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Anotace  

Diplomová práce pojednává o možnostech využití moderních vzdělávacích 

technologií při prezentaci environmentální problematiky v Ostravském muzeu. 

V teoretické části práce shrnuje informace o možnostech nových technologií ve 

vzdělávání, pracovních listů a metodikách průzkumu návštěvnosti. 

V praktické části se setkáváme s dotazníkovým šetřením, jeho vyhodnocením a 

tvorbou pracovních listů pro Ostravské muzeum. 
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Summary  

The thesis discusses the possibility of using modern educational technology in the 

presentation of environmental issues in the Ostrava Museum. In the theoretical section 

summarizes information on the new technologies in education, worksheets and survey 

methodologies attendance. 

In the practical part we encounter a questionnaire survey, data evaluation and 

creating worksheets for Ostrava Museum. 
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1 Úvod 

V posledních letech se můžeme setkat s rozsáhlým vývojem moderní techniky. 

Moderní technologie se začaly hojně používat ve školství, čímž pedagogové přitáhli 

pozornost studentů a tak se zlepšila aktivita a výsledky studentů při studiu na základních 

a středních školách. 

Mladí lidé mají k moderním technologiím vřelý vztah, rádi se seznamují 

s programy a tím si zlepšují informační dovednosti už v raném dětství. Velký ,,boom“ 

ve vzdělávání mají v posledních letech interaktivní tabule, kde se studenti nemusí 

striktně učit v lavicích, ale můžou projevit své znalosti i v praxi. Muzea by měla 

fungovat jako doprovodné organizace pro podporu vzdělávání nejen škol ale i široké 

veřejnosti. Pro podporu návštěvnosti by měla reagovat na moderní technologie a lákat 

návštěvníky vyzkoušet si své poznatky na těchto technologiích. Proto by se měla muzea 

přizpůsobovat požadavkům ze stran školních zařízení, hlavně v oblasti moderní 

techniky, aby si udržela stále vysokou návštěvnost a pozornost okolí. V zahraničí mají 

muzea velké projekce o přírodě, např. imitující vodopády, zvukové doprovody, 

relaxační lehátka, 3D projekce apod. Muzea jsou zařízení, kde návštěvníci mohou 

relaxovat, vzdělávat se nebo konzultovat své dotazy s odborným personálem. Vše je jen 

otázkou peněz, s kterými můžou muzea disponovat. 

Ostravské muzeum má nedostatek návštěvníků jak ze stran školních zařízení, tak 

ze stran veřejnosti. Tento problém návštěvnosti zatěžuje ekonomiku OM, kdy musí být 

dotováno Magistrátem města Ostravy, bez kterého by vůbec nemohlo fungovat. Jedna 

z mála výjimek, kdy má OM obrovskou návštěvnost, je akce ,,Noc v muzeu“, které se 

realizuje každým rokem na jaře. I když na ni do muzea přijdou davy návštěvníků, je 

bohužel ojedinělá. Proto by si OM zasloužilo větší pozornost a vytvořit tak podobných 

akcí více. 

 

,,Umění se učíme v muzeu.“ 

Pierre-Auguste Renoir 
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2 Literární přehled problematiky - Nové technologie 

ve vzdělávání 

V posledních 10 letech se moderní technologie ve vzdělávání posunula mnohem 

dál, než bylo doposud. Patří mezi ní třeba interaktivní tabule. Interaktivní tabule se 

v zahraničí používala celá léta. První zkušenosti se k nám do české republiky dostaly 

v roce 1998, vzhledem k tomu, že je dost ekonomicky náročná, začala se u nás postupně 

používat na ZŠ, SŠ, VŠ ale i na konferencích, seminářích, jako vhodné doplňky při 

svých prezentacích. Interaktivní tabule jsou vhodné i jako doplněk v muzeích, kde si 

návštěvníci mohou doplnit znalosti a zajímavosti k daným exponátům. 

2.1 Interaktivní tabule 

Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, se kterou se dá volně pracovat. 

Funguje na systému dotykové plochy - senzitivní plochy.  

Její příslušenství se skládá z připojeného dataprojektoru a počítače či notebooku, 

speciálních fixů, propisovačů, mazací houby, tiskárny pro tisk poznámek z plochy 

tabule, bluetooth, dálkové ovládání (obr.č.1) atd. Interaktivní tabule je připevněna na 

zdi anebo stojí na stojanu. Dataprojektor je připevněn na stropu nebo na interaktivní 

tabuli (Dostál, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:Hlasovací a zpětnovazební 

zařízení (Dostál, 2012). 
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2.1.1 Výhody a nevýhody interaktivní tabule 

Interaktivní tabule má řadu výhod, ale i nevýhod (Dostál, 2012). 

Výhody 

 lepší motivace k učení 

 vizualizace, animace, přesouvání objektu, názornost 

 lepší pozornost studentů 

 materiály lze opakovaně používat (výhoda při paralelní výuce) 

 žáci se aktivně zapojují do hodiny 

 možnost sdílení na internetu 

 studenti si rozvíjejí počítačovou gramotnost 

 práce s internetem 

 

Nevýhody 

 lze sklouznout k encyklopedismu (nutné školení učitelů) 

 možnost potlačení abstraktního myšlení studentů 

 používání interaktivní tabule jen jako doplněk, studentům pak nadšení 

opadá a berou ji jako samozřejmost 

 někteří učitelé ji používají jako prezenční plátno (vytrácí se interaktivita) 

 tvorba vlastních projektů je náročná na čas a dovednosti s ICT 

 málo literatury i učebnic (učebnic pro interaktivní tabuli) 

 omezení klasického písma, studenti převážně jen klikají na tlačítka 

 možné potlačení u učitelů k možnosti vyrazit do terénu nebo k reálným 

pokusům 
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 špatné odhadnutí písma při tvorbě programu 

 nutné naučení pracovat se stínem (z projektoru) 

 při osvětlení celé místnosti je špatná viditelnost tabule 

 možná šikana ze strany studentů - záměrné rozostření projektoru, vypojení 

kabelů 

 velké vstupní výdaje 

2.1.2 Interaktivní tabule na trhu 

Interaktivní tabule můžeme podle snímání dotykové plochy rozdělit na tabule 

(Pišková, 2012): 

 snímající elektrický odpor, 

 elektromagnetické a kapacitní, 

 kapacitní, 

 laserové, 

 infračervené, 

 ultrazvukové, 

 kamerové (Pišková, 2012) 

Interaktivní tabule snímající elektrický odpor 

Tabule, která snímá elektrický odpor, má dvě elektricky vodivé plochy, které jsou 

rozděleny malou vzduchovou mezerou. Při dotyku fixem či prstem se plochy spojí a 

dojde k uzavření elektrického obvodu. 

Tento typ umožňuje využití jako běžná počítačová myš jako je pravý a levý klik, 

rolování. 

Tato interaktivní tabule je pohodlná a snadná, bohužel často dochází k jejímu 

poškození (Cupáková, 2010). 

Obrázek 2: Interaktivní 

dotykové panely (Dostál, 2012) 
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Elekromagnetická interaktivní tabule 

Při používání této tabule jsou používané magnetické senzory, které jsou uloženy 

v magnetickém peru (stylus). Při jeho aktivaci vysílají signál a posílají ho do počítače. 

Obvykle funguje jako počítačová myš (Cupáková, 2010; Pišková, 2012). 

Kapacitní interaktivní tabule 

Kapacitní interaktivní tabule funguje na velmi podobném principu jako tabule  

na elektrický odpor či elektromagnetická tabule. Jejím základem a principem fungování 

je síť vodičů uvnitř tabule. Elektronika měří poměr proudů tekoucích mezi odporovou 

vrstvu do země. Při používání této tabule se používá prst studenta. 

Bohužel, tato interaktivní tabule je hodně finančně náročná, ale je velmi odolná. 

Ve velkých rozměrech se nevyrábí, díky ceně (www.interaktivnitabule-engel.cz, 2008). 

Laserové interaktivní tabule 

V horních rozích tabule jsou umístěny snímače a vysílače. Paprsky jsou 

rozprostřeny po celé ploše obrazovky a následně reflektory na stylusu odrážejí zpět do 

jeho zdroje a pozice. 

Tato tabule má keramický či ocelový povrch, který je velmi odolný proti vnějšímu 

poškození. Stylus je pasivní, ale musí být reflexní, tato technologie není citlivá na dotek 

(www.interaktivnitabule-engel.cz, 2008; Cupáková, 2010; Pišková, 2012). 

Infračervené a ultrazvukové interaktivní tabule 

Při aplikaci stylusu na interaktivní tabuli vysílá interaktivní tabule ultrazvuk a 

zároveň infračervený paprsek. Po přijmutí signálu ultrazvukovým mikrofonem a 

senzorem se změří prodleva mezi oběma signály. Tato technologie umožňuje jakýkoliv 

povrch interaktivní tabule (www.softir.cz, 2013). 
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Optická a infračervená interaktivní tabule 

Po aplikaci prstu nebo stylusu na interaktivní tabuli se objekt zaměří kamerou 

nebo infračerveným paprskem. Software poté vypočte polohu objektu. 

Tato tabule je jedna z nejlevnějších dostupných na trhu umožňuje použití 

libovolného povrchu a není třeba speciálního stylusu (www.softir.cz, 2013; 

www.interaktivnitabule-engel.cz, 2008). 

2.1.3 Přední a zadní projekce 

Interaktivní tabule jsou dostupné ve dvou různých podobách a to: jedná se o 

přední a zadní a krátkou projekci  

Přední projekce 

Projektor je umístěn před tabulí. S tímto typem projekce se setkáváme z 99% 

případů. Jedinou výhodou je umístění monitoru, který vrhá stín na tabuli a je vystaven 

mechanickému poškození (www.cdmvt.cz, 2012). 

Zadní projekce 

Tato tabule je v poslední době na ústupu, protože je obtížná na montáž na stěnu, 

má větší rozměry, cenově je velmi vysoká. Má ale i jednu z kladných stránek kde není 

problém s vrženým problém z vrženého stínu na interaktivní tabuli. Pokud chceme tento 

projektor, musí být interaktivní tabule částečně průsvitná, ne-li přímo průhledná 

(Dostál, 2009). 

Krátká projekce 

Projektor je umístěn mnohem blíž k povrchu tabule a promítá obraz pod úhlem 

45°. Nemáme tu problém s dopadem stínu a oslnění nebo dokonce k poškození zraku 

uživatele. Tato projekce je mnohem kvalitnější, máme ostřejší obraz i při vysokém 

rozlišení. (www.cdmvt.cz, 2012; www.softir.cz, 2013). 
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2.1.4 E-learning 

E-Learning byl v minulých letech využíván jako prostředek pro distanční 

vzdělávání, kdy studenti nebyli přítomni u svých profesorů. Komunikace probíhala 

formou emailů a E-learningu (Jureček, 2011).  

E-learning je vhodný nejen pro výuku ve školách, ale i pro jiné organizace jako 

jsou např. muzea. Muzea E-learning můžou využívat pro vzdělávání svých zaměstnanců 

nebo ho mohou využívat během seminářů, kurzů, besed apod.Definice E-learningu 

E-learning není přesně definován, rozdíly můžeme nalézt mezi chápání E-

learningu Američanů a Evropanů. Jednotkou E-learningu je e-kurz. 

Výhody a nevýhody E-learningu 

Výhody 

Flexibilita a pohodlnost studenti nejsou omezeni časem a mohou studovat 

v domácím prostředí, 

Dostupnost studentovi stačí k práci jen PC, může pracovat 

odkudkoli kde je možný přístup na Internet, 

Šetření cestovních výdajů a času studenti se nemusí pracně přesouvat do učeben, 

mohou studovat z pohodlí domova což je mnohem 

ekonomičtější k vlivu času tak financí, 

Věková dostupnost takhle mohou studovat i ekonomicky činní lidé a 

starší studenti, 

Vyšší efektivnost výuky tento faktor je nejdůležitější. Informace jsou přesně 

rozděleny v modulech a kurzy mohou vznikat dle 

potřeb a požadavkům studujících 24hod. denně, 
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Zvyšování znalosti studenti si takhle lépe zdokonalí problematiku IT, než 

při klasickém vzdělávání, 

Komunikace prostřednictvím emailů, chatu, ICQ apod., 

Nízké náklady prvotní investice je vyšší, 

Průběžné testování studenti i učitelé si mohou průběžně testovat, zda 

látce rozumí, 

Interaktivita kurzy obsahují interaktivní prvky, kde si studenti 

rozšiřují svou interaktivitu, 

Aktuální informace obsah se dá libovolně měnit, přizpůsobit danému 

kurzu či obtížnosti. 

Nevýhody 

Náročná tvorba obsahu časově hodně náročná část pro vytvoření vyučující 

látky, 

Ekonomická náročnost vysoké počáteční náklady, 

Závislost na lidské potřebě neustále vyvíjení nových kurzů, 

Dostupnost IT ne každý student si může dovolit vlastnit PC, 

Závislosti na technologiích může nastat problém, že studenti nebudou moci 

používat PC z technického problému 

Zvyšování nákladů za Internet student ke své práci potřebuje být připojený 

k internetovým doménám, 

Zdravotní problém nevhodné pro sluchově či zrakově postižené, 

Absence sociálního kontaktu „face-to-face“, 

Slabá motivace studenta častý jev, studenti bez motivace mají problém studium 

dokončit. 
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Podle Američanů má E-learning dvojí výklad. První typ výkladu se zabývá 

vzděláváním za podpory počítačů (Computer – based training), ale druhá definice je 

mnohem obsáhlejší v kvalifikaci a využívá nové technologie, elektronických médií. 

Druhý typ výkladu E-learningu je vzdělávání pouze přes internet a intranet, extranet, 

CD ROM, audio či video kazety, satelitní vysílání, interaktivní TV používání pro 

vzdělávání různé technologie, tzv. TBT (Technology-based training) (webových 

technologií, tzv. WBT (Web-based training)), (Hanzelková, 2011). Další způsob dělení 

výuky můžeme uvést: 

 Computer Based Training (CBT) je označení pro výuku s pomocí 

počítače. Označení výukového programu na počítači spouštěného z 

paměťového media (pevného disku, CD, Flash disku, apod.), Intranetu 

nebo z Internetu.  

 Technology-based training (TBT) je výuka na bázi technologií. Do této 

široké kategorie spadá CBT, WBT, televizní i rozhlasové vzdělávací 

pořady, video-lekce, apod. 

 Web-based training (WBT) je výuka podporovaná Internetem. Jsou to 

výukové programy přístupné prostřednictvím Internetu, které využívají 

různé programy a aplikace (Hanzelková, 2011). 

 

Jeden ze známých osobností Elliot Masie, vyvinul E-learningový průmysl (Masie, 

2012): 

„E-Learning je nástroj využívající síťové technologie k vytváření, distribuci, výběru, 

administraci a neustálé aktualizaci vzdělávacích materiálů.“ 
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Forma E-learningu 

Formy E-learningu můžeme rozčlenit podle komunikační síti a to na: 

 Off-line výuku 

 On-line výuku 

 

Obrázek 3:Formy E-learningu (Kopecký, 2006). 

Offline výuka 

Tato metoda nevyžaduje, aby účastník byl připojen na Internetu nebo lokálním 

napojení na síť. Výukové materiály studenti dostávají na paměťových nosičích, 

CD/DVD-ROM v minulosti na disketách. Tento způsob pomalu vyprchává, jelikož 

v posledních letech je připojení na Internet samozřejmostí a dostupnější (Kopecký, 

2006). 

On-line výuka 

Tato metoda vyžaduje připojení na síť čili na Internet nebo Intranet. Učební 

materiály jsou takto rozesílány mezi studenty. On-line výuku můžeme rozdělit na 

synchronní a asynchronní formu výuky (Kačmař, 2010). 

Synchronní forma 

Synchronní výuka představuje být v nepřetržitém připojení na Internet či Intranet. 

Vyučující komunikuje se studentem pomocí počítače (audio a videokonference, chat, 

instant messaging apod.) Výhodou je, že tutoři a studující vzájemně komunikují 

v reálném čase, virtuální třídě a za mnohem menších nákladů (např. nejsou náklady za 

pronájem učebny), studenti se musí více spoléhat sami na sebe a své znalosti. Tato 

metoda je oblíbená, a často přináší dobré výsledky (Nocar 2004). 
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Asynchroní forma 

Asynchroní forma studia nevyžaduje neustálé připojení na síť. Studující 

s vyučujícím komunikují v rozdílném čase, zasílají si vzkazy (např. emaily nebo 

záznamy na diskusních panelech či boardech), přes které komunikují. Je to levná 

metoda, ale chce to ze strany studujícího vysokou míru jejich motivace (Nocar 2004). 

Moodle 

Moodle je zkratka pro modulární objektově orientované dynamické prostředí pro 

výuku (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle je nástroj 

podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání, který byl poprvé vyvinut 

v roce 2002, můžeme ho definovat i jako softwarový balíček pro tvorbu výukových 

systémů a elektronických kurzů tzv. e-kurzů na internetu (Záveský, 2011; Pavlík, 2008). 

Moodle můžeme pokládat i za sloveso, které popisuje proces líného bloumání 

od jednoho k druhému nebo vytváření věcí podle svého. Tímto můžeme definovat 

přístup učitele či studenta k výuce v online-kurzech (www. moodle.org, 2011). 

Prvotní verze Moodle 1.0, byla určena převážně malým skupinám na vysokých 

školách, po zdokonalení verzí, se Moodle dostala na celosvětové měřítko, kde patří 

mezi jedny z nejúspěšnějšího programu v oblasti pedagogiky a vzdělávání (Jureček, 

2011). 

LMS Moodle umožňuje jednoduše publikovat studijní materiály, kde uživatelé 

mohou zakládat diskusní fóra, sbírat a hodnotit elektronické odevzdání úkolů, tvořit 

online testů a další možné činnosti pro podporu výuky. Moodle je alternativní a 

životaschopné řešení pro studenty, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu studovat 

prezenčně. Tento program je možný zcela zdarma si stáhnout z internetu a jednoduše 

s ním pracovat (Oliva, 2009). 

Z internetových zdrojů moodle.org, moodle.com, moodle.cz, moodle.vsb.cz 

můžeme dohledat výhody a nevýhody tohoto programu (Barešová, 2003; Kopecký, 

2006; Závecký, 2011). 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedagogick%C3%BD_konstruktivismus&action=edit&redlink=1
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Podle Olivy, (2009) má Moodel tyto výhody a nevýhody: 

Výhody 

 Velmi levné řešení (open source) = nulové náklady na pořízení SW, nákup 

licencí a aktualizace 

 Pravděpodobně nejrozšířenější LMS na světě (přes 52 000 registrovaných 

institucí z 207 států, v ČR 368 institucí od ZŠ po VŠ), nasazení od malých 

škol a vzdělávacích organizací až po velké univerzity (Open University  

200 000 studentů) 

 Běží na libovolném OS, který podporuje WWW + PHP (Windows, Linux, 

UNIX, Mac OS, NetWare,…) 

 Rychlé nasazení (instalace a uvedení do provozu během několika hodin) 

 Data jsou ukládána v jediné databázi SQL (standardně MySQL, lze použít 

PostgreSQL, Oracle, Access, Interbase, ODBC,…) 

 Na straně uživatele není třeba žádné klientské rozhraní kromě WWW 

prohlížeče, plně podporuje Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, 

Safari, Opera, Chrome 

 Možnost uživatelské úpravy vzhledu, standardní šablony free i komerčně 

dostupné, možnost vytvoření vlastních na bázi CSS. 

 Vlastní autorské prostředí, podpora standardů SCORM, AICC, IMS 

Content Package, (Moodle) XML. 

 Několik standardních uživatelských rolí od administrátora a tvůrce kurzu 

přes učitele až po studenta a hosta, nastavení práv k jednotlivým kurzům a 

jejich částem podle těchto rolí. 

 Podpora externích autorských systémů od open source (eXe) až po 

komerční (Authorware, Captivate,…). 

 České uživatelské prostředí, jazyková podpora 75 jazyků (modulární, stačí 

doinstalovat). 

 Integrace s okolními informačními systémy, podpora standardních 

protokolů LDAP, LDAPS, SSL, TLS, POP3, IMAP4, NNTP,… 

 Bohaté komunikační nástroje (interní mail, posílání zpráv, blog, chat, 

diskusní fóra několika typů, wiki). 
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 Bohaté zpětnovazební nástroje (úkoly, testy, dotazníky, workshop, hot 

potatoes), možnost importu testů z jiných LM S nebo z textových 

studijních opor. 

 Evidence výsledků studia, různé způsoby hodnocení (body, procenta, 

škály, známky), možnost on line certifikátů. 

 Kalendář s možností vlastní editace, export do Outlooku a jiných formátů 

(chybí import). 

 Podpora 3. stran - existence více než 400 rozšiřujících modulů volně 

dostupných (open source). 

 Výhody komunity  anglické (světové) i české (lokální) stránky Moodle 

s bohatou diskusí pro vývojáře, správce, tvůrce kurzů, metodiky i řadové 

učitele 

 Neustálý vývoj systému se zpětnou kompatibilitou, řízený firmou. 

Nevýhody 

 Nedostatečně podrobné manuály pro pokročilejší výukové nástroje. 

 Rychlé připojení k internetu. 

 Moodle nemá žádný autorský software a kurz se musí tvořit on-line 
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2.2 Pracovní listy 

Pracovní listy jsou často využívanou metodou ve školách a v neposlední řadě se 

s nimi můžeme setkat také v muzeích. 

Pracovní listy jsou předtištěné materiály, které jsou určené pro vyplnění daného 

návštěvníka. Proto jsou vhodné jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny studentů. Slouží 

především k ověření školního učiva, zda studenti danou látku zvládají. Pracovní listy se 

rozdělují podle věkové kategorie a stupni vědomostí úrovně studenta. 

Práce s pracovními listy vede žáky ke spolupráci při řešení zadání, k tvořivé práci 

s českým jazykem, seznámení s českým názvoslovím organismů, práci s informacemi 

z pracovních listů a exponátů, vyhledání zdrojů, využití interaktivních prvků (herbáři, 

kreseb, modelů, projekcí, textů atd.), analyzování zjištěných. Samozřejmě nesmíme 

opomenout přirozenou soutěživost a hravost, které můžeme nejvíce spatřit u malých 

žáků (Węglarzyová, 2012). 

Vzhledem ke své didaktické hodnotě a možnosti uplatnění kvalitních pracovních 

listů ve školních osnovách, může přitáhnout do muzea školy. Jeden z předpokladů 

pracovních listů by měla být víceoborovost. Tyto pracovní listy lépe obhajované před 

vedením školy jako velice vhodné, a obohacené o osnovy výuky (Křístková, 2004). 

Pro tvorbu pracovních listů je mnoho metod, ale ani jedna není možná určit, která 

bude nejkvalitnější pro jeho zpracování či odvodit obecné členění a charakteristiku 

jednotlivých typů. 

Proto bychom je mohli rozdělit na pracovní listy podle Křístkové, 2004: 

 informační 

 aktivizující 

 kombinace informačních a aktivizujících 
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2.2.1 Informační pracovní listy 

Informační pracovní listy mají za úkol zprostředkovat informaci a slouží jako 

výchozí bod pro další práci. Vytvářejí se na časté opakování, proto často mají ve svém 

obsahu grafickou podobu. Bývají finančně náročnější. Jde spíše o nějakou osnovu nebo 

zdroj, který se neváže k určité skupině. Součástí těchto listů by měl být návod pro 

učitele či lektory, kde doplňují cíle a náměty pro další učební aktivity. 

2.2.2 Aktivizující pracovní listy 

Aktivizující pracovní listy mají za úkol co nejvíce podněcovat myšlení. Při jeho 

tvorbě se setkáváme s kvalitou zadání typických učebnicových činností, která bývá 

důležitější než hodnota předpokládaných informací. Vznikají pro konkrétní skupinu 

žáků a bývají méně graficky náročné. Setkáváme se stručným zadáním a menším 

obsahem textu, zbytek je volný pro zápisky studentů. 

2.2.3 Kombinace informačních a aktivizujících pracovních listů 

Kombinace informačních a aktivizujících pracovních litů je velmi častá a může 

být záludná pro uživatele. Podle názoru p. Křískové není tato varianta moc vhodná a 

doporučuje tyto dva možné způsoby nezaměňovat a přímo odlišovat. Má však za to, že 

v praxi mají své místo v edukačním programu a velmi dobře se mohou doplňovat. 
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2.3 Metodiky průzkumy návštěvnosti 

Tato kapitola je zaměřená na popis metodiky průzkumu návštěvnosti. Vzhledem 

k tomu, že se v praktické části zaměřuji na dotazníkové šetření, je důležité 

charakterizovat i tvorbu dotazníku. 

Fyzické sčítání návštěvníků na uzlových bodech 

Fyzické sčítání návštěvníků patří mezi spolehlivé metody přímého pozorování. 

Tato metoda umožňuje vynikající a bezproblémovou srovnatelnost výsledků s daty 

(Bartoš, 2012). 

Pozorování chování návštěvníků 

Pomocí této metody je možno pozorovat chování návštěvníků během návštěvy. 

Zakládá se na tom, kde se návštěvníci pohybují, co je zajímá, které exponáty je zaujaly 

a jakou průměrnou dobu u nich stráví. Můžou to být objekty jako je obchod se 

suvenýry, kavárna, šatna atd. (Horáčková, 2010). 

Přímé dotazování návštěvníků 

Metodika návštěvnosti probíhá formou dotazníku. Struktura návštěvníků je 

specializovaná na specifické skupiny. Názory od respondentů jsou sledovány ukazateli, 

vyhodnocení vybraných faktorů, u kterých musíme respektovat, že zachycují 

subjektivní postoje. Souhrn těchto názorů umožňuje reprezentativnost daných výsledků 

(Smutek, 2005). 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 17 

 

2.3.1 Tvorba dotazníku 

Stanovení cíle 

Pro správné vytvoření dotazníku je potřeba si uvědomit, co nás zajímá a jaký je cíl 

daného dotazníku. Dalším krokem je nutné vymyšlení vhodných otázek, následně je 

správně poskládat do kompaktního dotazníku a zvolení správného okruhu respondentů 

(vyplnto.cz, 2013). 

Po vyplnění dotazníku je nutné otázky zanalyzovat a získat z něj nějaké pravděpodobné 

informace. Hlavním cílem těchto dotazníků bývá potvrzení nebo vyvrácení určitých 

domněnek, respektive vyhodnocení hypotéz (primárně většiny průzkumů) a seznam 

nejzajímavějších zjištění z přijatých odpovědí (pokud nebylo možné na začátku 

definovat žádné hypotézy), (vyplnto.cz, 2013). 

Základy tvorby dotazníku 

Na titulní straně by se měl nacházet stručný úvod, který by měl dotazovanou 

osobu slušně pozdravit a požádat o vyplnění dotazníku, představit jeho náplň, naznačit 

význam odpovědí a smysl celého dotazníku, sdělit stručné pokyny k vyplňování, 

informace o jeho anonymitě, zmínit průběžnou délku vyplňování, a na konci dotazníku 

poděkovat za čas (Poláková, 2004). 

Formulování otázek 

Otázky v dotazníku by měly být strukturované (Březinová, 2009; Poláková, 

2004). 

Otevřené 

kde mohou respondenti odpovídat jedním slovem či větou. Tato možnost je 

vhodná pro otázky, na které není jednoznačná odpověď. Tyto otázky odhalí mnohem 

více, jelikož nejsou ve svých odpovědích limitovány. 
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Uzavřené 

respondenti odpovídají na dané odpovědi, které jsou pro ně vytvořené. Tato 

metoda se dá použít u otázek, které se dají předem předpokládat. Tyto otázky se 

sestavují do tabulek a grafů a následně vyhodnocují. 

Kombinace 

Tato možnost se objevuje nejčastěji. Můžeme je nazvat částečně otevřené,  

kde respondenti mají na výběr uzavřené otázky s možností vlastní odpovědi (Poláková, 

2004) 

Další ze značných parametrů je kladení otázek. Tyto otázky by měly obsahovat 

čtyři možné specifikace. Záleží, co podle dotazníku potřebuji zjistit. Jsou to otázky, kde 

podle formulace můžeme získat jejich názory (postoje), fakta, dojmy (pocity), 

hodnocení a spekulativní (hypotetické otázky) (Poláková, 2004). 

Nástrojové otázky jsou otázky, které hrají v dotazníku velkou roli i když se nebudou 

v budoucnu vyhodnocovat. Tyto otázky hrají důležitou roli pro správnou funkčnost 

dotazníku (Kreislerová, 2008). 

Kontaktní otázky hrají důležitou roli v náladě respondenta. Tyto otázky slouží jako 

přechod mezi jednotlivými otázkami. Respondent odstraňuje strach, že v dotazníku 

bude muset odpovídat na otázky, které by mu mohlybýt nepříjemné. V této části 

dotazníků májí tyto otázky podnítit respondenta k pravdivým odpovědím s možností 

otevřené otázky k diskuzi (http://new.euromise.org, 1999). 

Kontrolní otázky jsou otázky, které ověřují pravdivost určitých odpovědí. Tyto otázky 

se umisťují až po 3-4 otázce pro kontrolu. Zda tyto odpovědi jsou rozporuplné, je třeba 

zvážit, zda vypustit tuto otázku či celý dotazník (Kreislerová, 2008). 
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Metodiku návštěvnosti se zjišťuje formou dotazníků a to (Březinová, 2009): 

 zasílání poštou 

 dotazování telefonem 

 osobní dotazování 

 dohodnutý rozhovor (interview) 

 internet 

Náhodné výběry návštěvníků 

U této metody náhodného výběru je z pravidla vhodné oslovit mnoho respondentů 

pro menší rozdíl mezi strukturou populace a strukturou vzorku. Prostý náhodný výběr 

spočívá v očíslování dotázaných a následně vygenerování náhodných čísel s losem. 

Náhodný stratifikovaný výběr je rozdělen do skupin k jasnému kritériu, kde jsou 

dotazováni vybírání náhodně do těchto skupin. Uplatňuje se často při výzkumu studentů 

určité školy z každého ročníku (http://new.euromise.org, 1999).  

Nenáhodný výběr návštěvníků 

Nenáhodné výběry neboli záměrné výběry dotazovaných jsou typické tím, že 

v době průzkumu je uplatňován osobní úsudek, tímto nevycházejí teorie 

pravděpodobnosti. Tyto výběry jsou méně pracné, mají snadnější orientaci a jsou 

rychlejší a levnější. Bohužel zde nelze stanovit přesnost výsledků pomocí statistických 

metod. Jako další nepravděpodobné metody můžeme uvést i metody účelové, nahodilé, 

snowball sampling (Kreislová, 2008): 

Účelové výběry - výběr je prováděn u vymezených respondentů na základě 

zaměření výzkumu. 

Nahodilé výběry - jsou výběry, u kterých jsou zahrnované všechny jednotky. 

S tímto se můžeme setkat v anketách. 

Snowball sampling (Řetězový výběr) – tento výběr se uskutečňuje na velmi 

malé jednotce dotazovaných. Většinou se můžeme setkat s tím, že první dotazovaný je 

zpravidla vybrán záměrně na základě identifikace a následně ostatní respondenti pak na 

základě doporučení předchozího dotazovaného. 
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3 Cíl a obsah diplomové práce 

Tato DP byla vypracována na základě oslovení paní RNDr. Mertové a vedení 

OM, kdy jsem byla požádána o pomoc vyřešit problém s návštěvností v OM. Tato 

problematika byla pro mne natolik zajímavá, abych se tím intenzivněji zabývala. 

OM mne pozvalo na první seminář pro učitele, který byl nazván 

,,Vzdělávací projekt k expozici Příroda a krajina Ostravska – pracovní listy“. 

Na tomto semináři se OM prezentovalo, jaké možnosti a využití přírodovědných 

expozic může muzeum poskytnout v biologickém vzdělávání žáků ZŠ a SŠ. OM se 

specializuje především na přírodu a krajinu Ostravska. Na tomto semináři byli 

návštěvníci seznámeni s problémy, s kterými se OM potýká jak ze stran OM, tak ze 

strany pedagogů. 

V OM byly doposud vytvořeny PL pro malé děti s názvem 

„Omalovánky – botanika pro nejmenší“, které vytvořila konzervátorka OM a pracovní 

listy pro základní školy 4. - 8. třídy pro botanickou část expozice, která vytvořila 

studentka z Ostravské univerzity. Rozhodla jsem se, že se zaměřím na skupinu středních 

škol, pro které ještě nebyly vytvořené žádné materiály k prohlídce OM. 

Pro průzkum středních škol byly vytvořeny dotazníkové listy. V dotazníkových 

listech byly zahrnuté cílové body, které byly potřeba k zjištění možné budoucí 

návštěvnosti středoškolských zařízení. Dotazníkové listy byly navrhnuté pro studenty 

středních škol a jejich pedagogy biologie. Jedny z hlavních cílů dotazníkových listů 

bylo zjištění zájmů škol o přírodu a krajinu Ostravska, o které obory by měli zájem, 

zjištění návštěvnosti pro dobrovolné akce v terénu pro školy v okolí Ostravska, které 

pořádá OM, cena vstupného apod. Dalším z hlavních kroků bylo zjištění, zda by byl 

zájem v muzeu o muzejního pedagoga. Muzejní pedagog v muzeum spolupracuje na 

přípravě expozic, nových výstav, edukačních programů s dalšími odbornými pracovníky 

muzea či jinými odbornými externisty, apod. 
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Dalším cílem bylo vypracovat pracovní listy pro studenty středních škol. 

Dalším krokem k zvýšení návštěvnosti byl návrh moderních vyučovacích technik, 

ke kterým mají kladný vztah zejména studenti. Zřízení interaktivní tabule by přitáhlo 

nejen hodně škol, ale i jiné skupiny, jako jsou např. příměstské tábory v období 

prázdnin. 
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4 Metody zpracování 

4.1 Dotazníkové šetření 

V rámci výzkumu návštěvnosti OM jsem zvolila metodu kombinací otevřených a 

uzavřených otázek, kdy jsem oslovovala studenty a pedagogy z řad středních odborných 

škol a gymnázií formou dotazníku. 

4.1.1 Definování problému 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké množství návštěvníků, ze stran středoškolských 

studentů a pedagogů, OM navštěvuje. Tento cíl nastínil možný problém, který by mohl 

být klíčový pro OM a definoval další možné limity, které by mohly ovlivňovat návštěvu 

OM jako je např. cenová relace vstupného nebo doprava. 

4.1.2 Přípravná fáze 

V první fázi byly vytvořeny dotazníky, zvlášť pro studenty a zvlášť pro pedagogy. 

V každém dotazníku byly stanoveny otázky týkající se návštěvnosti OM, zájmů 

studentů a pedagogů, kritéria týkající se návštěvnosti atd.. Dotazníkové šetření bylo 

prováděno u těch studentů a pedagogů, kteří se na střední škole zabývají přírodními 

vědami, na které se OM především specializuje. 

Dotazník pro studenty byl tvořen na 2 stránky A4 oboustranně (viz příloha č. 5). 

Prvním krokem dotazníku byl vytýčit si cíle, co od dotazníku potřebuji zjistit. 

Poté byl dotazník tvořen logicky návaznou strukturou. Snažila jsem se o správné pořadí 

otázek s dodržením logické struktury a uzavřených otázek. Všechny dotazníky byly 

opatřeny nadpisem a popisem, o co se dotazník opírá. Vyplnění dotazníku trvalo max. 

15minut. Dotazník byl dlouhý, jako je obvyklý standart, byl důkladný a definoval cíle, 

což bylo jeho záměrem. 

Dotazníky byly rozdány na 6 středních školách, z toho 3 gymnázia, 2 střední 

školy s maturitou a 2 odborné školy bez maturity. U dotazníku jsem nevolila emailovou 

korespondenci, ale průvodní dopis s osobním kontaktem. Sama jsem oslovovala školy a 

vedení škol, s nimiž jsme museli domluvit vyučovací hodiny, kdy budou dotazníky 
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vyplněny. Při vyplňování dotazníku jsem byla sama přítomná, aby nedošlo ke špatnému 

pochybení zadání od studentů, což by mohlo ztratit objektivitu, a aby nedošlo ke ztrátě 

či neodevzdání dotazníku jinam než zpět do mých rukou. 

Oslovila jsem vždy jednu školu, která se nachází přímo v Ostravě a druhou jsem 

volila mimo Ostravu, pro porovnání, zdali by měly i okolní školy kolem Ostravy zájem 

navštěvovat OM. 

Z řad gymnázií byly vybrány 3 školy, které nebyly nijak specifické (sportovní, 

jazykové…), všechna gymnázia byla všeobecného vzdělání. Tyto školy mají mnohem 

širší záběr učiva než střední školy. Pro širší rozptyl a zajímavost průzkumu bylo 

zahrnuto i gymnázium, které nesídlí v Ostravě a to gymnázium v Orlové. 

Gymnázia: 

 Gymnázium Orlová - Lutyně 

 Gymnázium Ostrava - Zábřeh 

 Gymnázium Ostrava - Hrabůvka 

Do každého gymnázia bylo rozdáno 50 dotazníků pro žáky a 10 dotazníků pro 

učitele, kteří vyučují přírodní vědy (převážně biologii). 

Střední školy byly vybrány podle jejich odbornosti. Podle toho bylo usouzeno, že 

by mohly být vhodnými návštěvníky OM. Pro zajímavost byla zahrnuta Střední škola 

Ekonomicko - Podnikatelská Studénka o.p.s., která sídlí ve Studénce, a kde ve větší 

míře vyučují environmentální výchovu.  

Střední odborné školy: 

 Střední Průmyslová škola Chemická Akademika Heyrovského a 

Gymnázium 

 Střední Škola Stavební a Dřevozpracující, Ostrava 

 Střední Škola Přírodovědná a Zemědělská, Nový Jičín 

 Střední Škola Ekonomicko - Podnikatelská Studénka O.P.S. 
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U středních škol byly rozdány dotazníky v podobném poměru. U studentů ze 

školy Střední Průmyslové Chemické Akademika Heyrovského bylo poskytnuto 50 

dotazníků a pro učitele 10 dotazníků vzhledem k velikosti školy a u Střední Školy 

Stavební a Dřevozpracující jen 10 dotazníků pro studenty. Ostatní střední školy, které 

jsou poněkud menší, poměr dotázaných bylo 30 dotazníků pro studenty a 10 dotazníků 

pro učitele. 

Cílem dotázaných studentů i pedagogů byl zvolený vhodný poměr dotázaných 

pro objektivní výsledky. Proto bylo vytvořeno poměrové zastoupení, aby byl poměr 

dotázaných adekvátní: 

1:2, 

gymnázium  :  střední škola 

1:1, 

gymnázium : střední škola 

Dalším mým cílem bylo, aby byla v dotazníkovém šetření zahrnuta široká věková 

kategorie studentů. Mým úmyslem bylo, aby věková kategorie byla v poměru 

1:1:1 

15-16let : 17-18 let : 19 a více let 

Proto jsem poprosila učitele, kteří dotazníky rozdávali ve svých vyučovacích 

hodinách, aby je rozdali jak studentům 1.a 2. Ročníků, tak studentům 3. a 4. Ročníku. 

 Jedním z cílů ze strany pedagogů bylo zastoupení široké škály učitelů 

z profesního hlediska. Pro objektivní výsledky by bylo vhodné mít zastoupeny všechny 

uvedené délky praxe. Mladší pedagogové jsou většinou více energičtí a více motivovaní 

k mimoškolním návštěvám, než jejich starší kolegové, to ale není podmínkou. 

Proto poměr dotázaných pedagogů v závislosti na praxi by měl vypadat: 

1:1:1:1 

do 3 let 3-10 let 11-19 let 20 a více 
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4.1.3 Zpracování 

Sběr dat proběhl na konci června 2012, kdy učitelé a studenti mají více volného 

času pro prostor k vyplňování dotazníků a následnou komunikaci. 

Zpracování dotazníků bylo prováděno ručně a následně s pomocí Microsoft Office 

- Excel, který umožňuje vyplňovat, sčítat a analyzovat zadaná data. 

Dotazníky byly roztříděny podle typu středních škol a podle učitelů a žáků, které 

byly přetřízeny z důvodu některých nevyhovujících požadavků. 

Následně proběhla sčítací forma dotazníků, kolik bylo rozdáno a kolik se jich 

vrátilo zpátky. U studentů, kde bylo rozdáno 330 dotazníků k vyhodnocení, bylo 

vráceno 301.  Pedagogům bylo rozdáno 70 dotazníků, vráceno jich bylo 45 a všechny 

vhodné ke zpracování. 

Pro výsledky byly vytvořeny pro každou otázku graf, kde pak vyšlo porovnání 

k daným pokládaným otázkám. U grafů byl zvolen výsečový graf s procentuálním 

popiskem, při kterém lze jednoduše pouhým okem vidět celkový poměr dotazovaných a 

výsledků. 

4.2 Pracovní listy 

Dalším krokem po zanalyzování dotazníků, byla tvorba pracovních listů (dále jen 

PL). PL byly tvořeny pro studenty středních odborných škol a gymnázií ve dvou 

úrovních. 

  

 

 

  

Obrázek 4: Dichonometrické členění stálých expozic pro přírodu 

Ostravska (Andrea Węglarzyová, 2012). 
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První fáze tvorby PL, byla analýza dotazníků, která mi pomohla vytýčit zájmy 

studentů a pedagogů. V dotazníkovém šetření byly uvedeny obory v oblasti přírodních 

věd, ve kterém mohli respondenti zatrhávat blízké obory, ve kterém by se chtěli setkat 

v OM. 

Po vytýčení zájmů studentů a pedagogů proběhla návštěva OM, kdy s pomocí 

diktafonu byly nahrány veškeré expozice s přírodovědnou tématikou. Nahrávky byly 

rozděleny podle biotopů. Každý biotop vlastní kopuli (viz obrázek č.4). V každém 

biotopu jsou umístěny expozice ve formě fotoalba (mechorosty, houby, rostliny), 

malovaných rostlin, herbáře, sušené mechy, řezy dřevin, dýhy, z moduritu vyrobené 

houby a dotyková senzitivní plocha pro poskytování informací k exponátům. 

V OM se nachází 762 přírodnin, ale z důvodu kapacity nelze všechny exponáty 

umístit do místností pro ně určené. Z botanické části OM vlastní 440 exponátů, ale 

vystavovaných je jen ¼ z nich, z důvodu kapacity a jelikož exponáty na světle stárnou, 

proto jsou zbylé přírodniny umístěny v depozitáři. 

Druhá fáze tvorby PL byla práce s diktafonem, ze kterého byly postupně pomocí 

programu Microsoft Office - Excel formou předem připravených tabulek podle 

následných biotopů a následnou strukturou formou typů expozic zaznamenány 

vystavované přírodniny. Po zapracování veškerých exponátů do Microsoft Office - 

Excel, byly vyhodnoceny ty exponáty, které byly typické pro daný biotop. 

 

Obrázek 5Kopule pro jednotlivé biotopy Ostravska (http://www.ostrmuz.cz, 2009). 
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4.2.1 Zpracování 

Klíčem PL bylo, aby si studenti nepletli biotopy mezi sebou a používali vhodnou 

terminologii. Tohle se týkalo hlavně studentů ze středních odborných škol, jelikož se 

můžeme domnívat, že by mohlo dojít k zaměňování biotopů a následných pojmů. 

Vytvořila jsem pro každý biotop dvě tabulky v Microsoft Excelu s exponáty, kde 

se nacházely přírodniny pro následnou práci a aplikaci do PL.  Tabulky měly dvě 

úrovně, lehčí (pro studenty středních odborných škol, kde se předpokládá, že studenti 

nebudou mít dokonalé znalosti v oblasti biologie) a těžší formu (pro studenty 

z gymnázií, kteří se s biologií setkávají mnohem častěji a intenzivněji ve své výuce).  

Další fází PL byla jejich samotná tvorba. Záměrem těchto PL bylo, aby studenti 

dokázali propojit teorii s praxí, učením, objevováním a zábavou. Studenti v posledních 

letech mají kladný vztah k moderním technologiím. Proto bylo při tvorbě PL ve větší 

míře použito interaktivní tabule umístěné v jednotlivých kokonech k danému biotopu. 

Všechny PL jsou tvořeny titulní stranou a následnými úkoly v jednotlivých biotopech. 

Pro studenty gymnázií bylo vytvořeno 19. úkolů v 6 biotopech + PL pro geologickou 

část expozice, kde dosud nebyly vytvořeny žádné PL. Pro studenty středních odborných 

škol bylo vytvořeno 17. úkolů pro 6 biotopů + PL pro geologickou část expozice. 

Expozice: 

 Geologie 

 Městská krajina 

 Lesy teras a pahorkatin 

 Nivní louky 

 Řeky, rybníky a mrtvá ramena 

 Lužní lesy 

 Pole a remízky 

Veškeré úkoly, které jsou v PL se týkají exponátů v OM. Studenti si mohou 

během návštěvy v OM vyzkoušet své poznatky ze školy a otestovat si je v praxi, 

protože PL se týkají školních osnov a preferují krajinu Ostravska. PL jsou tvořeny 

hravou formou a podněcují přirozenou soutěživost studentů. Veškeré úkoly a informace 

mohou studenti následně najít v expozicích a nemusí se spoléhat na své vlastní 

dovednosti ze školy. 
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Studenti v PL mohou najít: 

 křížovky, 

 poznávaní organismů, 

 doplňovaní do textu, 

 orientace v mapě, 

 doplnění otázek, 

 zajímavosti k exponátům, 

 vysvětlení pojmů, 

 poznávaní organismů, 

 poznávání Ostravských míst atd. 

Pro snadnou orientaci v přírodovědné části OM byly v každém listě vytvořeny 

mapky s daným stanovištěm, jichž se dané biotopy a úkoly týkaly. 

Časová náročnost pro vyplnění PL závisí na šikovnosti studentů a zda budou PL 

vyplňovat ve skupinách či jednotlivě. PL jsou tvořeny s mnoha úkoly, proto je lepší 

pracovat ve skupinkách nebo alespoň v páru a pro vyplnění PL může doba trvání mít 

cca hodinu až 1,5hod. 

Školy mohou být tlačeny časem, jelikož spousta škol pouští třídy na exkurzi jen 

v určitých vyučovacích hodinách, a pak se musí vracet zpátky do tříd. Proto si mohou 

PL vzít s sebou a třeba v následujících školních hodinách, či volném čase, si je mohou 

vyplnit i sami.  



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 29 

 

5 Výsledky a diskuze 

Dotazníky v kapitolách rozbor výsledků z dotazníků, jsou rozděleny podle typu 

škol. Jak v tabulce, tak i v grafu můžeme vždy na prvním místě vidět gymnázia a na 

druhém místě v pořadí střední odborné školy. 

Každá otázka byla na základě dotazníku rozebraná a následně popsaná. 

5.1 Rozbor výsledků z dotazníku pro žáky 

Otázka č. 1 ,,Jsi pravidelný návštěvník OM“, tato otázka měla za úkol zjistit, 

zdali studenti navštěvují OM či nikoliv. 

Z této otázky bylo zjištěno, že studenti z gymnázií vůbec OM nenavštěvují, nebo 

ho vůbec neznají. Odborné střední školy měly o trochu lepší výsledky a to jen proto, že 

studenti ze zemědělské školy uvedli, že do OM navštěvují. Výsledky středních 

odborných škol vyšly, že 28% studentů OM navštěvuje a zbylých 72% toto muzeum 

pravidelně nenavštěvuje. 

  

Graf 1a 2: Jsi pravidelný návštěvník OM (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 2: ,,Jak často navštěvuješ OM“, tato otázka navazuje na otázku 

předešlou č. 1. Týkala se těch studentů, kteří OM navštěvují. U této otázky nás 

zajímalo, jaká je četnost návštěvnosti OM ze stran studentů. Na základě výsledků 

provedeného výzkumu lze konstatovat, že navštěvují OM spíše dívky než chlapci. 

Z gymnázií 78% studentů nikdy OM nenavštívilo, 20% ho navštěvuje 1-2x ročně 

a jen pouhé 2% studentů OM navštěvuje 2-3x. U středních škol jsou výsledky o něco 

lepší, kde 65% studentů nikdy OM nenavštívilo, 30% ho navštěvuje 1-2x ročně, 3% 

studentů 2-3xročně a 2% studentů 3x a více. 

  

Graf 3a 4: Jak často navštěvuješ OM (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 3. ,,Co tě v OM zajímá“, tato otázka měla zjistit, na co by se OM mělo 

zaměřit v zájmu zlepšení návštěvnosti svého muzea. Tato otázka byla formulovaná 
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expozice či jiné akce. 
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studentů odpověděly, že je zajímají výstavy, 21% stále expozice, 17% besedy a 23% 
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Graf 5 a 6: Co tě v OM zajímá (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 4 ,,Jakým výstavám/expozicím v OM dáváš přednost“. Tato otázka 

byla formulovaná tak, aby si studenti mohli vybrat více odpovědí a nemuseli by se 

soustředit jen na jednu odpověď. Na základě výsledků odpovídali převážně chlapci, že 

by je zajímala příroda o neživé přírodě a právě naopak dívky zajímala věda o živé 

přírodě, což lze předpokládat, jelikož chlapci většinou tíhnou k technickému zaměření a 

právě naopak dívkám se více líbí věda o živé přírodě. 

Nejvíce studentů z gymnázia odpovědělo, že by je zajímala věda o neživé přírodě 

(geologie, archeologie) 32%, věda o živé přírodě (botanika a zoologie) 30%, 16% 

získalo historický životní styl a móda, po 6% dostala historie techniky a jiné obory, 4% 

dostalo společně výtvarné umění a víceoborové výstavy a jen 2% mimoevropská 

kultura. 

Studenti středních odborných škol odpovídali podobně jako studenti z gymnázií, a 

to 27% odpovědělo, že by je zajímala věda o živé přírodě, 17% studentů věda o neživé 

přírodě, 16% historický životní styl a móda, 13% historie techniky, po 9% dostalo 

výtvarné umění a mimoevropská kultura, 6% více oborové výstavy a pouhé 3% jiné 

akce. 
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Graf 7: Jakým výstavám/expozicím v OM dáváš přednost (Műllerová, 2013). 

 

Graf 8: Jakým výstavám/expozicím v OM dáváš přednost (Műllerová, 2013). 

 

4% 

16% 6% 

2% 

30% 
32% 

4% 

6% 

42% 

4. Gymnázia 

výtvarné umění 

historický životní styl a móda 

historie techniky 

mimoevropská kultura 

věda o živé přírodě (zoologie, 
botanika) 

věda o neživé přírodě 
(geologie, archeologie) 

víceoborové výstavy 

jiné 

9% 16% 

13% 

9% 

27% 

17% 

6% 

3% 
26% 

4. Střední školy 

výtvarné umění 

historický životní styl a móda 

historie techniky 

mimoevropská kultura 

věda o živé přírodě (zoologie, 
botanika) 

věda o neživé přírodě 
(geologie, archeologie) 

víceoborové výstavy 

jiné 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 33 

 

Otázka č. 5. ,,Uvítal bys v rámci školy návštěvu do OM“. Tato otázka měla za 

úkol zjistit, zdali by měli zájem navštěvovat OM v rámci školy a školních osnov. 

Převážná většina studentů odpověděla, že by návštěvu muzea vřele uvítali. 

Studenti gymnázií odpověděli, že 96% z nich by o návštěvu OM mělo zájem a 

pouze 4% o návštěvu OM nestojí. 

Studenti odborných škol odpověděli, že celých 81% z nich by rádi navštívili OM a 

19% studentů o tuto exkurzi nestojí. 

    

Graf 9 a 10: Uvítal bys v rámci školy návštěvu do OM (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 6. ,,Uvítal bys exkurze do OM v rámci školních osnov, aby Ti to 

napomohlo k pochopení učiva, které právě probíráš ve škole“. Tato otázka měla za 

úkol zjistit, zda by studenti měli zájem o exkurzi v OM, pokud by se týkala školní 

výuky. Mohli by si zde procvičit to, co se naučili a doplnili by si jiné základní 

informace o vystavovaných exponátech a o krajině Ostravska. 

Studenti gymnázií odpověděli, že 64% z nich by OM navštívilo a 36%, že o tuto 

exkurzi zájem nemají. 

Studenti středních škol mají o tuto exkurzi větší zájem a to 72% by OM navštívilo 

a 29% ne. 

Při porovnání z předešlé otázky nám opadlo nadšení studentů téměř o 39% 

u gymnazistů, a u středních odborných škol o 10%, když by se exkurze týkala školních 

osnov. 
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Graf 11 a 12: Uvítal bys exkurze do OM v rámci školních osnov, aby Ti to napomohlo k pochopení učiva, 

které právě probíráš ve škole (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 7. ,,Co bys při prohlídce v OM uvítal“. Tato otázka měla za úkol 

zjistit jak by OM mohlo přitáhnout více návštěvníků do svého muzea a co by 

návštěvníkům při svých exkurzích mohla poskytnout. Otázka byla formulována tzv. 

volnou otázkou, aby student nebyl limitován jen jednou odpovědí a mohl si odpověď 

libovolně zvolit.  

Ze strany gymnázií nejvíce studentů odpovědělo, že by přivítali tištěné materiály 

ve formě pracovních listů, a to celých 25%. 23% studentů chtělo mít průvodce, který by 

je doprovázel při prohlídce v muzeu. 18% studentů by ocenilo, kdyby si exponáty mohli 

zblízka prohlédnout, 16% studentů by chtělo exponáty vzít do ruky a osahat si je, 10% 

studentů by ocenilo krátké filmy k exponátům, které můžeme vidět i v jiných muzeích, 

převážně v těch větších či zahraničních muzeích a 8% studentů by rádo vyzkoušelo 

interaktivní tabuli, která v poslední době bývá čím dál populárnější hlavně u mladších 

ročníků. 

Ze strany studentů ze středních odborných škol byly výsledky více rozmanité a to 

22% studentů odpovědělo, že by chtěli průvodce, který by je doprovázel po muzeu, 

18% studentů chtělo exponáty vzít do ruky a osahat si je. 18% studentů si přálo 

exponáty zblízka prohlédnout. 15% studentů požaduje vidět krátké filmy k exponátům, 

12% studentů žádalo mít tištěné materiály ve formě pracovních listů a 11% studentů by 

ocenilo v OM interaktivní tabuli. 
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Graf 13 a 14: Co bys při prohlídce v OM uvítal (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 8 ,,Jsi spokojen s výukou na Tvé škole v oblasti přírodních věd“. 

Tato otázka měla za úkol zjistit, jak jsou střední školy schopné zajistit kvalitní výuku ve 

svých vyučovacích hodinách a jestli by OM mohla být nápomocna při zdokonalení a 

zpestření vyučovacích hodin ve školách. 

Ze stran studentů z gymnázia 15% studentů odpovědělo, že je s výukou zcela 

spokojena, 35% studentů odpovědělo, že jim chybí praktické ukázky, 30% studentů by 

pomohla návštěva muzea, 20% studentů by ocenilo prohlídku muzea s muzejním 

pedagogem. 

Studenti středních odborných škol odpověděli: 56% studentů jsou spokojeni 

s výukou, výuka je kvalitní, 25% studentů chybí praktické ukázky v hodinách, 11% 

studentů chybí prohlídka muzea a 8% studentů by ocenilo prohlídku muzea s muzejním 

pedagogem. Muzejní pedagog je v posledních letech oblíben primárně ze stran učitelů.

 

 

 

Graf 15 a 16: Jsi spokojen s výukou na Tvé škole v oblasti přírodních věd. (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 9. ,,Myslíš, že by byly pro Tebe vhodnější častější exkurze OM, 

pro zkvalitnění výuky na škole v oblasti přírodních věd“. Tato otázka měla za úkol 

zjistit, zda by studenti chtěli navštěvovat muzeum opakovaně, pokud by jim muzeum 

pomohlo k pochopení dané látky ve škole. 

Studenti z gymnázia odpověděli 84%, že by muzeum navštěvovat chtěli a jen 

16%, že o tuto návštěvu nestojí. 

Studenti ze středních odborných škol odpověděli podobně jako studenti 

z gymnázií. 79% studentů odpověděli, že by do muzea opakovaně chodilo a jen 21% 

studentů, že by opakovanou návštěvu nechtěli. 

Porovnání výsledků od studentů z gymnázií a odborných středních škol byly 

podobné, se stejným záměrem studentů pro opakované exkurze v OM pro zkvalitnění 

přírodních věd ve svých vyučovacích hodinách. 

  

Graf 17 a 18: Myslíš, že by byly pro Tebe vhodnější častější exkurze OM, pro zkvalitnění výuky na škole 

v oblasti přírodních věd (Műllerová, 2013). 

Otázka č 10 ,,Chodíte během výuky do přírody“. Tato otázka měla za úkol 

zjistit, zda učitelé chodí se svými studenty ven do přírody, jelikož v posledních letech 

děti chodí do přírody stále méně. Tato otázka byla formulovaná tak, aby studenti mohli 

odpovědět jen jednou odpovědí ano či ne. 

Podle výsledků studenti z gymnázií a středních odborných škol odpověděli téměř 

stejně, že ven nechodí a to u gymnazistů 86% a středních odborných škol 88%. Jen 14% 

studentů z gymnázia a 12% studentů ze středních odborných škol odpovědělo, že ven 

chodí během výuky. 
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Graf 19 a 20: Chodíte během výuky do přírody (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 11 ,,Jak často“. Tato otázka navazuje na předešlou otázku č. 10., která 

měla zmapovat, s jakou frekvencí studenti chodí ve svých výukových hodinách s učiteli 

do přírody. Samozřejmě se tato otázka týkala jen těch studentů, kteří ve svých hodinách 

navštěvují přírodu, takže ze strany studentů z gymnázia 14% a odborných škol 12%. 

Studenti gymnázia odpověděli, že 86% z nich do přírody ve svých výukových 

hodinách nechodí do přírody, 6% jen 1-2x týdně, 8% studentů 2-3x týdně a celých 0% 

5x a více hodin. 

Studenti středních odborných škol, chodí do přírody mnohem častěji, za to ale 

59% ven nechodí nikdy, 8% studentů 1-2x týdně, 7% studentů 2-3x týdně a 26% 

studentů 5x týdně a více. 

  

Graf 21 a  22: Jak často. (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 12. ,,Máte možnost v rámci školy chodit do přírodovědných 

seminářů“. Tato otázka měla za úkol zjistit, zda studenti mají možnost chodit do 

přírodovědných seminářů (kroužků) ve svém volném čase. 

Studenti gymnázií odpověděli, že celých 80% studentů nemají možnost 

do přírodovědných seminářů vůbec chodit, že tuto možnost mají ve škole a jen 20% tuto 

možnost mají, což znamená špatnou informovanost studentů o vedlejších aktivitách 

školy. 

Studenti středních odborných škol odpověděli, že 69% studentů mají možnost 

chodit do přírodovědných seminářů a jen 31% tuto možnost nemají. 

Ve výsledku střední odborné školy mají lepší informovanost a možnost chodit 

do přírodovědných seminářů. 

  

Graf 23 a 24: Máte možnost v rámci školy chodit do přírodovědných seminářů. (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 13. ,,Chodíš do přírody ve svém volném čase“. Tato otázka měla za 

úkol zjistit, zda studenti středních škol mají sami zájem chodit ve svém volném času 

chodit do přírody, v dnešní době techniky, kdy studenti zůstávají více doma u počítačů a 

jiných moderních technik. 

Studenti gymnázia odpověděli, že 78% z nich do přírody chodí a 22% studentů 

do přírody nechodí. 

Studenti středních odborných škol chodí do přírody 80% a 20% do přírody 

nezavítají. 

Výsledky jsou velice podobné, ale i výsledek 20% studentů, kteří do přírody 

nechodí. 
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Graf 25 a 26: Chodíš do přírody ve svém volném čase (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 14. ,,Jak často“. Tato otázka navazuje chronologicky na otázku č. 13, 

zda studenti chodí ve svém volném času do přírody. U této otázky jsme se zajímali o její 

frekvenci a týkala se jen těch studentů, kteří do přírody chodí a odpověděli na předešlou 

otázku kladně (ano). 

Studenti gymnázií odpověděli, že do přírody chodí 42% 1-2x týdně, 50% 2-

3xtýdně a 8% jen 5x týdně a více. 

Studenti odborných škol odpověděli, že do přírody ve svém volném času chodí 1-

2x týdně 46%. 2-3x týdně 24% a 5xtýdně a více celých 30% studentů. 

  

Graf 27 a 28: Jak často (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 15. ,,Uvítal bys prohlídku muzea, která by byla doplněna o 

samostatnou práci s pracovními listy“. Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by 

studenti přivítali při exkurzi v OM práci s pracovními listy. 

Studenti z gymnázií odpověděli takto - 62% studentů,  by pracovní listy uvítali a 

38% studentů by se bez pracovních listů obešla. 

Studenti středních odborných škol odpověděli, že z 56% by pracovní listy uvítali a 

z 44% by pracovních listy nepotřebovali. 

Výsledky z obou typů škol se přiklonilo k práci v muzeu s pracovními listy. 

  

Graf 29 a 30: Uvítal bys prohlídku muzea, která by byla doplněna o samostatnou práci s pracovními listy 

(Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 16. ,,Pracuješ rád ve skupině“, tato otázka měla za úkol zjistit, zda by 

studenti raději pracovali s pracovními listy ve skupinách či jednotlivě. 

Studenti gymnázií a středních odborných škol odpověděli, že by raději pracovali 

s pracovními listy ve skupinách a to celých 70% a 30% by raději pracovalo jednotlivě. 

  

Graf 31 a 32: Pracuješ rád ve skupině (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 17. ,,Patří obory přírodních věd k tvým oblíbeným“. Tato otázka 

měla za úkol zjistit, jaký mají vztah studenti k přírodním vědám. 

Studenti gymnázií odpověděli, 56% studentů mají v oblibě přírodní vědy a 44% 

studentů k nim bohužel nemají vztah. 

Studenti středních odborných škol odpověděli, že mají větší vztah k přírodním 

vědám a to 70% z nich a 30% přírodní vědy nemají v oblibě. 

  

Graf 33 a 34: Patří obory přírodních věd k tvým oblíbeným (Műllerová, 2013). 

 

Otázka 18. ,,Který z uvedených oborů je Ti blízký“. Tato otázka měla za úkol 

zjistit, jaké obory z přírodních věd mají studenti v oblibě. 

Studenti gymnázií odpověděli, že mezi nejoblíbenější obory patří zoologie a to 

27%, poté z 22% geologie, 18% botanika, 15% archeologie, a po 9% měla hydrologie a 

jiné obory. 

Studenti středních odborných škol byli na tom obdobně jako u gymnazistů. Na 

hlavním místě je zoologie a to celýma 38%, poté geologie 25%, 16% archeologie, 11% 

botanika a po 5% byla hydrologie a jiné obory. 
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Graf 35 a 36: Který z uvedených oborů je Ti blízký (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 19. ,,Ve kterých z dále uvedených odvětví bys chtěl pracovat v OM 

s pracovními listy“. Tato otázka měla za úkol zjistit v jednotlivých oborech, co by 

studenty konkrétně zajímalo při práci s pracovními listy a přihlédnout na tyto výsledky 

při jejich tvorbě. Tato otázka byla položena tak, aby studenti mohli odpovídat na více 

odpovědí. 

Botanika 

V oboru botanika studenti gymnázia odpovídali, že by je zajímaly hlavně stromy a 

to z větší poloviny 52%, 31% by se líbilo pracovat v rostlinách a na posledním místě se 

umístily keře 17%.  

Na středních odborných školách se na prvním místě umístily rostliny a to 49%, 

poté stromy 37% a na posledním místě keře 14%. 

 

18% 

27% 

22% 

15% 

9% 
9% 

18. Gymnázia 

botanika 

zoologie 

geologie 

archeologie 

hydrologie 

jiná 

11% 

38% 
25% 

16% 

5% 5% 

18. Střední školy 

botanika 

zoologie 

geologie 

archeologie 

hydrologie 

jiná 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 44 

 

  

Graf 37 a 38: Ve kterých z dále uvedených odvětví bys chtěl pracovat v OM s pracovními listy 

(Műllerová, 2013). 

Zoologie 

V oboru zoologie studenti odpovídali, co by je zajímalo v pracovních listech. 

Studenti gymnázia odpovídali v kategoriích oborů věda o ptácích, savcích, 

obojživelnících a žábách, hmyzu, plazech, rybách, měkkýších a půdních živočiších. 

Z 32% by je zajímala mamalogie (věda o savcích), 29% ornitologie (věda o ptácích), 

13% herpetologie věda o plazech), po 10% batrachologie (věda o obojživelnících a 

žábách) a ichtyologie (věda o rybách), 5% entomologie (věda o hmyzu), 1% 

malakologie (věda o měkkýších) a 0% pedozoologie (věda o půdních živočiších). 

Studenti středních odborných škol odpověděli, že by je zajímala z 31% 

mamalogie (věda o savcích), 21% batrachologie (věda o obojživelnících a žábách), 19% 

ornitologie (věda o ptácích), 12% dostala herpetologie (věda o plazech), 7% ichtyologie 

(věda o rybách), 5% entomologie (věda o hmyzu), 3% pedozoologie (věda o půdních 

živočiších) a 2% malakologie (věda o měkkýších). 

Největší zájem byl o mamalogii a ornitologii, což bylo pochopitelné, jelikož 

studenti mají největší vztah k savcům a ptákům. Překvapivé výsledky byly u 

batrachologie, to zn. že studenti by o něj měli zvýšený zájem hlavně u středních 

odborných škol. 
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Graf 39 a 40: Zoologie. (Műllerová, 2013). 

29% 

32% 

10% 

5% 

13% 

10% 
1% 

0% 

11% 

Gymnázia 

věda o ptácích (ornitologie) 

věda o savcích (mamaliologie) 

věda o obojživelnících a žábách 
(batrachologie) 

věda o hmyzu (entomologie) 

věda o plazech (herpetologie) 

věda o rybách (ichtyologie) 

věda o měkkýších 
(malakologie) 

věda o půdních živočiších 
(pedozoologie) 

19% 
31% 

21% 

5% 

12% 

7% 

2% 

3% 
12% 

Střední školy 

věda o ptácích (ornitologie) 

věda o savcích (mamaliologie) 

věda o obojživelnících a 
žábách (batrachologie) 

věda o hmyzu (entomologie) 

věda o plazech (herpetologie) 

věda o rybách (ichtyologie) 

věda o měkkýších 
(malakologie) 

věda o půdních živočiších 
(pedozoologie) 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 46 

 

Geologie 

V sekci geologie studenti měli odpovídat, zda by měli zájem o minerály, horniny 

či tektonické desky. 

Studenti z gymnázií mají velký zájem o minerály a to 56%, horniny 29% a o 

tektonické desky 15%. 

Studenti středních odborných škol měli větší poměr a to 43% minerálů, 31% 

tektonických desek, 26% hornin. 

  

Graf 41 a 42: Geologie (Műllerová, 2013). 

Hydrologie 

Studenti z oboru hydrologie se měli rozhodnout, co by je zajímalo v oblasti 

hydrologie, jestli život ve stojatých vodách či život v tekoucích vodách. 

Výsledky z hydrologie ukazují, že studenti z gymnázií mají výsledky docela 

vyrovnané. 52% studentů bylo pro PL, které by byly zaměřeny na život v tekoucích 

vodách, a 48% studentů by zajímal život ve stojatých vodách. 

Studenti z odborných středních škol odpovídali tak, že z větší poloviny 63% 

studentů by zajímal život ve stojatých vodách a z 37%život v tekoucích vodách. 
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Graf 43 a 44: Hydrologie (Műllerová, 2013). 

 

Archeologie 

Studenti rozdávali body podle toho, co by je více zajímalo v oblasti archeologie 

v OM. 

Studenti gymnázií odpovídali, že by je, zajímalo z 44% pravěká zvířata a po 28% 

zkameněliny a život v pravěku. 

Studenti odborných škol měli podobné výsledky a to 43% pravěká zvířata, 32% 

život v pravěku a 25% zkameněliny. 

  

Graf 45 a 46: Archeologie (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 20. ,,Pohlaví“. Tato otázka měla za úkol zjistit jaká je struktura pohlaví 

respondentů. 

Studenti gymnázií odpovídali z 80% ženy a jen 20% muži. Studenti odborných 

škol to 54% mužů a 46% žen. 

 

  

Graf 47 a 48: Pohlaví (Műllerová, 2013). 

 

Otázka č. 21. ,,Věk“, tato otázka měla za úkol zjistit, v jaké věkové kategorii 

studenti odpovídali. Mým záměrem bylo mít ve svém dotazníku zastoupené všechny 

ročníky středních škol od 15 – 19 a více let. 

Studentů gymnázií bylo po 30% 15-16let a 17-18let a největší podíl měli studenti 

19 a více let a to celých 40%. 

Studenti středních odborných škol byli zastoupeni 31% 15-16let, 33% 17-18let a 

36% 19 a více let. 

  

Graf 49 a 50: Věk (Műllerová, 2013). 
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Otázka č. 22. ,,Studuješ na:“ Tato otázka měla za úkol zjistit složení a typy škol. 

Zdali to jsou studenti gymnázií nebo středních odborných škol s maturitou nebo bez 

maturity. 

V zastoupení studentů z gymnázia byl větší poměr studentů z Ostravy - Zábřehu 

45%, v Ostravy - Hrabůvky jich odpovědělo 32% a z Orlové odpovědělo 23% studentů. 

U studentů ze středních odborných škol a jeho zastoupení bylo 28% SŠ 

dřevozpracující, 27% SŠ chemická, 26% SŠ zemědělská a 19% SŠ obchodní škola. 

Dotazovaných studujících gymnázium je 48%, střední odborná škola s maturitou 

31% a střední odborná škola bez maturity je 21%. 

Poměr dotazovaných byl v úmyslu, aby byli rozděleni na půlku gymnázium a 

střední odborné školy. 

 

 

Graf 51, 52 a 53: Studuješ na (Műllerová, 2013). 
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5.2 Vyhodnocení hypotéz studentů 

Hypotéza č. 1 – Návštěvnost OM podle druhu škol. 

Předpokládá se, že OM navštěvují častěji studenti gymnázií. Toto tvrzení se 

nepotvrdilo. Studenti gymnázia OM nenavštěvují vůbec. Překvapivé byly výsledky 

u střední odborné školy zemědělské, kde studenti odpověděli, že OM navštěvují 

pravidelně z 90%.  

Hypotéza č. 2 – Oblíbenost expozic dle věků studentů. 

Předpokládá se, že studenty více zajímá stále expozice, toto tvrzení se potvrdilo, 

studenty více zajímají stálé expozice 21% doplněnými o výstavy 42%. Chlapci od věku 

18 a více let vůbec nezajímaly besedy. 

Hypotéza č. 3 – Práce v terénu v souvislosti s exkurzí v terénu ve spolupráci 

s OM. 

Předpokládá se, že chlapci upřednostňují práci v terénu než dívky. Toto tvrzení se 

nepotvrdilo, ukázalo se, že dívky ve věku od 15 do 18 let z 60% by byly více nakloněny 

k exkurzi v terénu než chlapci u kterých byly výsledky podstatně nižší a to jen 40%. 

Chlapci odpověděli pouze ve věku 15-16 let, by chtěli vyrazit do terénu. 

Hypotéza č. 4 – Oblíbenost interaktivní tabule před tištěnými materiály. 

Předpokládá se, že by uvítali chlapci interaktivní tabuli před tištěnými materiály a 

dívky naopak. Toto tvrzení se potvrdilo. 63% chlapců by více upřednostnili tištěné 

materiály před interaktivní tabuli. 75% dívek by chtěly v muzeu si vyzkoušet 

interaktivní tabuli před tištěnými materiály. 

Hypotéza č. 5 - V jaké věkové struktuře jsou oblíbené přírodní vědy. 

Předpokládá se, že studenti ve věku 15-16let mají přírodní vědy více v oblibě. 

Toto tvrzení se potvrdilo, 72% studentů mladších ročníků se více zajímají o přírodní 

vědy než jejich starší spolužáci. 
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Hypotéza č. 6 - Oblíbenost muzejního pedagoga v závislosti na pohlaví a 

zájem o přírodovědné obory studentů. 

Předpokládá se, že dívky by upřednostnili prohlídku muzea s doprovodem 

muzejního pedagoga více než chlapci. Toto tvrzení se potvrdilo, 66% studentek by 

uvítalo při prohlídce muzejního pedagoga a 34% studentek by zajímaly vědy o živé 

přírodě, jako je například zoologie a botanika. 71% chlapců by zajímala věda o neživé 

přírodě, jako je geologie a archeologie. 

Hypotéza č. 7 - Zájem studentů o pracovní listy v závislosti na pohlaví. 

Předpokládá se, že návštěvu OM by více zaujala dívky než chlapce, když by měli 

v muzeu k dispozici pracovní listy, které by se týkaly školních osnov. Toto tvrzení se 

potvrdilo. 69% dívek by raději pracovalo s pracovními listy, hlavně v mladším věku a to 

45% studentů od 15-16let. Chlapci byli shovívavější k pracovním listům a až po 

navázání otázky zda by raději pracovali ve skupinách, se chlapcům pracovní listy 

zalíbily a popularita pracovních listů rázem stoupla. Procentuální zastoupení chlapců 

pro práci s pracovními listy, které by byly možné plnit ve skupinách bylo od 15-16let 

31%, 17-18let 41% a 19 a více let 28% 

Hypotéza č. 8 - Obliba přírodních věd ve spojitosti se studenty, kteří tráví 

volný čas v přírodě. 

Předpokládá se, že více do terénu s muzejním pedagogem budou chodit ti 

studenti, kteří chodí ve svém volném čase do přírody. Toto tvrzení se potvrdilo 83% 

studentů, kteří svůj volný čas tráví více v přírodě, by uvítali exkurze i mimo muzeum, 

zároveň 63% studentů, kteří chodí ve svém volném čase do přírody se potvrdilo, že mají 

v oblibě přírodní vědy. 

Hypotéza č. 9 - Možnosti studentů při volnočasových aktivitách v rámci 

školy. 

Předpokládá se, že studenti gymnázií ve věku 18-19 a více let mají možnosti 

chodit ve svém volném čase do přírodovědných seminářů pro přípravu na VŠ. Toto 

tvrzení se potvrdilo. Předpokládalo se, že před absolvování maturity, školy vytváří 

semináře pro studenty pro lepší návaznost na vysokou školu. Jen minimum studentů ze 

všech dotazovaných škol odpovědělo, že mají možnost chodit do přírodovědných 
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seminářů. Školy, které provozují přírodovědné semináře byly Orlovské gymnázium, na 

odpovědělo 20% studentů, že mají možnost ho navštěvovat přírodovědné semináře, poté 

gymnázium v Ostravě v Zábřehu, kde studenti odpověděli, že mají možnost chodit do 

přírodovědných seminářů a to celých 95%. V Chemické průmyslovce 80% studentů 

mají možnost chodit do přírodovědných seminářů. Tato škola má více seminářů, 

týkajících se přírodních věd. 

Hypotéza č.10 - Výuka přírodovědných předmětů v přírodě v závislosti na 

odbornosti škol. 

Předpokládá se, že studenti z odborných středních škol chodí během výuky více do 

přírody než studenti z gymnázií. Tato hypotéza se prokázala. Studenti do přírody během 

své výuky chodí poměrně často. Ze středních odborných škol chodí během výuky do 

přírody minimálně 1-2x týdně. Studenti z gymnázia v Ostravě Zábřehu odpověděli, že 

do přírody chodí 40% studentů 5x týdně a více do přírody. Největší četnost výuky 

v přírodě měla střední škola zemědělská, u které se předpokládalo, že studenti chodí na 

praxi ven do přírody. Zemědělská škola odpověděla, že do přírody v rámci výuky chodí 

98% studentů. 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 53 

 

5.3 Pedagogové středních odborných škol a gymnázií. 

Dotazník pro pedagogy byl tvořen 1 stránkou A4 oboustranně potištěnou s 28. 

otázkami (viz příloha č. 2).  

Mého dotazníkového šetření mezi pedagogy se jich zúčastnilo 45 učitelů 

odborných předmětů v oblasti přírodních věd. Dotazníky jsem rozdávala mezi učitele 

tak, aby jejich zastoupení bylo podobné jako u žáků. Jelikož učitelů je méně než 

studentů, proto jejich podíl na výsledcích je menší. 

 

Otázka č. 1. ,,Navštěvujete OM se žáky“. Tato otázka za úkol zjistit, jestli učitelé 

navštěvují OM se svými žáky ve svých vyučovacích hodinách. Jak výsledky ukazují, 

tak jen 11% učitelů chodí do OM na exkurze, zbytek učitelů do muzea nechodí. 

 

Graf 54: Návštěvnost OM. 

 

Otázka č. 2.  ,,Jak často navštěvujete OM se žáky“. Tato otázka navazuje na 

otázku č. 1, jestli učitelé navštěvují OM se svými žáky. Tato otázka se týkala hlavně 

učitelů, kteří se svými žáky navštěvují OM a zajímala nás jejich frekvence. 

Zjistili jsme, že 78% vůbec nenavštěvuje OM, 20% učitelů 1-2x ročně, 2% 3x 

ročně a více. 
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Graf 55: Četnosti návštěvnosti OM. 

 

Otázka č. 3. ,,Které expozici na níže uvedené téma dáte přednost před jinou“. 

Tato otázka zjistila oblíbenost mezi pedagogy v jednotlivých přírodovědných oborech. 

Tato otázka byla položena tak, aby učitelé mohli odpovídat na více otázek najednou. 

21% učitelů zajímá botanika, 15% zoologie, 14% geologie, 13% archeologie, 6% 

klimatologie, 7% pedologie, 1% hydrologie a 23% jiný obory. 

 

Graf 56: Porovnání přírodovědných expozic. 
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Otázka č. 4. ,,Jakým expozicím dáváte přednost“. Tato otázka měla za úkol 

zjistit, jakým možným expozicím dávají učitelé přednost. Přírodní vědy se překvapivě 

umístily na prvních dvou místech. 

Vědy o živé přírodě (zoologie, botanika) dostala 29%, věda o neživé přírodě 

(geologie, archeologie) 29%, 13% historicky životní styl, 7% výtvarné umění a 

mimoevropská kultura, 6% historie techniky, 5% všeoborové výstavy a 4% jiné odvětví 

oboru. 

 

Graf 57 Expozice. 
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Otázka č. 5. ,,Co Vás v muzeích zajímá“. Tato otázka měla za úkol zjistit, co by 

mělo být pro učitele v OM hlavním zájmem. Tato otázka byla formulovaná tak, aby 

učitelé odpověděli jen na jednu odpověď. 

Výsledky jsou velice vyrovnané a to: 44% výstavy, 30% stále expozice a 26% 

besedy. 

 

 

Graf 58: Porovnání zájmů OM. 

 

Otázka č. 6. ,,Kolik by mělo být ve výstavách exponátů“. Tato otázka měla za 

úkol zjistit, množství možných exponátů OM. Zdali raději upřednostňují kvalitu nad 

kvantitou anebo raději, aby exponátů bylo více, které si můžou posléze důkladně 

prohlédnout. 

Učitelé odpověděli, 55% že raději upřednostňují kvalitu nad kvantitou a 45% by 

raději vidělo více exponátů, kde si pak mohou vybrat, co si budou chtít prohlédnout. 

 

Graf 59: Množství exponátů v OM. 
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Otázka č. 7. ,,Vraceli byste se rádi do muzea, když by se exponáty 

obměňovaly (např. podle předem vypracovaných témat)“. Tato otázka se týká 

hlavně stálých expozic, které se neobměňují. 

Učitelé odpověděli 86%, že by se určitě rádi vraceli a jen 14% z nich napsalo, že 

by už nepřišli. 

 

Graf 60:Obměňování exponátů. 

 

Otázka č. 8. ,,Jaké by měly být popisky k exponátům“. Tato otázka měla za 

úkol zjistit, co by raději učitelé raději uvítali k popiskům. Měli se rozhodnout nad 

odpovědí stručné, podrobné nebo stručný popisek + pracovní listy. 

50% uvedlo, že mají raději stručné popisky, 40% upřednostňuje stručný popisek + 

pracovní listy a jen 9% podrobné popisky. 

 

Graf 61: Popisky k exponátům. 
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Otázka č. 9. ,,Co byste uvítali v OM“. Tato otázka měla za úkol zjistit, co by 

uvítali jako doprovod při návštěvě OM. 

36% učitelů uvedlo, že by dali přednost tištěným materiálům, ve formě 

pracovních listů, 19% průvodci, který by je doprovázel po muzeu, 18% promítání 

krátkých filmů k exponátům, 11% interaktivní tabuli, 9% možnost vzít si některé 

exponáty do rukou, a 7% možnost si některé exponáty zblízka prohlédnout. 

 

Graf 62: Porovnání standartu v muzeu. 

  

36% 

19% 
7% 

9% 

18% 

11% 

9. Co byste uvítali v OM? 

tištěné materiály, ve formě 
pracovních listů 

průvodce, který by vás 
doprovázel 

možnost si některé exponáty 
zblízka prohlédnout 

možnost si některé exponáty 
vzít do ruky 

promítání krátkých filmů 
k exponátům 

interaktivní tabuli 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 59 

 

Otázka č. 10. ,,Uvítali byste dobrovolné akce, které by se konaly v OM“. Tato 

otázka měla za úkol zjistit, jestli by učitelé měli zájem o dobrovolné akce v OM. 

Učitelé odpověděli z 76%, že by byli pro doprovodné akce v muzeu, což byla 

většina, a 24% učitelů, že by o tyto akce zájem neměli. 

 

Graf 63: Dobrovolné akce. 

 

Otázka č. 11. ,,Co by měly tyto dobrovolné akce nabídnout“. Tato otázka 

navazuje na otázku předešlou č. 10. Zajímá se, co by učitelé očekávali od doprovodných 

akcí. Tato otázka byla formulovaná tak, aby mohli odpovídat na více odpovědí. 

Po 39% dotázaných učitelů očekávají pracovní listy pro doplnění výukových 

osnov ve školách a prostor ke komunikaci s žáky a muzejním pedagogem. Na druhém 

místě se umístily po 11% besedy se studenty a jejich tvůrčí zapojení a přednášky, které 

by poskytovaly více informací k exponátům. 
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Graf 64: Očekávání od akcí ze strany pedagoga. 

 

Otázka č. 12. ,,Uvítali byste prohlídku OM s muzejním pedagogem“. Tato 

otázka měla za úkol zjistit, zda by učitelé ocenili prohlídku s kvalifikovaným muzejním 

pedagogem, který by studenty i učitele doprovázel při prohlídce OM. Učitel by si mohl 

odpočinout od výuky a dohlížet jen na pořádek v průběhu prohlídky a studenti by mohli 

posbírat nové zkušenosti od jiného pedagoga (v tomto smyslu muzejní pedagog). 

Celých 88% učitelů odpovědělo, že by se na prohlídku s muzejním pedagogem 

těšili a jen 12%, že by tuto nabídku neuvítali. 

 

Graf 65: Muzejní pedagog. 
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Otázka č. 13. ,,Uvítali byste raději prohlídku muzea, kdybyste si ji mohli vést 

sami“. Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by chtěli učitelé vést si svou třídu sami 

po OM nebo dají přednost kvalifikovanému muzejnímu pedagogovi. 

79% dotázaných učitelů odpovědělo, že by tuto nabídku nevyužili a jen 21%, by 

tuto nabídku využili. 

 

Graf 66: Prohlídka muzea s pedagogem. 

Otázka č. 14. ,,Uvítali byste práci s pracovními listy, vytvořenými k daným 

exponátům v OM“. Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by učitelé uvítali práci pro 

žáky v OM ve formě pracovních listů. 

86% učitelů odpovědělo, že by tuto nabídku uvítali a 14% by tuto nabídku 

nevyužili. 

  

Graf 67:Práce s pracovními listy. 
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Otázka č. 15. ,,Uvítali byste možnost, stáhnout si pracovní listy pro studenty 

z webových stránek muzea“. Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by si chtěli učitelé 

pracovní listy stáhnout sami ve škole pro své žáky před návštěvou OM. 

77% učitelů odpovědělo, že by tuto nabídku využili a 23% učitelů by tuto nabídku 

nevyužili. 

 

Graf 68: Možnost stáhnutí pracovních listů na webovských stránkách. 

 

Otázka č. 16. ,,Chtěli byste mít na webovských stránkách muzea i vyřešení 

zadání pracovního listu“. Tato otázka navazuje na předešlou otázku č. 15., zda by 

chtěli učitelé mít pro pracovní listy uvedené i řešení pracovních listů na internetu a aby 

byly volně dostupné k jejímu stažení. 

77% dotázaných odpovědělo, že by tuto nabídku využili. 

Můžeme říct, že stejně odpovídali kladně ti učitelé, kteří by i uvítali stahovat si 

pracovní listy sami, viz otázka 15. 

 

Graf 69: Možnost stáhnutí řešení na webovských stránkách k pracovním listům. 
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Otázka č. 17. ,,Přivítali byste, kdyby si muzeum raději tisklo pracovní listy 

samo“. Tato otázka měla za úkol zjistit, o tom zda by chtěli učitelé, aby si OM tisklo 

pracovní listy samo a byly tak připraveni pro budoucí návštěvníky, anebo jestli by si 

chtěli tisknout pracovní listy sami ve škole pro své žáky a samostatně si je připravovat. 

66% učitelů odpovědělo, že by bylo raději, aby si pracovní listy tiklo samotné OM 

a zbylých 34% by si je tiskli sami ve škole. 

 

Graf 70: Tisk pracovních listů OM. 

 

Otázka č. 18. ,,Používáte praktické ukázky v hodinách“. Tato otázka je 

směřována na praktické ukázky, které v hodinách učitelé používají a co by následně 

OM mohlo využít i pro své účely. 

84% učitelů odpovědělo, že používají praktické otázky v hodinách a 16% je 

nepoužívají. 

 

Graf 71: Používání praktických ukázek ve vyučovacích hodinách. 
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Otázka č. 19. ,,Chápou studenti danou látku bez praktických ukázek“. Tato 

otázka navazuje na otázku předešlou č. 18. Tato otázka se snaží směřovat, jestli je lepší 

používání praktických ukázek v hodinách či nikoliv a jestli by mohlo být OM 

nápomocno při její realizaci. 

61% učitelů uvedlo, že žáci většinou chápou hodinu bez praktických ukázek a 

39% že dané látce nerozumí. 

 

Graf 72:Chápání studentů látku ve vyučovacích hodinách bez praktických ukázek. 

 

Otázka č. 20. ,,Jaké pomůcky používáte v přírodovědných hodinách“. Tato 

otázka navazuje na předchozí otázky. Učitelé u této otázky uvedou, jaké praktické 

ukázky používají ve svých vyučovacích hodinách. 

27% učitelů uvedlo, že ve svých hodinách používají TV, DVD a video, 23% 

diaprojektor, 20% interaktivní tabuli, 16% zvukové záznamy, 14% internet. 

 

Graf 73: Příklady používání praktických ukázek ve vyučovacích hodinách.  
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Otázka 21. ,,Uvítali byste terénní exkurzi na dané téma, pro Vaše studenty, 

které by připravilo OM v rámci Ostravska?“ Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by 

učitelé odborných předmětů měli zájem o exkurze v rámci Ostravska pro oživení 

vyučovacích hodin, které by pro ně připravilo OM. 

81% dotazovaných učitelů uvedlo, že by tyto akce podporovali. 

 

Graf 74: Terénní akce pro studenty. 

 

Otázka č. 22. ,,Jste ochotni navštěvovat terénní exkurze se studenty“. Tato 

otázka navazuje na předešlou otázku 21 a výsledky jsou stejné jako u předešlé otázky. 

Z toho vyplývá, že by učitelé chodili ve svých hodinách se studenty na exkurze do 

přírody od OM v dopoledních hodinách. 

81% učitelů by byly ochotni navštěvovat tyto exkurze a 19% by tyto akce 

nenavštěvovali. 

 

Graf 75: Návštěvnost OM v dopoledních či odpoledních hodinách. 
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Otázka č. 23. ,,Vraceli byste se opakovaně do OM, při kladné odezvě ze stran 

studentů.“ Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by o tyto exkurze byl zájem a zda by se 

vraceli, když by studenti byly z těchto akci nadšení a mělo to pro ně pozitivní účinky. 

86% učitelů odpovědělo, že by se velice rádi vraceli. 

 

Graf 76: Možnost vrácení do muzea, při kladné odezvě od studentů. 

 

Otázka č. 24. ,,Co vás limituje, abyste navštívili muzeum se studenty“. Tato 

otázka udává dvě kategorie a to vysokou cenu vstupného anebo špatná doprava do OM. 

Tato otázka byla otevřená a mohli učitelé odpovídat na obě možné odpovědi. 

62% učitelů uvedlo, že je limituje špatná doprava do OM a 38% učitelů uvedlo 

vysokou cenu vstupného. 

 

Graf 77: Limitující faktory. 
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Otázka č. 25. ,,Jaká cenová relace vstupného je pro Vás akceptovatelná 

pro návštěvu OM se studenty“. Tato otázka navazuje na předešlou otázku 24 

s limitujícími faktory. Tímto se učitelé mohou vyjádřit, jaká by byla pro ně adekvátní 

cena pro jednoho studenta. 

51% učitelů uvedlo, že by byla vhodná cena 20-30Kč za studenta, 47% 40- 60 Kč 

za studenta a pouhé 2% 70-90Kč za studenta. 

 

Graf 78: Výška vstupného. 

 

Otázka č. 26 ,,Jakého pohlaví“. Tato otázka měla za úkol zjistit, jakého pohlaví 

jsou učitelé, kteří odpovídali na dané otázky v tomto dotazníku. 

Z dotázaných učitelů bylo 51% mužů 49% žen. 

 

Graf 79: Pohlaví pedagoga. 
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Otázka č. 27. ,,Délka praxe“. Tato otázka je jedna z mnoha faktorů učitelů, na který 

byl dotazník připravený. 43% učitelů odpovědělo, že mají praxi 11-19let, 28% 3-10let, 

24% 20 a více let a 5% do 3let. 

Z větší části učitelů měli všichni dlouholetou praxi se studenty ve školství. 

 

Graf 80: Délka praxe. 

 

Otázka č. 28. ,,Učíte na“. Tato otázka má funkci poměru dotazovaných učitelů. 

Chtěla jsem, aby dotazovaných učitelů byla 1/3 ze střední školy s maturitou, 1/3 střední 

škola bez maturity a 1/3 gymnázií proto, aby bylo zastoupeno objektivní množství 

učitelů, pro jejich nejrovnoměrnější výsledky. 

42% učitelů uvedlo, že učí na střední škole s maturitou a po 29% měli střední 

školy bez maturity a gymnázia. 

 

Graf 81: Poměr dotazovaných učitelů. 
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5.4 Vyhodnocení hypotéz u pedagogů 

Hypotéza č. 1 – Vztah mezi pracovními listy či stručnými popisky v závislosti 

na délce praxe učitele. 

Předpokládá se, že upřednostňují 40% pedagogů s praxí od 11-19let, stručné 

popisky k exponátům + PL než jejich starší kolegové. Toto tvrzení se prokázalo, učitelé 

mají raději stručný popisek a následnou práci s PL, kde studenti mohou zapojit své 

vědomosti dosažené ve škole s doplněním expozic v muzeu. Ostatní kolegové 

upřednostňovali podrobné popisky k exponátům. 

Hypotéza č. 2 – Pedagogové a vztah k dobrovolným akcím se studenty. 

Předpokládá se, že učitelé na gymnáziu by chtěli se studenty navštěvovat 

dobrovolné akce. Tato hypotéza se potvrdila, převážně 90% učitelů z gymnázií, by byli 

ochotni navštěvovat OM se studenty na dobrovolné akce, zároveň by byli pro, aby 

dobrovolné akce byly organizovány v dopoledních hodinách za doprovodu muzejního 

pedagoga. 

Hypotéza č. 3 – Muzejní pedagog v OM. 

Předpokládá se, že učitelé by chtěli, aby byl při návštěvě OM poskytnut muzejní 

pedagog. Tato hypotéza se téměř vyplnila, 82% pedagogů by přivítali při návštěvě OM 

muzejního pedagoga, jen 18% mladých učitelů do 3 let praxe, by si chtěli prohlídku vést 

sami. 

Hypotéza č. 4 – Pracovní listy volně ke stažení na webovských stránkách 

muzea. 

Předpokládá se, že učitelé ze stran gymnazijních škol, by si chtěli pracovní listy 

pro své studenty stáhnout na webovských stránkách muzea. Tato hypotéza se prokázala. 

64% učitelů by chtěli pracovní listy a řešení si stáhnout, prohlédnout dopředu, než 

přijdou na návštěvu do muzea, aby mohli studenty připravit na to, co je bude čekat při 

jejich návštěvě. Zároveň se prokázalo, že ti samí učitelé by chtěli, aby si mohli stáhnout 

i řešení k pracovním listů. Taky se přiklonili k tomu, aby si OM tisklo pracovní listy 

samo. Tímto se učitelé nemusejí starat o tisk pracovních listů. 
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Hypotéza č. 5 - Jaké praktické ukázky používají pedagogové ve svých 

vyučovacích hodinách v závislosti na délce praxe. 

Předpokládá se, že učitelé s delší praxí, raději používají praktické ukázky jako je 

TV či DVD než jejich mladší kolegové, kteří dávají přednost moderní technologií. Tato 

hypotéza se prokázala. 22% mladších učitelů s praxí do 3let raději používají interaktivní 

tabuli, dataprojektor používají především učitelé s délkou praxe do 10let a to celých 

26% a 26% učitelů používají TV či DVD a internet s délkou praxe nad 11let. 

Hypotéza č. 6 - Vyučovací hodiny bez pracovních pomůcek, nemusejí 

studenti pochopit. 

Předpokládá se, že učitelé, kteří vysvětlují látku v hodinách bez pracovních 

pomůcek, tak žáci danou látku nemusejí pochopit. Tato hypotéza se ukázala jako 

správná. 62% učitelů uvádělo, že studenti látku chápou, ale při té samé otázce 

pokládané studentům 77% studentů odpovídalo, že látku bez pracovních pomůcek 

většinou nechápou. 
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5.5  Diskuze 

5.5.1 Dotazník pro žáky 

Prvotním zájmem bylo zjistit, jestli studenti navštěvují OM a zda by byli ochotni 

OM navštěvovat. Podle dotazníkového šetření bylo zjištěno, že studenti se svými učiteli 

do OM vůbec nechodí, při vyplňování dotazníku se studenti dokonce ptali, kde OM 

vůbec můžou najít, že ho vůbec neznají. Tímto soudím, že by se OM mělo více 

angažovat a propagovat přírodní expozice tak, aby se více dostalo do podvědomí 

studentů, kteří by si našli cestu muzeum navštívit jak se školou, tak ve svém volném 

čase či opakovaně po svých studiích. 

Studenti exkurze chápou jako uvolnění z vyučovacích hodin, kde nemusejí sedět 

striktně v lavicích. Studenti jsou mnohem aktivnější a motivuje je prezentace ve školách 

a muzeích k lepší motivaci k učení. Jelikož exkurzi nevede učitel, ale průvodce či 

časem, až bude OM schopno zaměstnat muzejního pedagoga. V hodinách si můžou 

spoustu věcí ukázat, ale v muzeu si budou moci i exponáty osahat, podívat se na ně 

zblízka a zažít si je v praxi.  

Pro lepší krok kupředu k středoškolským studentům by bylo vhodné vytvoření 

pracovních listů s ohledem na školní osnovy, kde by mohli pracovat ve skupinách či 

jednotlivě při exkurzi v OM. Domnívám se, že studenti budou tak lépe pracovat 

u přichystané exkurze, lépe si uvědomí expozice a výstavy a nebudou muzeem jen tak 

bez myšlenkovitě procházet. 

OM se snaží dělat akce i v přírodě pro děti a studenty, kde si můžou osvědčit své 

dosažené znalosti v přírodních vědách. Jelikož jsme se z tohoto dotazníkového šetření 

dozvěděli, že studenti nechodí do přírody a nemají k ní ani nějak vřelý vztah, je proto 

dobré, že se snaží OM tyto akce vytvářet a utužovat vztah mezi studenty a přírodou. 

Velkou škodou je, že školy v posledních letech nechodí se studenty ani ven do přírody, 

čímž jsou studenti odkázání jen na své zájmy či na semináře ve školách. 
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5.5.2 Dotazník pro učitele 

Ze stran učitelů, při dotazníkovém šetření, jsem se dozvěděla, že vůbec do OM 

nechodí, pouze Střední škola zemědělská se do OM snaží se studenty docházet. 

Během mé návštěvy ve školách si učitelé vytvořili zájem o OM a zajímali se o 

akce. Podle dotazníku odpověděli, že by do OM se studenty chodili, dokonce i 

opakovaně, pokud by se exponáty obměňovaly. 

Učitelé se shodli, že by byly radši, když by si OM vytvořilo pracovní listy, které 

by se týkaly alespoň okrajově školních osnov, aby si studenti z této exkurze odnesli 

nějaké poznatky a měli tak prostor ke komunikaci s muzejním pedagogem. Chtěli by, 

aby pracovní listy mohly být volné ke stažení na internetu i s možným řešením, aby na 

tuto akci mohli připravit sebe i studenty. 

Častým limitujícím faktorem při návštěvě OM je špatná dostupnost. I když je 

muzeum v centru města, školy většinou bývají na jejich okrajích a to pro ně znamená 

ztrátu času a peněz se do muzea dostat. Dalším limitujícím faktorem byla cena a učitele 

uváděli, že by byla nejvhodnější cena vstupného 20-30,- kč nebo mezi 40-60,- kč. Dále 

Učitelé uváděli, že by bylo vhodné, aby si muzeum, aby si muzeum tisklo pracovní listy 

sami. 

Velký zájem byl o dobrovolné akce v dopoledních hodinách jako jsou terény, 

přednášky a výstavyPřínos pro učitele, kteří budou docházet do OM má samozřejmě 

také. Pokud exkurzi v OM povede muzejní pedagog, učitel si může od studentů 

odpočinout od vykládající látky a načerpat nové nápady při další své výuce. 

Jelikož OM je malé muzeum s malými finančními prostředky, zatím si nemůže 

dovolit muzejního pedagoga a ani jiné velké investice jako je interaktivní tabule, kde by 

mohli se studenty po prohlídce komunikovat a vytvářet další možné aktivity. V další 

rozvoji OM je i vytvoření místnosti v OM pro studenty, která by obsahovala exponáty a 

moderní techniku. 
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6 Závěr a doporučení 

OM tvoří každoročně pro učitele  semináře s environmentální tématikou, kde se 

OM prezentuje, jaké udělali změny za poslední rok, co plánují do budoucna. Letos měli 

v OM prezentaci i agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Vlastivědné muzeum 

Olomouc a Muzeum Beskyd, kde lákali učitele na návštěvu se studenty se zajímavým 

programem. 

Základem pro zjišťování kvality služeb v OM je stálé monitorování studentů a učitelů a 

zavedení větší osvěty týkající environmentální problematiky v OM. Muzeum se může 

pyšnit kvalitními exponáty a interaktivní expozicí, kde můžeme najít vysoce 

kvalifikované odborné pracovníky. OM se angažuje v úzkém spojení s některými VŠ a 

pro veřejnost i školy připravuje akce formou vycházek, exkurzí. Abych mohla správně 

identifikovat problém návštěvnosti, vytvořila jsem dotazníky pro studenty a pedagogy a 

pomocí průzkumu mezi studenty jsem se snažila najít příčinu nízké návštěvnosti muzea. 

Zjistila jsem, že dalším limitující faktorem byla cena, špatná dostupnost do OM. 

Pro zvýšení návštěvnosti návštěvníků jsem vytvořila pracovní listy, které se 

specializují na studenty středních škol. Jsou vytvořené ve dvou různých úrovních a to 

pro studenty gymnázií, kteří se setkávají s biologií po celou dobu studia a pak pro 

studenty středních odborných škol, kteří na biologii nekladou takový důraz. PL jsou 

tvořené hravou formou a podporují přirozenou soutěživost studentů. PL jsou vhodnou 

metodou pro aplikování, jsou málo finančně náročné, ale jeho tvorba zabere hodně času. 

Dále doporučuji zakoupení interaktivní tabule v Ostravském Muzeu by měly 

velký přínos jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost. V jiných muzeích interaktivní 

tabuli používají a mají na ni velké ohlasy. Používají ji jak pro malé děti, tak i pro starší 

studenty, kde se učí poznávat základní věci jak z historického hlediska, tak i 

z výtvarného či přírodopisného. Řada muzeí nemá možnosti dělat denní programy do 

přírody a tvořit tak rozsáhlou osvětu studentům a široké veřejnosti. OM má řadu akcí 

spojenou s výpravami do přírody, ale vlivem špatného počasí či sezónnosti by mohla 

být interaktivní tabule vhodným doplňkem. 



Pavla Műllerová: Analýza možností využití vzdělávacích technologií v Ostravském muzeu 

2013 74 

 

Do OM by začala docházet taková kategorie lidí, pro jaké si OM vytvoří program. 

Jelikož v ČR interaktivní tabule patří k novinkám a studenti jsou většinou více 

technicky vyspělí než dospělí, přivítalo by to hlavně kategorii z řad mladých lidí. 

Z hlediska ekonomické stránky, jsou to velké vstupní výdaje, ale s brzkou 

návratností vlivem zvýšení návštěvností OM. Přínos pro muzeum by byl určitě 

zaručený, ať se to týká návštěvnosti, tak i ekonomické stránky. 

Jelikož OM má dva typy expozic, a to historickou a přírodopisnou, musela by si 

vytvořit k tomu vhodné materiály v programech pro interaktivní tabuli, a to bývá časově 

náročné. 

Tyto programy lze volně stáhnout na internetu, ale obsahují licenci, takže vám 

dovolí ji zdarma vlastnit jen pár dnů či týdnů, poté je potřeba si licenci prodloužit nebo 

zakoupit. S programy se dá velmi dobře pracovat, jsou jednoduché pro jejich tvorbu. 

Řada z nich obsahuje řadu aplikací a animací se kterými se dá libovolně pracovat. 

Bohužel často jsou animace a aplikace popsané anglicky, takže nejsou úplně vhodné pro 

malé děti, které se s angličtinou ještě nesetkali, nebo pro studenty kteří vidí látku 

poprvé. Potom je lepší látku překládat do rodného jazyka. 

Dále doporučuji do muzea muzejního pedagoga pro přírodovědnou část a 

historickou část muzea, který by následně mohl provázet studenty po OM. Tento tah 

by přitáhl do OM nejen více škol, ale i rodiče s dětmi. Muzejní pedagog je vhodná 

forma vzdělávání návštěvníků různých cílových skupin, která předává informace 

týkající se exponátů.  

Poslední doporučení se týká větší spolupráce OM se studenty VŠ, kde je možná 

velká tvorba diplomových či bakalářských prací a to jak z oboru pedagogiky, didaktiky 

či odborným zaměřením, který by napomohl ve větším rozvoji OM. 
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Seznam obrázků z PL pro gymnázia 

 Opál (http://cs.wikipedia.org, 2013). 

 Rys (www.svet-selem.cz, 2013). 

 Pes (www.svet-selem.cz, 2013). 

 Vlk (www.svet-selem.cz, 2013). 

 Medvěd (www.svet-selem.cz, 2013). 

  Kakost luční (http://www.prazskestezky.cz, 2008). 

http://www.svet-selem.cz/nase-selmy/jak-je-vystopovat/
http://www.svet-selem.cz/nase-selmy/jak-je-vystopovat/
http://www.svet-selem.cz/nase-selmy/jak-je-vystopovat/
http://www.svet-selem.cz/nase-selmy/jak-je-vystopovat/
http://www.prazskestezky.cz/
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 Ploník lékařský (cernyles.wz.cz, 2013). 

 Přeslička bahení (www.rybsvaz.cz, 2009). 

  Šťovík kyselý(www.osel.cz, 2008). 

 Tužebník jilmový (anime-of-malvin.blog.cz, 2008). 

 Máta dlouholistá (ona.idnes.cz, 2012). 

 Bedla vysoká (matyldakr.blog.cz, 2011). 

http://cernyles.wz.cz/rostliny.html
http://www.rybsvaz.cz/zu/slides/Preslickabahenni.html
http://www.osel.cz/index.php?clanek=3998
http://anime-of-malvin.blog.cz/en/0805/tuzebnik-jilmovy
http://ona.idnes.cz/osvezujici-kosmetika-a-vune-s-matou-dbo-/krasa.aspx?c=A120615_160258_krasa_sck
http://matyldakr.blog.cz/1101/bedla-vysoka
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  Kostival lékařský (www.scanzen.cz, 2013). 

 Perlovec velký (www.nahuby.sk, 2013). 

 Bourovec trávový (www.JaroslavKaas.com, 2011). 

 Bourovec travový (www.abality.com, 2013). 

  Pcháč bahenní (http://www.prazskestezky.cz, 2008). 

http://www.scanzen.cz/kytky/kostival/
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=277489
http://www.flickriver.com/photos/jaroslavkaas/popular-interesting/
http://www.abality.com/zvirata-motyli-nabidka/
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 Lipnice bahenní (www.jirifranc.estranky.cz, 2013). 

 Svízelka chlupatá (www.botanickafotogalerie.cz , 

2013). 

 Heřmanický rybník (www.mapy.cz, 2013). 

 Tekoucí řeka (www.geocaching.com, 2013). 

 Protažení šíje a vytvoření ostrovu 

(www.geocaching.com, 2013). 

 Legenda (www.geocaching.com, 2013). 

http://www.jirifranc.estranky.cz/fotoalbum/priroda/atlas-rostlin-320-druhu/lipnice-bahenni.jpg.html
http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Cruciata%20laevipes&title=Cruciata%20laevipes%20%7C%20sv%C3%ADzelka%20chlupat%C3%A1%20(sv%C3%ADzel%20k%C5%99%C3%AD%C5%BEat%C3%BD)&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=true&spec_syntax=species&sortby=lat
http://www.mapy.cz/
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=34d2df20-ae1b-4435-b140-e212d74f1c90
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=34d2df20-ae1b-4435-b140-e212d74f1c90
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=34d2df20-ae1b-4435-b140-e212d74f1c90
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 Sněženka (hobby.idnes.cz, 2008). 

 Ropucha zelená (http://petrtylka.blog.cz, 2009). 

 Brslen evropský (www.kibic.rajce.idnes.cz, 2012). 

 Koukol polní (www.aaa-inzerce.cz, 2011). 

 Pryšec kolovratec (www.web2.mendelu.cz, 2013). 

 Nepatrnec rolní (www.web2.mendelu.cz, 2013). 

http://hobby.idnes.cz/snezenka-podsneznik-galanthus-nivalis-d92-/herbar.aspx?c=A081130_195206_herbar_lud
http://kibic.rajce.idnes.cz/Kamyk,_hrad/
http://www.aaa-inzerce.cz/atlas-rostlin/koukol-polni-agrostemma-githago.html
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/pryscovite/Euphorbia_helioscopia.html
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/pryscovite/Euphorbia_helioscopia.html
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 Chrpa modrá (www.skolaplumlov.tym.cz, 2012). 

 Ostročka stračka (www.albatros.cz, 2007) 

 Hledíšek menší (www.botanickafotogalerie.cz, 2013). 

 Ježatka kuří noha (cs.wikiversity.org, 2012). 

 Pryskyřník rolní (fotka.atlasrostlin.cz, 2013). 

 Hvězdovka trojitá (www.biolib.cz, 2001). 

http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1151/51.%20kvety.htm
http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?latName=Microrrhinum%20minus&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=true&spec_syntax=species
http://cs.wikiversity.org/wiki/PKR/Echinochloa_crus-galli
http://fotka.atlasrostlin.cz/pryskyrnik-rolni/fotky-pridane-uzivateli-6716
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id29281/
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 Žampion zápašný (www.damyko.info, 2007). 

 Bedla vysoká (cs.wikipedia.org, 2013). 

 Kozák březový (www.rostou.cz, 2012). 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=XopdkCebCqIvIM&tbnid=WJJXx__pJTDUjM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.damyko.info%2FForumA%2Fviewtopic.php%3Fp%3D44817&ei=hV1wUebIFcnusgaL94GYBQ&bvm=bv.45373924,d.Yms&psig=AFQjCNFtTeel-JHL45XLmlmuuGi03Dr8kg&ust=1366404865104071
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bedla_vysok%C3%A1
http://www.rostou.cz/houba/24/kozak-brezovy/
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Seznam obrázků z PL pro studenty odborných škol 

 Halda Ema (www.treking.cz, 2012). 

 

Halda Ema (www.treking.cz, 1962.). 

Halda Ema (Radek Bartoš, 2007). 

 Šiška jedle bělokoré (© Copyright TH SOFT, 2006). 

 Šiška borovice lesní (zeny.e15.cz, 2008). 

http://www.treking.cz/
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Radek_Barto%C5%A1
http://zeny.e15.cz/clanek/domov/borovice-lesni-a-borovice-klec
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 Šiška smrku ztepilého (http://www.olese.cz, 2013). 

 Plod dubu lesního (cs.wikipedia.org, 2013). 

 Lípa srdčitá (http://www.abicko.cz, 2000). 

 Plod buku lesního (http://www.stenata.g6.cz, 2013). 

 Kozlík lékařský (www.ordinace.cz, 2007). 

http://www.olese.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD
http://www.abicko.cz/
http://www.ordinace.cz/clanek/kozlik-lekarsky/
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 Trnka vonná (http://ict.unas.cz, 2012). 

 Kostival lékařský (www.herbavitalis.cz, 2002). 

 Máta dlouholistá (www.botanickafotogalerie.cz, 2013). 

 Mateřídouška obecná (www.nasebylinky.estranky.cz, 2013). 

 Kopřiva dvoudomá (nartaya.blog.cz, 2008). 

http://www.herbavitalis.cz/herbar.html
http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Mentha%20longifolia&title=m%C3%A1ta%20dlouholist%C3%A1%20%7C%20Mentha%20longifolia&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=true&spec_syntax=species&sortby=cz
http://www.nasebylinky.estranky.cz/clanky/gynekologie.html
http://nartaya.blog.cz/0807/kopriva
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 Ječmen (oko.yin.cz, 2012). 

 Oves (www.crestcom.cz, 2013). 

 Žito (http://oko.yin.cz, 2013). 

 Pšenice (www2.zf.jcu.cz, 2013). 

 

http://oko.yin.cz/29/obilniny/
http://www.crestcom.cz/tiskove_stredisko/presscenter.php?p=text_detail&idfirmy=89&idslozky=1351&idtextu=7914
http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/skripta/2/psenice_spalda.html

