat pracovní sešity. Tato forma zábavnější výuky je zaměřena také na 

vyuţití moderních mediálních prostředků, kterými je pouţití interaktivní tabule, promítání 

prezentací přes dataprojektor atd.  

Vzhledem k tomu, ţe časté chybějící kompetence u ţáků jsou způsobeny také 

přístupem daného učitele a jeho přípravou k výuce, před zahájením samotné pilotáţe  

u ţáků absolvovali učitelé zapojených škol školení v tzv. program TUTOR. V jeho rámci 

byli proškoleni ve vytvořených metodikách jednotlivých předmětů. Po proškolení proběhla 

na zapojených školách pilotáţ. 

Na základě posbíraných zkušeností učitelů s pouţíváním těchto metodik  

a pracovních sešitů docházelo v průběhu pilotáţe k drobným opravám a korekcím, které 

reagovaly na vyuţívání těchto programů v praxi. Po skončení pilotáţe bylo provedeno 

další dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak byla tato názorná výuka hodnocena ţáky, kteří 

se zúčastnili pilotáţe a především jakých výsledků ţáci dosáhli v oblastech vzdělávání, 

které byly vyhodnoceny jako nutné přenositelné kompetence, které ţákům v mnohých 

případech hodně chybí. 

Vytvořené vzdělávací programy jsou vyuţívány na školách, které se na projektu 

podílely, i po jeho ukončení, distribuovány byly také školám, které nebyly primárně 

zapojeny v pilotáţi projektu.  
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10. Dotazníkové šetření 

Pro zjištění úrovně environmentální výchovy na středních školách na Mostecku 

jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Dotazník se skládá z deseti otázek, které jsou 

koncipovány do dvou částí. První část (otázky 1 – 5) je zaměřena na faktické znalosti 

studentů středních škol, druhá část (otázky 6 – 10) se týká zhodnocení celkového přístupu 

studentů k ochraně ţivotního prostředí, který je podmíněn jejich znalostmi  

a zájmem o problematiku. 

 

Dotazník se skládá z dvou druhů otázek: 

o otázek otevřených, kterých je v dotazníku celkem 6  a dávají účastníkům 

dotazníkového šetření prostor pro to, aby své odpovědi formulovali svými 

vlastními slovy 

o otázek uzavřených, které jsou v dotazníku 4 a respondenti vybírají 

z navrţených moţných odpovědí 

 

Dotazníkové šetření bylo provedeno celkem na pěti školách v okrese Most. Celkem 

se výzkumu zúčastnilo 168 studentů středních škol. Jednotlivé školy, jejich sídlo a počet 

zúčastněných studentů je popsán v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 – informace o školách, na kterých proběhlo dotazníkové šetření 

Název školy Sídlo Počet vyplněných dotazníků 

Obchodní akademie Most 21 dotazníků 

Schola Humanitas Litvínov 36 dotazníků 

Střední pedagogická škola Most 30 dotazníků 

Střední průmyslová škola Most 58 dotazníků 

Střední škola EDUCHEM, a.s. Meziboří 23 dotazníků 
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10.1 Dotazník 

1. Co je to ekologie? (Vypište vlastními slovy): 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaký odpad se ukládá do následujících barevných kontejnerů? 

Ţlutý…………………………….. Zelený………………………………….. 

Modrý……………………………. Hnědý………………………………….. 

 

3. Co znamená pojem trvale udrţitelný rozvoj? (vypište vlastními slovy): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vyjmenujte alespoň 3 environmentální globální problémy: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

5. Vyjmenujte alespoň 3 činnosti, které dle Vás nejvíce prospívají ţivotnímu 

prostředí: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Třídíte odpady? 

 Ano     

 Ne 

 Občas 
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7. Odkud získáváte nejvíce informací o ochraně ţivotního prostředí? 

 Škola 

 Rodina 

 Kamarádi 

 Média (televize, internet atd.) 

 

8. Máte pocit, ţe je v rámci školních osnov věnován dostatečný čas tématům ekologie 

a ochrany ţivotního prostředí? 

 Ano 

 Ne 

 Výuky by mohlo být více 

 Výuky by mohlo být méně 

  

9. Povaţujete ochranu ţivotního prostředí a celkový zodpovědný přístup k této 

problematice za důleţitý? 

 Ano  

 Ne 

 Trochu 

 

10. Čím Vy osobně přispíváte k ochraně ţivotního prostředí? (Vypište činnosti): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10.2 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník je vyhodnocen ve dvou částích, kaţdá část je doplněna grafem a slovním 

hodnocením. 

10.2.1 První část – znalostní část dotazníku 

V rámci této části byly hodnoceny odpovědi zúčastněných respondentů na otázky, 

které se týkají jejich znalostí z oblasti ţivotního prostředí. Všech 168 účastníků odpovídalo 

na celkem 5 otázek tj. celkem 840 odpovědí. Z tohoto celkového počtu bylo 559 odpovědí 

správně a 281 špatně. Nejčastěji byla špatná odpověď u otázky č. 3 – co je udrţitelný 

rozvoj – respondenti v nejvíce případech odpovídali nevím nebo byla jejich odpověď 

chybná. Pouze 58 účastníků odpovědělo na tuto otázku správně – nejvíce správných 

odpovědí na tuto otázku měli studenti Scholy Humanitas. Výsledky jsou zobrazeny 

v tabulce 4 a grafu 2. 

Tabulka 4 – počet správných a špatný odpovědí na otázky 1 - 5 

 Počet správných odpovědí Počet špatných odpovědí 

Otázka č. 1 140 28 

Otázka č. 2 140 28 

Otázka č. 3 58 110 

Otázka č. 4 115 53 

Otázka č. 5 106 62 

CELKEM 559 281 
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Graf 2 – procentuální rozdělení správných a špatných odpovědí na otázky 1 - 5 

 
 

10.2.2 Druhá část – část týkající se vztahu k ţivotnímu prostředí 

V této druhé části dotazníku je vyhodnocen celkový přístup studentů k ochraně 

ţivotního prostředí.  

Z celkového počtu 168 studentů odpovědělo celkem 67 z nich, ţe třídí odpad,  

33 studentů odpad netřídí a 68 studentů třídí jen občas. Nejvíce informací o ochraně 

ţivotního prostředí se dotazovaní dozvídají z médií (internet, televize) – takto odpovědělo 

93 osob, dalším zdrojem informací pak je uvedena škola – takto odpovědělo 70 

dotazovaných. Pouze 3 studenti uvedli, ţe se informace dozvídají od kamarádů a 2 studenti 

uvedli, ţe informace získávají od rodiny.  

Vzhledem k tomu, ţe cílem dotazníku bylo také získat informace o úrovni 

environmentální výchovy na školách, byla v dotazníku studentům poloţena otázka – zda je 

environmentální výchově v osnovách výuky na školách věnován dostatečný čas  

– 82 studentů se domnívá, ţe čas věnovaný těmto tématům je dostatečný, 47 osob si 

naopak myslí, ţe ne. 28 osob by uvítalo více výuky, která by se věnovala této problematice 

a 11 osob naopak by souhlasilo s tím, kdyby výuky bylo méně. 

Poslední dvě otázky dotazníku směřovaly ke zjištění, zda studenti povaţují za 

důleţité věnovat se ochraně ţivotního prostředí – z celkového počtu 168 studentů 

odpovědělo 132 z nich, ţe ano, 9 ne a 27 trochu.  



Aneta Krimová: Realizace a úroveň environmentální výchovy na středních školách na Mostecku 

 

2011 31 

V závěru měli účastníci dotazníkového šetření vypsat, čím oni osobně přispívají 

k ochraně ţivotního prostředí. 54 dotázaných odpovědělo, ţe nepřispívají ničím,  

u ostatních se nejčastěji vyskytovaly odpovědi ve formě třídím odpad, řádně vyhazuji 

odpadky. Otázky 6, 9 a 10, jsou procentuálně vyhodnoceny a zahrnuty v grafu 3, který je 

rozdělen na správný, částečně správný a špatný přístup k ochraně ţivotního prostředí. 

Graf 3 – celkové zhodnocení přístupu studentů k problematice ochrany ŢP 

 

 

Poslední graf 4 zobrazuje procentuální úspěšnost studentů jednotlivých škol 

v otázkách 1 – 5 a kladné odpovědi z otázek 6, 9 a 10. 

Graf 4 – celkové zhodnocení úspěšnosti jednotlivých škol v otázkách 1 - 5 
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Závěr 

V závěru své práce mohu sdělit, ţe obě hypotézy stanovené v úvodu této práce se 

mi potvrdily. U studentů Scholy Humanitas byly jednoznačně nejlepší výsledky a také 

jejich přístup k problematice ochrany ţivotního prostředí je zodpovědnější neţ u studentů 

ostatních středních škol. Celkově však lze říci, ţe studenti v dotazníkovém šetření 

nedopadli úplně nejlépe, neboť pouze 56% všech dotazovaných bylo vyhodnoceno jako ti, 

kteří mají dobré znalosti z oblasti ekologie a také vstřícný a zodpovědný přístup k ochraně 

ţivotního prostředí. 

 

Při sestavování dotazníku jsem předpokládala v jeho první části, ţe nejvíce 

problematická bude otázka týkající se trvale udrţitelného rozvoje. I tato domněnka se mi 

potvrdila, neboť spousta dotazovaných opravdu nevěděla nebo se ve svých odpovědích 

mýlila. Zároveň jsem předpokládala, ţe otázka č. 10 – jak přispívám k ochraně ţivotního 

prostředí – bude rozmanitější neţ byly odpovědi ve výsledném hodnocení. Většina těch, 

kteří mají pocit, ţe k ochraně ţivotního prostředí přispívají, uváděla pouze třídění odpadu  

a neodhazování odpadu mimo určená místa. 

 

Celkově však mohu říct, ţe materiály, se kterými jsem pracovala a tvořila tuto 

bakalářskou práci pro mě byly velice přínosné a poučné. Výsledky dotazníkového šetření 

jsem předala zástupcům škol, kteří o tyto výsledky projevili zájem. 

 

Veškeré výstupy z této vytvořené práce se budu snaţit pouţít i dál a to při vytváření 

vzdělávacích projektů směřovaných pro ţáky základních a středních škol.  
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