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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá výukou geologie na základních a středních 

školách v minulosti i současnosti. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na dvě 

kapitoly. První kapitola popisuje výuku geologie v minulosti. Druhá kapitola teoretické části 

popisuje výuku v současné době. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje vytvoření návrhu exkurze pro posluchače 

základních a středních škol s popisem trasy, navštívených míst a finanční kalkulací. 

Klíčová slova: výuka, geologie, exkurze 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the teaching of geology at primary and secondary 

schools in the past and also in the present. The theoretical part of the thesis is dividend in to 

two chapters. The first charter describes the teaching of geology in the past where as the 

second charter describes the teaching of geology nowadays. 

 

 The practical part of the thesis contains a plan of an excursion for variol students of 

primary and secondary schools with the description of the journey, visited places and 

financial  calculations. 

 

 Keywords: education, geology, excursions 
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1 ÚVOD 

V této práci se zabývám studiem historie výuky geologických disciplín na 

základních a středních školách. Výuka geologických disciplín má na základních a středních 

školách mnohaletou tradici. V průběhu tohoto studia se žáci obeznamují nejen se živou, ale 

i neživou přírodou. Bohužel výuka geologických disciplín se možná z důvodu její 

obsáhlosti a pro někoho možná složitosti dostává na okraj učebních plánů. 

Školství v posledních 20 letech prochází neustálými změnami a úpravami a 

mnohokrát se naruší kontinuita zaběhnutých učebních plánů. To se také ukázalo na výuce 

geologických disciplín, kdy se tento, kdysi samostatný předmět dostal do studijních osnov 

s jinými předměty. 

K práci jsem využila učebnice a další didaktickou literaturu, kterou srovnám se 

současnými učebnicemi, které se používají na těchto školách. Dnešní nabídka učebnic je 

vetší, než to bývalo v minulosti a obsah těchto učebnic je přizpůsoben současné době a 

formám výuky.  

Vycházejíc z této teoretické přípravy žáků a studentů škol navrhuji v závěru 

školního roku absolvování odborné exkurze, která by názorně ukázala geologické 

zajímavosti bližšího okolí, v tomto případě v okolí Bruntálska a Jeseníků. 
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2 HISTORIE VÝUKY GEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN NA 

ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

 První kapitola mé bakalářské práce nese název historie výuky geologických 

disciplín na základních a středních školách na území České republiky. Budu mít tedy za 

úkol popsat, jak se geologie vyučovala v dávných dobách. K porovnání mám starší 

učebnice, které každou zvlášť popíšu, porovnám a nakonec přidám vlastní názor na tyto 

učebnice. 

2.1 UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO ROKU 1989 

2.1.1  PŘÍRODOPIS 8 – PRO 8. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Tato učebnice z roku 1983 (obr. 1), kterou vydalo Státní pedagogické 

nakladatelství, jako své druhé vydání má 157 stran a sloužila jako učebnice pro 8. ročníky 

základních škol. 

 

 Obrázek 1. Přírodopis 8 (http://es.ioffer.com/) 
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Kniha je rozdělena do sedmi kapitol, kdy každá kapitola má několik svých 

podkapitol. První kapitola se nazývá „jak se utvářela naše Země“ a v této kapitole se 

probíralo, jak vznikla naše Země, z čeho se skládá, co jí tvoří, a co je zemská kůra. 

V druhé kapitole, s názvem „z čeho se skládá zemská kůra“ si vysvětlíme z jakých 

hornin a nerostů se skládá naše Země, co je základním stavebním kamenem, z čeho se 

skládají krystaly a nerosty. Další co si zde popíšeme, jsou fyzikální a chemické vlastnosti 

nerostů a v neposlední řadě je tato kapitola doplněna o laboratorní práce, ve kterých si tyto 

vlastnosti názorně ukážeme. 

Třetí kapitola nese název „geologické děje“. V této kapitole si popíšeme jaké má 

Země vlastní zdroje energie, jak vznikají hlubinné a výlevné vyvřelé horniny, které si 

podrobně popíšeme. Zaměříme se také na sopečnou činnost na nerosty rudných žil a jejich 

vznik. Povíme si něco o zvětrávání hornin a nerostů, o tom, jak se přetváří zemský povrch, 

jak vznikají úlomkovité a jílovité usazené horniny. Další, čím se budeme zabývat, je vznik 

chemických usazených hornin, vznik podzemních vod a povíme si také něco o půdách. Od 

půd přejdeme ke vzniku a vývoji pevnin, oceánů a vývoji a poruchám zemské kůry, se 

kterými souvisí zemětřesení, které je v další podkapitole. V poslední podkapitole si 

vyjmenujeme nejdůležitější přeměněné horniny a jejich nerosty. Tato kapitola je taktéž 

doplněna o laboratorní práci, ve které budeme poznávat nerosty a horniny. 

Další, v pořadí čtvrtá kapitola se nazývá „vývoj zemské kůry a života na Zemi“. 

V této kapitole se budeme zabývat horninami a zkamenělinami, kde zjistíme jejích stáří. 

Dále si rozdělíme stáří Země na etapy, jako jsou prahory, prvohory, druhohory aj. 

Laboratorní práce, která je na konci této kapitoly se zabývá pozorováním horninových 

těles a půdního profilu v okolí školy. 

Pátá kapitola nese název „pohled na geologickou mapu ČSSR“ a v této kapitole se 

zaměříme na rozdělení republiky z geologického hlediska. Popíšeme si Český masiv a 

Západní Karpaty. V laboratorní práci budeme zkoumat geologickou stavbu v okolí školy. 

Předposlední kapitola této učebnice s názvem „člověk využívá bohatství neživé 

přírody“ nám vysvětlí, jak vzniká geologická mapa, jak geologové hledají a zkoumají 

ložiska nerostných surovin, a proč člověk těží užitkové nerosty a horniny. 
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Poslední kapitola této učebnice „Země – životní prostřední člověka“ řeší životní 

prostředí a jeho složky, jak se vyvíjí vztah člověka k životnímu prostředí, jakými vlivy 

člověk na prostředí působí a jak pečovat v socialistické společnosti o životní prostředí. Na 

konci této kapitoly se nachází klíč k určování nerostů a hornin. 

S touto učebnicí se mi pracovalo velmi dobře, a proto tuto knihu hodnotím kladně. 

Kniha je velmi vkusně doplněna obrázky k právě probíranému učivu, nechybí zde otázky a 

úkoly u každé kapitoly a co bych vyzdvihla jako klad je to, že v této učebnici se za každou 

kapitolou nachází laboratorní práce (Vališ a kol 1983). 

2.1.2 PŘÍRODOPIS 9 – MINERALOGIE, GEOLOGIE A VÝVOJ ŽIVOTA 

Vycházela jsem z učebnice (obr. 2), která pochází z roku 1980 a napsalo ji Státní 

pedagogické nakladatelství. Kniha má 195 stran a je to šestnácté nezměněné vydání a je 

doplněna obrázky, které náleží právě probíranému učivu 

 

Obrázek 2. Přírodopis 9 (foto autor) 
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 První menší kapitola nese název „látkové složení a stavba země“. V první 

podkapitole se zaměřili na výskyt hornin a minerálů, stavbu Země a původ nerostných 

surovin.  

 Po pár stránkách přecházíme k velké kapitole s názvem „mineralogie – nauka o 

nerostech“ a v této kapitole, která má 44 stránek, se vyučují tvarové vlastnosti krystalů a 

krystalové soustavy, které jsou zde velmi pěkně popsané. Fyzikální vlastnosti, jako 

například hustota, tvrdost, štěpnost, lom, optické vlastnosti a chemické vlastnosti zde také 

nechybí. Druhá podkapitola se zabývá soustavou nerostů a probírá zde prvky, sirníky, 

halovce, kysličníky, kyslíkaté soli jako jsou uhličitany, křemičitany aj. Třetí a zároveň 

předposlední podkapitola se zabývá vznikem a přeměnou nerostů. Zde zjišťujeme, jak 

vznikají nerosty z magmatu, z magmatických par a horkých roztoků, z životní činnosti 

organismů a přeměnou. Poslední podkapitola se zabývá rozšířením prvků v zemské kůře. 

 Třetí kapitola této učebnice nese název „geologie“ a ta je pro mou práci podstatná. 

První podkapitola této velmi rozsáhlé kapitoly je “stavba zemské kůry a síly utvářející 

zemský povrch“. Zde si jako první probereme horniny a to horniny vyvřelé a usazené, které 

ještě rozdělíme na usazeniny úlomkovité, chemické, ústrojného původu a přeměněné 

horniny. Dále se budeme zabývat tím, kde jsou horniny uložené a probereme si vrstvy 

zemské kůry a poruchy vrstev. Druhá podkapitola nese název „geologické síly“, a zde se 

dozvíme o činnostech vnitřních geologických sil, ke kterým patří horotvorné pohyby, 

pevninotvorné pohyby, zemětřesení a sopečné jevy, které dále dělíme na hlubinná 

magmatická tělesa, podpovrchová magmatická tělesa a výlevná magmatická tělesa. Mezi 

činnosti vnějších geologických sil, což je i název další podkapitoly, patří mimo jiné činnost 

tekoucí vody, činnost moře, činnost větru, působení tíže na zemský povrch, činnost ledu a 

činnost organismů. Další, co se zde probírá je vývoj zemského povrchu působením 

vnitřních a vnějších sil a poslední učivo, které je v této podkapitole nese název podzemní 

vody a prameny. Třetí podkapitola nese název „dějiny zemské kůry a života na Zemi“ kde 

si ze začátku povíme něco o názorech na vznik Země, projdeme si geologickými érami, 

jako jsou prahory, starohory, vznik života na Zemi, prvohory, druhohory, třetihory a 

čtvrtohory. Další podkapitola nese název „geologická stavba ČSSR“ ve které se dozvídáme 

o Českém Masivu a jeho vývoji v prahorách, starohorách, starších prvohorách, mladších 

prvohorách, druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách. Druhým stavebním kamenem ČSSR 
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je Karpatská soustava a její vývoj v před druhohorních útvarech, druhohorách, třetihorách 

a čtvrtohorách. V další podkapitole nazvané „těžba užitkových nerostů a hornin“ se 

dozvídáme o těžbě hornin, uhlí, rud, ropy, zemních plynů a také o hlubinné a povrchové 

těžbě. Poslední podkapitola této kapitoly se nazývá „půdy, jejich vznik, rozdělení a 

význam“. V této kapitole se probírá vznik půdního profilu, půdotvorní činitelé, do kterých 

spadá mateční hornina, podnebí, členitost terénu a žijící organismy, rozdělení půd na 

podzoly, středoevropské hnědozemě, černozemě a vápenatky. Jako poslední je zde zahrnut 

význam a ochrana půdy. 

 Poslední, čtvrtou kapitolou této učebnice je „vývoj života“, kde zjistíme něco o 

rozmanitosti organismů a jejich rozšíření na Zemi, něco o základních vlastnostech 

organismů a vzájemných vztazích mezi organismy a prostředím. V této kapitole je také 

zahrnut britský zakladatel evoluční biologie Charles Darwin a jeho teorie, důkazy a 

doklady vývoje organismů a význam nauky a dědičnosti. 

 Na konci knihy se nachází závěr, klíč k určování nerostů a hornin a rejstřík pojmů. 

Ke knize náleží schéma vývoje obratlovců a tabulka krystalové soustavy. 

 Tuto knihu bych ohodnotila velice kladně. Dle mého názoru je v ní vše, co by 

studenti devátých ročníků měli umět a znát o geologii. Kniha je na můj vkus až přiliž 

dlouhá oproti učebnicím, které se používají v dnešní době, ale informace jsou v ní pojaty 

takovým způsobem, že se počet stran ve finále ztratí. Na knize se mi líbí to, že za každou 

kapitolou jsou otázky a úkoly z právě probraného učiva a za velkými kapitolami jsou 

laboratorní práce (Pauk a kol 1980) 

2.2 UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY DO ROKU 1989 

2.2.1 MINERALOGIE A GEOLOGIE PRO VYŠŠÍ TŘÍDY STŘEDNÍCH ŠKOL 

Autorem učebnice je prof. Dr. Gustav Daněk. Kniha vyšla v roce 1935 jako druhé 

vydání v nakladatelství Československé grafické unie a.s. v Praze a má 165 stran. Popis 

této knihy bohužel nemůže být kompletní, jelikož vzhledem k jejímu stáří zde několik 

stránek chybí. 
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V úvodu této knihy si popíšeme základní fakta a to, co je to příroda, co jsou 

přírodniny, přírodopis, co jsou biologické vědy a anorganické vědy. 

První velkou kapitolou této učebnice je „mineralogie“. Zde budeme probírat co to 

mineralogie vůbec je, jak vznikaly horniny a nerosty, jak se nerosty vyskytují a jak se 

nerosty a horniny těží. Postupně se dostaneme do kapitoly „mineralogie všeobecná“, která 

má podkapitolu „krystalografie“ a zde se budeme zabývat tím, co to krystal je, jak se na 

něm měří osa souměrnosti, jaké má parametry, roviny souměrnosti, jak má velké hrany a 

co jsou krystalografické soustavy. V další kapitole si tyto soustavy důkladně popíšeme a 

ukážeme si zástupce každé z nich. Jak krystaly srůstají, jaké mají agregáty, shluky aj. 

popisuje další kapitola. Ani v této knize nechybí fyzikální vlastnosti nerostů a to vlastnosti 

optické jako je barva, vryp, lesk, vid, průhlednost a lom světla. Dále pak co jsou nerosty 

dvojlomné, jednolomné a nerosty opticky jednoosé a dvojosé. A co se týká vlastnosti 

mechanických, nacházíme zde štěpnost, lom, pevnost a nám již známou Mohosovu 

stupnici tvrdosti. Další jsou vlastnosti magnetické, elektrické a hustota. Vlastnosti 

chemické nás seznámí s mnohotvárností a stejnotvárností. Nyní se dostáváme k samotným 

třídám a první jsou prvky ze skupiny kovů a máme zde popsané ty nejdůležitější jako je 

zlato, stříbro, platina, měď a železo. V druhé skupině nekovů máme diamant, tuhu a síru. 

Třetí skupinou jsou sirníky a sirné soli. Do této skupiny řadíme pyrit, markazit, galenit, 

chalkozín, sfalerit, cinabarit, antimonit a chalkopyrit. Další skupinou jsou kysličníky, kde 

se nachází křemen, pazourek, achát, opál a další. Další tři třídy bohužel nemohu popsat, 

protože jak jsem již v úvodu uvedla, kniha není kompletní. Sedmou skupinou jsou 

dusičnany a fosforečnany do kterých patří například apatit. Osmou skupinou jsou 

křemičitany, kde najdeme ortoklas, plagioklas, kaolín, mastek, augit, slídu, granát aj. 

Poslední třídou jsou nerosty ústrojného původu, kde patří jantar, uhlí, nafta a zemní olej. 

Druhou kapitolou této učebnice je „geologie“. Hned v úvodu si popíšeme, co to 

geologie je, z čeho se skládá naše Země a co je to zemské nitro. Dále se seznámíme s 

historickými dobami a přejdeme ke geologickým činitelům. Jako první si popíšeme vodu a 

její oběh v přírodě, co jsou to krasové jevy, spodní vody a prameny, jak se regulují řeky, co 

víme o mořích a ledovcích. Přejdeme k vnitřním činitelům, mezi které patří sopečná 

činnost. Dalším činitelem, kterého zde popisuji je zemětřesení, a v poslední řadě to jsou 

pohyby zemské kůry. Další podkapitolou je „petrografie“ a zde se dozvíme, jak se horniny 
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určují a jak je dělíme. Popíšeme si, co jsou horniny vyvřelé a horniny usazené, jak je 

dělíme a jaké zástupce tyto třídy mají. Další podkapitolou je „stavba zemské kůry“ a zde si 

popíšeme, k jakým poruchám dochází v uložení vrstev. Jako první je zde popsaná 

dislokace ve směru svislém, do které patří pohyb, zlom, prolom a pukliny. Druhá dislokace 

způsobená tlaky vodorovnými popisuje vrásy, antiklinály, synklinály, vzdušné sedlo, 

úklon, směr, konkordanci a diskordanci. Předposlední podkapitolou této učebnice je 

„historická geologie“. Tato kapitola popisuje geologické éry, jejich časové rozhraní, 

nejdůležitější události, zástupce jak z říše zvířat, tak z říše rostlin. Jako poslední kapitolu 

autoři vybrali „geologii Československé republiky a její nerostné bohatství“. V této 

kapitole je ČSR rozdělena na Český masiv a Soustavu karpatskou. Obě geologické oblasti 

jsou popsány, kde se nachází, kde se rozprostírají, jaké oblasti do nich spadají a jak se v 

geologické minulosti měnily. 

Nejsem schopná ohodnotit praktičnost a obsah této knihy, protože ve srovnání s 

dnešními knihami je psaná zcela jinou formou, jsou zde použité zastaralé výrazy a jako 

učebnici 21. století bych ji nepoužila (Daněk 1935) 

2.3 DOPLŇKOVÁ LITERATURA PRO VÝUKU GEOLOGIE 

2.3.1 KLÍČ K URČOVÁNÍ NEROSTŮ A HORNIN 

Kniha od prof. RNDr. Františka Němce ze státního nakladatelství Praha je prvním 

vydáním a pochází z roku 1956. Kniha má 224 stran a sloužila jako učební pomůcka pro 

školy v odvětví mineralogie a petrografie. 

Tato kniha je rozdělena na dvě části. První část je metodická a v této části se 

zaměříme dopodrobna na horniny a minerály. Jako první se v této knize rozlišuje rozdíl 

mezi nerostem a horninou. V následujících stranách a podkapitolách se budeme zabývat 

tím, jak rozeznat minerály a horniny za pomocí chemikálií, laboratorních pomůcek a 

dalších věcí. Budeme zjišťovat, jakou mají barvu, tvrdost, vryp, lesk, hustotu, 

magnetičnost, při jakých teplotách se taví, kdy sublimují a za jakých podmínek jsou 

rozpustné ve vodě a v kyselinách. 

V další podkapitole si probereme, jak určovat horniny a nerosty v terénu, co 

všechno pro tuto práci budeme potřebovat, čím se budeme zabývat a jakých výsledků 
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můžeme dosáhnout. Faktem zůstává, že v terénu se toho o nálezích moc nedozvíme, ale i 

tak je na pár stranách podrobně popsáno jak toho všeho docílit. Dále si v této kapitole 

popíšeme obsah horninotvorných nerostů v hornině, rozdělení horninotvorných nerostů a 

vnější znaky jednotlivých nerostů. Od této kapitoly se dostáváme k nejdůležitějším 

stavbám hornin do které spadá všesměrná stavba, rovnoběžná stavba, stejnoměrně zrnitá 

stavba, nestejnoměrná zrnitá stavba atd. Po této podkapitole se budeme věnovat rozdělení 

hornin a to na vyvřelé usazené a přeměnné. Zde si na pár stránkách popíšeme základní 

fakta, které se tohoto rozdělení týkají. 

Nyní se dostáváme ke druhé – speciální části, která zahrnuje připomínky k práci 

v určovací části. V těchto kapitolách se odpovídá na otázky, které si během studia hornin 

můžeme pokládat. Na dalších stranách jsou popsány základní fakta a informace o 

základních nerostech. Je zde 164 otázek které se snaží odpovědět na věci, kterými se 

nálezci zajímají. Po nerostech přecházíme k horninám. Zde je 88 otázek týkajících se 

hornin, kde se autoři snažili přesně a výstižně odpovídat na otázky, které by si lidé mohli 

klást (Němec 1956) 

2.3.2 GEOLOGICKÉ VĚDY 

Tato kniha, která sloužila jako učební pomůcka, pochází z roku 1973 a jako své 

první vydání ji vydalo Státní pedagogické nakladatelství. Má 400 stran, 100 obrázků a 

popisuje mineralogii, petrografii a geologii. 

Kniha je rozdělena na 10 kapitol a každá kapitola má své podkapitoly, ve kterých 

popisuje vše, co je potřebné o těchto geologických disciplínách vědět. 

První kapitola, která nese název „vývoj geologických věd“ se zabývá historickým 

vývojem geologie a rozdělení geologie na vědy jako například nám známou mineralogii, 

petrografii a geologii. Ta je zde ještě rozdělená na všeobecnou, regionální, historickou a 

stratigrafickou, výkonnou a užitou, a dále pak na geochemii a geofyziku. 

V druhé kapitole pod názvem „Vesmír a Země“ si popíšeme sluneční soustavu, 

vývoj a stavbu Země a její předgeologický vývoj. Z čeho je naše Země složená si popíšeme 

v následující podkapitole a z toho budeme vycházet při dalším popisu zemské kůry. Odtud 
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přejdeme přes selenologii a srovnání planet naší Sluneční soustavy k pohybu kontinentů, 

geologii Měsíce a planet. 

 Ve třetí kapitole s názvem „mineralogie“ si dopodrobna popíšeme vše, co o ni 

víme. Probereme vznik a výskyt nerostů, krystalografii, fyzikální a chemické vlastnosti a 

rozdělíme si minerály do tříd, ke kterým si přiřadíme zástupce. 

Čtvrtá kapitola navazuje na třetí a zabývá se „petrografii“. V této kapitole si 

popíšeme, stejně jako ve třetí, vlastnosti, vznik, rozdělení a složení hornin. 

V páté kapitole s názvem „všeobecná geologie“ se zaměříme na vrstvy a souvrství, 

tektonické poruchy, působení vnitřních a vnějších geologických činitelů. 

Šestá kapitola se nazývá „pedologie“ a jak již vyplývá z názvu budeme se zabývat 

půdami a to jejich vznikem, složením, rozdělením a vlastnostmi. 

Sedmá kapitola „paleontologie“ nám popíše vznik zkamenělin, jejich zachování, 

rozdělení, význam a v neposlední řadě nám taky dopodrobna popíše zoopaleontologické 

skupiny všech zkamenělin a také fytopaleontologické skupiny do kterých řadíme rostliny. 

V osmé kapitole, která se nazývá „historická geologie“ se budeme zabývat 

jednotkami měření, přehledem geologických ér, ve kterých si podrobně popíšeme všechny 

éry a zákonitosti vývoje zemské kůry. 

Předposlední kapitola „regionální geologie“ nás seznámí, jak je Česká republika 

rozdělena na Český masiv a Karpatskou soustavu a pak si dopodrobna popíšeme jednotlivé 

pásma a masivy.  

A konečně v poslední kapitole, která se nazývá „geologie výkonná a užitá“ se 

zaměříme na geologické mapování, co je to geologie užitá, co jsou ložiska, jak se 

zkoumají, jaké máme druhy průzkumů a jak aplikovat geologii v jiných oborech. 

Tato kniha se mi velmi líbila, jak formou, tak i popis. Z knihy je na první pohled 

vidět, že si autoři dali při tvorbě této učební pomůcky opravdu záležet a nezapomněli na 

žádná důležitá fakta, které některé knihy postrádají (Habětín a kol 1973) 
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2.4 SROVNÁNÍ OBSAHOVÉ ÚROVNĚ UČEBNIC 

Jelikož jsem studentem hornicko – geologické fakulty, dovolím si přidat vlastní 

názor na tyto učebnice. Vzhledem k tomu, kolik jsme se toho za 3 roky naučili na vysoké 

škole bych řekla, že to studenti před několika desítkami let měli hodně složité. Učivo, které 

my jsme se učili takovou dobu, pořád ho opakovali a pilovali, museli v dávných dobách 

umět během jednoho roku. Učebnice, které jsem popisovala, jsou napsány tak, jak by měly 

být, ale pro žáky devátých ročníků je tam informací hodně.  

První popisovaná učebnice byla dle mého názoru přehlednější, kvalitnější a 

informace v ní byly lépe zaznamenané a popsané.  

Druhá učebnice, která díky svému stáří postrádala pár stránek, už na mě takový 

dojem neudělala. Moc textu, málo obrázků, zastaralé výrazy aj. Je to ale otázka vkusu. 

Někomu se líp učí z takové knihy, než když má jeden obrázek vedle druhého. 

Co se týče popisovaných pomocných knih, nemám k nim žádné výhrady. Knihy 

jsou velmi pěkně popsané, ilustrované a nachází se v nich vše, co by si student nebo učitel 

přál najít. Líbilo se mi jejich zpracování ať už z hlediska grafického, tak i vizuálního. Tyto 

knihy bych doporučovala jako pomůcky i v dnešní době, kdy se toho na školách učí 

podstatně méně, než kdysi a učivo je hodně zkrácené. 
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3 SOUČASNÝ STAV VÝUKY GEOLOGIE NA ŠKOLÁCH 

V dnešní době se geologické disciplíny na základních školách vyučují nejčastěji v 

devátých ročnících a rozsah učiva je dvě hodiny týdně. Pro srovnání jsem si vybrala tři 

učebnice přírodopisu pro devátý ročník a to jednu pro základní školy a víceletá gymnázia a 

dvě určené jen pro základní školy.  

Učebnice pro základní školy vydaná SPN v roce 2010 jako první vydání, má 104 

stran a je zaměřená především na geologii. 

Druhá učebnice je z nakladatelství FRAUS z roku 2007, vyšla jako první vydání a 

má 128 stran. Tato učebnice je zaměřena na geologii, minerály a horniny. 

Třetí učebnice je z nakladatelství FORTUNA z roku 2009, má 104 stran a vyšla 

jako třetí, upravené vydání pod názvem „ekologický přírodopis“ a je zaměřena především 

na Vesmír, Zemi a vývoj člověka. 

V následujících stránkách se budu zabývat popisem těchto učebnic a jejich 

porovnáním. Na závěr, dle vlastního názoru, tyto knihy zhodnotím a to z hlediska, jaký 

mají vliv na současný stav výuky. 

3.1 UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

3.1.1 PŘÍRODOPIS 9 – GEOLOGIE A EKOLOGIE 

Při tomto popisu vycházím z knihy (obr. 3), která je rozdělena na dvě velké kapitoly 

a to „geologické vědy a ekologie“ a „životní prostředí“ a jelikož je moje bakalářská práce 

zaměřena na výuku geologie, budu se proto zabývat první kapitolou.  

První podkapitola je věnovaná „naší Zemi ve Vesmíru“ a to znamená, že hned na 

začátku školního roku se žáci devátých tříd učí o vzniku Země a její stavbě. Druhou 

podkapitolou je „mineralogie“ a na přibližně dvaceti stranách je pro žáky připraveno velké 

množství informací o nerostech a horninách. Učí se základy v okruhu fyzikálních 

vlastností nerostů, do kterých spadá jejich hustota, krystalové soustavy, tvrdost, štěpnost a 

dále pak chemické vlastnosti. V této podkapitole nesmí chybět třídění nerostů na deset 

základních skupin a v každé skupině jsou pak zaznamenány zástupci. V další podkapitole 
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nás čeká „petrologie“, která je rozdělená na vyvřelé horniny, usazené horniny a přeměněné 

horniny. V této učebnici je mineralogie a petrografie asi třetinou učebnice.  

V další podkapitole se dostáváme ke „geologickým dějům“, jako jsou pohyby 

litosférických desek, poruchy zemské kůry, sopečná činnost, zvětrávání, činnost větru a 

mnoho dalších. Dále je zde zahrnuto učivo o „půdách“, kterému ovšem autoři nevěnovali 

moc pozornosti a proto o nich jsou napsány pouze tři strany.  

Zhruba v polovině učebnice narazíme na velmi oblíbené téma a tím je „vznik a 

vývoj života na Zemi“. Nechybí zde éry vývoje Země, kde v pár větách jsou popsány 

prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. Po pár stránkách o érách Země se dostáváme 

ke „geologickému vývoji a stavbě České republiky“. V této kapitole se autoři zaměřili na 

Západní Karpaty a Český masiv, který popsali, řekla bych, až moc podrobně. Po této 

kapitole se dostáváme k ekologii, která už není náplní mé práce.  

V pár větách bych chtěla říct, že tato učebnice je velmi hezky, pestře a originálně 

zpracovaná, obrázků je v knížce nespočet a velmi pěkně mají udělané to, že za každou 

kapitolou jsou otázky a úkoly pro opakování učiva a v každé kapitole jsou úkoly pro 

zapamatování a vyhledání učiva (Černík 2010). 

 

Obrázek 3. Přírodopis 9 (foto autor) 
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3.1.2 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS 

Třetí učebnice, kterou jsem měla k dispozici je taktéž zaměřena na geologii.

 

Obrázek 4. Ekologický přírodopis (foto autor) 

Po prolistování obsahu se dostáváme k první velké kapitole, kterou je „Vesmír – 

Země – podmínky života“. Tato kapitola začíná popisem sluneční soustavy, planetami a 

sluncem. 

Postupně se dostáváme k stavbě Země, zemské kůře a konečně k tomu 

nejdůležitějšímu a tím jsou minerály a horniny. Stejně jako v předchozích učebnicích 

začneme vznikem minerálů, jejími tvary a vlastnostmi. Volně přecházíme k horninám, u 

kterých řešíme jejich vznik pomocí geologických dějů, kde se dočítáme o magmatu, 

čedičích a žule. Ve vnějších geologických dějích narazíme na rozpad hornin a minerálů 

vlivem zvětrávání, vápence a dolomity.  

Dalším tématem v této učebnici jsou přeměny hornin a horninový cyklus. Po velmi 

krátkém úvodu co se týče mineralogie a petrografie se dostáváme ke vzniku a vývoji 

litosféry, hydrosféry, atmosféry a pedosféry, která je v této učebnici popsána nejrozsáhleji 

v porovnání s předchozími učebnicemi. Po půdách přecházíme k další velké kapitole a tou 
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je „vývoj Země, života a člověka“. Hned v úvodu můžeme vidět velký ilustrovaný obrázek 

geologických ér. Jako prvním se zabýváme prahorami, které jsou zde velmi pěkně a 

podrobně popsány. V prvohorách řešíme zkameněliny, rostliny a také první živočichy. Ve 

druhohorách narážíme na dinosaury, v třetihorách na rozsáhle horotvorné procesy, ve 

čtvrtohorách řešíme dobu ledovou a meziledovou a vývoj člověka, kterému zde věnují 

mnoho stránek. 

Dalším tématem této učebnice je vývojová teorie, která v předchozích učebnicích 

chyběla. Zabývá se Darwinovou teorií, evolucí života, přizpůsobováním a doklady 

vývojové teorie. Touhle kapitolou ovšem skončíme, protože dále už se probírá biosféra a o 

té má práce nepojednává. 

Tato učebnice je doplněna otázkami pro zapamatování učiva, v každé kapitole je 

barevně zvýrazněn rámeček, ve kterém je učivo shrnuto do pár vět, a za každou velkou 

kapitolou jsou laboratorní práce, které se zabývají probraným učivem. Pro přiklad uvedu, 

že v kapitole o horninách a nerostech je laboratorní práce zaměřena na sběr nerostů a 

hornin včetně zkamenělin na společné vycházce do přírody, kde bylo za úkol získat 

vzorky, které bylo nutno popsat, zjistit o nich zajímavosti a na závěr zhodnotit nové 

poznatky (Kvasničková 2009). 
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3.2 UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

3.2.1 PŘÍRODOPIS 9 – UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ 

GYMNÁZIA 

Vycházím z knihy (obr. 5), která je zaměřená pro základní školy a víceletá 

gymnázia. Tato kniha je ze všech popisovaných zaměřena primárně jen na geologii.  

 

Obrázek 5. Přírodopis 9 (foto autor) 

 Jako první jsou v učebnici vysvětleny geologické vědy jako je mineralogie, 

ložisková geologie, petrologie a paleontologie. Zatím jsou však vysvětleny jen v krátkém 

shrnutí protože samostatné kapitoly se jim věnují až později. Dalším, čím se autoři v 

učebnici zabývali je práce geologa v terénu, která v předešlé učebnici chyběla. 

Nyní už přecházíme k samotným geologickým vědám a tou první jsou bezesporu 

„minerály a horniny“. V úvodu se zabývají tím, jak minerály vznikají, dále pak 

krystalovou strukturou minerálu, která je velmi pěkně zaznamenána v tabulce s obrázky a 

dále pak v tabulce se samotnou charakteristikou a příklady minerálu. Jako další se žáci 
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devátých ročníků učí o vlastnostech minerálů, jako je hustota, barva a tvrdost, která je 

zaznamenaná v tabulce Mohosovy stupnici tvrdosti. Stejně jako v předchozí učebnici je 

zde rozdělení minerálu podle mineralogického systému a každá skupina zde má své 

zástupce, kteří jsou velmi vyčerpávajícím způsobem popsány na mnoha stranách. 

Po minerálech volně přecházíme k „horninám“. V této kapitole neopomněli na 

rozdělení hornin, horninový cyklus, ale na co zapomněli, jsou zástupci hornin, kteří mi v 

této učebnici chybí.  

Po velké kapitole minerálů a hornin přecházíme do kapitoly, která se nazývá 

„stavba Země“, kde začínáme cestou do středu Země a najdeme zde popis Země a 

geologické děje, které probíhají na planetě.  

Další kapitolou jsou litosférické desky v pohybu, kde je popsáno to nejdůležitější, 

co o litosférických deskách víme. Od vnějších geologických dějů se dostáváme k vnitřním 

a tady se dozvídáme o zemětřesení, jeho měření, Richterově stupnici a zemětřesení v 

dějinách lidstva, které je znázorněno v tabulce a dále pak jak to vypadá, když je 

zemětřesení pod hladinou moře.  

Mezi další „vnitřní geologické děje“ patří magma. Zde se dozvídáme co to magma 

je, kde, proč a jak vzniká. Od magmatu přecházíme k sopkám, kde na pěti stranách je 

popsáno co to vlastně sopka je, jaké máme druhy, kde jich je nejvíce činných, jaké jsou 

průvodní jevy sopečné činnosti, proč jsou tak nebezpečné a zda mohou být i užitečné. K 

sopkám jisto jistě patří a náleží vyvřelé (magmatické) horniny, které jsou další kapitolou, 

ve které jsou tyto horniny rozdělené a ty nejdůležitější popsané. Tektonické jevy v této 

učebnici nesmí chybět, proto se v další kapitole zabývají vrásami a zlomy.  

Přecházíme k „vnějším geologickým dějům“ ke kterým patří zvětrávání, které je zde 

rozděleno a popsáno na mechanické, chemické a biologické. Činnost vody je další 

kapitolou, dále pak činnost ledovců, činnost moře a činnost větru. Usazené horniny jsou 

dalším, co si pro nás autoři připravili, rozdělením na úlomkovité usazeniny, chemické 

usazeniny a organické usazeniny.  

Po přeskočení pár kapitol, které pro mou práci nejsou zajímavé, se dostáváme k 

„expedici do historie Země“. V této učebnici, na rozdíl od té předchozí jsou éry Země 
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rozděleny také do útvarů s časovou osou, významnými geologickými událostmi a 

typickými zástupci organismů. Vše je zaznamenáno ve velmi přehledné tabulce. Od 

přehledu se dostáváme k počátkům naší planety, k záznamu v horninách, které jsou klíčem 

k minulosti naší planety, postupně přes první organismy na Zemi až ke vzniku zkamenělin.  

Další kapitola nese název od „trilobita k člověku“. Éry Země jsou zde rozděleny a 

popsány pro žáky devátých ročníků dostatečně, jsou zde napsány zástupci i nejdůležitější 

události v kostce. 

Poslední kapitola této učebnice se zabývá geologickými základy české krajiny. Je 

zde popsaná geologická mozaika Česka, hlavní pohoří, pánve, plutony, Moldanubikum, 

Barrandien a masivy, které obklopují Českou republiku.  

Tato učebnice ze všech porovnávaných je dle mého názoru nejzajímavější a 

nejobsáhlejší co se geologie týče. Na co v této učebnici nezapomněli, jsou otázky a úkoly 

za každou kapitolou, shrnutí toho nejdůležitějšího, co jsme se v dané kapitole dozvěděli, 

úkoly na zamyšlení se nad daným tématem a nespočet obrázků (Švecová 2007).  

3.3 SROVNÁNÍ OBSAHOVÉ ÚROVNĚ UČEBNIC 

Jelikož jsem měla všechny tři učebnice k dispozici, dovolím si zde napsat pár 

poznatků, co si o těchto učebnicích myslím. 

Dle mého názoru byla učebnice z nakladatelství FRAUS nejlepší. Primárně byla 

zaměřená jen na geologii a neřešila nic jiného. Byla velmi hezky ilustrovaná, učivo v ní 

bylo popsáno výstižně a jednoduše a nechyběly v ní informace, které jsem postrádala v 

ostatních učebnicích. Pro zapamatování učiva zde nechyběly otázky a úkoly po každé 

kapitole, diskuze mezi žáky a shrnutí celého učiva do pár krátkých vět. Tuto učebnici 

hodnotím jako nejlepší a myslím si, že žáci, kteří se pomocí této knížky učí, se toho dozví 

opravdu hodně. 

Učebnice, kterou jsem popisovala, jako první se mi zdála dobrá, ovšem chyběly v ní 

informace, které by bylo vhodné alespoň okrajově probrat. Tato kniha měla nejhezčí 

grafiku, nechyběly v ní tabulky při popisování, například krystalových soustav a po 

stranách každé stránky byly napsány zajímavosti a úkoly pro žáky. Tato knížka je 

nejnovější ze všech popisovaných, a proto je na první pohled zjevné její moderní 



Barbora Slaná: Příprava geologické exkurze pro posluchače základních a středních škol 

2013                                                                                                                  
  19 

 

zpracování. Učebnici hodnotím jako dobrou, ale jak jsem již napsala, nebyla zaměřena jen 

na geologii, což mi v tomto případě vadilo. 

Poslední popisovaná kniha mi přijde jako nejméně vhodná učební pomůcka. 

Geologie je zde probrána pouze v pár kapitolách a v porovnání s ostatními učebnicemi není 

tak přehledně zpracována. Grafická stránka knihy je oproti předchozím dvěma poněkud 

nedostačující. Dalším nedostatkem jsou mnemotechnické pomůcky, které by žákům mohly 

pomoci, avšak v této učebnici jsou pouze v omezené formě a zařazeny až na konci velké 

kapitoly. 

3.4 ZHODNOCENÍ  SOUČASNÉHO STAVU VÝUKY GEOLOGICKÝCH 

DISCIPLÍN NA ŠKOLÁCH 

Jelikož jsem studentem Vysoké školy Báňské, přesněji řečeno hornicko-geologické 

fakulty a není pro mě toto téma cizí, ráda bych proto k této problematice napsala vlastní 

názor.  

Co se týče výuky geologie na základních a středních školách, jsou žákům 

předkládány až příliš podrobné informace. Nemyslím si však, že by v devátých ročnících a 

nebo v nižších ročnících na gymnáziích bylo zapotřebí, aby jejich znalosti byly téměř 

srovnatelné s prvním semestrem vysoké školy.  

Jelikož není, nebo o tom aspoň netuším, střední škola, která by byla zaměřená 

přímo na geologii, přišlo by mi efektivnější rozložit toto učivo do více ročníků, popřípadě 

toto učivo zestručnit. Dle mé vlastní zkušenosti můžu říct, že v deváté třídě jsem ještě 

netušila, co budu v budoucnu dělat, jakou školu budu studovat a když jsem se dostala na 

tuto školu a tento obor, bylo pro mě všechno nové, jako bych o tom slyšela poprvé, protože 

jsem to za ta léta zapomněla. Myslím si, že pokud to člověk nepoužívá, hodně rychle 

zapomene na to, co se před pěti lety učil. 

 Geologie je strašně krásná a velmi rozmanitá věda se spousty faktů, které vyžadují 

učit se, věnovat se jim a soustředit se na ně. Na základních školách je studentům během 

dvou hodin týdně předkládáno takové množství učiva, že v tomto útlém věku je velice 

nepravděpodobné vstřebat a zapamatovat si veškeré tyto informace. Souhlasím s tím, aby 

se geologie vyučovala na základních a středních školách, ale nejspíš by bylo vhodnější, 
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aby se učivo částečně zredukovalo. Základy jsou nutností a povinností, ale pokud se tomu 

bude chtít člověk věnovat i v budoucnu má na výběr ze široké škály vysokých škol, které 

jsou na geologii zaměřené. 
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4 NÁVRH EXKURZE 

V poslední kapitole mé bakalářské práce se budu zabývat přípravou geologické 

exkurze pro posluchače základních a středních škol. Při přípravě a plánování této exkurze 

jsem musela vzít v úvahu spoustu faktů a to například věk, pohlaví, zájmy a koníčky všech 

zúčastněných žáků. Zájezd je naplánován na tři dny a během těchto dnů se podíváme po 

krásách Moravskoslezského kraje. 

4.1 NÁZEV A VOLBA PROGRAMU EXKURZE 

 

GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ JESENÍKŮ 

3 denní poznávací školní autobusový zájezd zaměřený na zajímavosti v okolí 

Jeseníků, s cílem ukázat studentům nejdůležitější zajímavosti, které se týkají geologie. 

TERMÍN A CENA EXKURZE 

22. 5 – 25. 5. 2013 

1 600 Kč/osoba 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 3x nocleh, stravování, služby průvodce, 

 komplexní pojištění 

Cena nezahrnuje: vstupy (cca 100 Kč) 

Nástupní místo:parkoviště VŠB v Ostravě – Porubě 
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PROGRAM EXKURZE: 

1. DEN: V ranních hodinách odjezd z parkoviště VŠB. Po příjezdu do Suché Rudné, kde 

se nachází náš hotel, proběhne ubytování v chatkách a následně odjezd do KARLOVY 

STUDÁNKY, kde se uskuteční prohlídka geologického muzea. V odpoledních hodinách 

přesun na REJVÍZ, kde bude zhruba tří hodinová procházka po této lokalitě. Následuje 

odjezd na hotel, večeře, volný program, a poté nocleh. 

2. DEN: Po snídani pojedeme autobusem do okolí Bruntálu a odtud bude následovat 

prohlídka MALÉHO A VELKÉHO ROUDNÉHO. Po prohlídce se odebereme 

k LÁVOVÝM PROUDŮM U MEZINY a na VENUŠINU SOPKU. Po těchto 

prohlídkách bude následovat odjezd na hotel, volný program, večeře a nocleh. 

3. DEN: Po snídani se odebereme k autobusu, který nás odveze do JESKYNĚ NA 

POMEZÍ, kde bude následovat prohlídka jeskyně, po této prohlídce bude následovat 

vycházka na VENUŠINY MISKY. Při plánování exkurze jsem brala ohled na to, že třetí 

den bývá kritický, a proto po této prohlídce bude návrat na hotel, osobní volno, večeře, 

volný program a nocleh. 

4. DEN: Snídaně, sbalení, úklid chatek a uschování věcí v připraveném autobuse a okolo 

půl 11 odjezd do Ostravy. 
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4.2 NÁVRH SORTIMENTU A KVALITY SLUŽEB 

DOPRAVA 

Doprava je zajištěna klimatizovaným autobusem s kapacitou 51 míst, který je 

vybaven klimatizací, bezpečnostními pásy, kávovarem, WC, DWD a lednicí. 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytování je zajištěno v samostatných chatkách, které náleží HOTELU 

PARAMON v Suché Rudné (obec vzdálená od Bruntálu asi 12km). Chatky jsou pro 5 osob 

a mají vlastní sociální zařízení. K hotelu náleží 3 antuková hřiště a posezení u krbu. 

STRAVOVÁNÍ 

V hotelové restauraci se budou podávat snídaně a večeře každý den. V době obědů 

budeme většinou na cestách, takže u snídaně dostane každý účastník exkurze svůj balíček 

s obědem. V restauraci bude volně přístupný čaj a voda. Restaurace je otevřená každý den 

od 8 do 23 hodin a zde je možnost se na vlastní náklady najíst 

Tabulka 1. předběžná kalkulace  

Služby Výdaje celkem (Kč)  Výdaje na osobu (Kč) 

Doprava 35Kč/km, celkem 400km 14000  700  

Ubytování 300 os/noc, v termínu 22.5 

– 25.5 

18000  900  

Celkem 32000  1600  

 finální a celková kalkulace bude dodána až po vyúčtování po příjezdu 
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4.3 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

Vážení účastníci exkurze, zde Vám nabízím informace a pokyny na cestu. Jakékoli 

další informace vám zodpovíme ve škole. 

Autobusová doprava 

Datum odjezdu: 22. 5. 2013 v 8:00 

Datum příjezdu: 25. 5. 2013 ve 12:00 

Pojištění 

Pojištění žáků je komplexní, zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel, storno 

zájezdu a odpovědnost za škodu. 

Fyzická zdatnost 

Exkurze není příliš fyzicky náročná, pěší túry by měl zvládnout každý alespoň 

trochu aktivní člověk. 

Doporučená výbava: 

 Základní oblečení na 3 denní exkurzi 

 Pohodlnou nepromokavou obuv (nejlépe pohorky) 

 Dostatečnou ochranu před sluncem (krém, brýle, pokrývka hlavy) 

 Přiměřené kapesné 

 Základní hygienické potřeby 

 Léky, které pravidelně užíváte 

 Osobní doklady 

 Pláštěnku nebo deštník 
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4.4 TRASA EXKURZE 

4.4.1 ITINERÁŘ PRVNÍHO DNE 

8:00 odjezd z Ostravy (parkoviště pod VŠB) 

9:30 příjezd na hotel Paramon (A) 

10:00 ubytování 

10:30 odjezd směr Karlova Studánka (B) 

11:00 Geologické muzeum 

12:30 odjezd na Rejvíz (C) 

13:00 procházka po Rejvízu 

17:00 návrat na hotel 

18:00 večere 

19:00 vlastní program 

 

 

 Obrázek 6. Mapa 1. dne (www.mapy.cz) 
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4.4.2 ITINERÁŘ DRUHÉHO DNE 

8:00 snídaně 

9:00 odjezd směr Bruntál 

09:30 Malý Roudný (B) 

11:00 Velký Roudný (C) 

13:30 Lávové proudy u Meziny (E) 

14:30 Venušina sopka (D) 

16:00 návrat na hotel 

16:30 volný program 

18:00 večere 

19:00 volný program 

 

 

 Obrázek 7. Mapa 2. dne (www.mapy.cz) 
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4.4.3 ITINERÁŘ TŘETÍHO DNE 

8:00 snídaně 

9:00 odjezd do jeskyně 

10:00 vstup do Jeskyně na Pomezí (A) 

13:30 odjezd na Venušiny misky 

14:00 prohlídka Venušiných misek (B) 

16:00 návrat na hotel 

16:15 osobní volno 

18:00 večeře 

19:00 volný program 

 

 

 Obrázek 8. Mapa 3. dne (www.mapy.cz) 
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4.4.4 ITINERÁŘ ČTVRTÉHO DNE 

8:00 snídaně 

10:00 opuštění chatek 

10:30 odjezd směr Ostrava 

12:00 Příjezd na parkoviště VŠB 
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4.5 PŘÍPRAVA PRŮVODCE 

4.5.1 KARLOVA STUDÁNKA 

Karlova Studánka je lázeňská obec ležící v okrese Bruntál. Má 226 obyvatel, její 

katastrální území má rozlohu 46 ha, a se svou nadmořskou výškou 800 m n. m. je nejvýše 

položenou obcí bruntálského okresu. Jen kousek odsud leží nejvyšší vrchol Jeseníků – 

Praděd. Svou rozlohou je druhou nejmenší obcí v České republice (Janoška, 2001) 

 

 

  Obrázek 9. Karlova studánka (foto autor) 
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4.5.2 GEOLOGICKÁ EXPOZICE KARLOVA STUDÁNKA 

Geologická expozice se nachází v areálu léčebných lázní Karlova Studánka. V této 

geologické expozici je umístěno cca 310 exponátů, které byly na toto místo svezeny 

systematicky z celých Jeseníků. Při vstupu do areálu je k dispozici informační tabule o 

geologii Jesenické oblasti. (www. http://geolexpo.webz.cz/) 

 

  Obrázek 10. Geolog. expozice (foto autor) 
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4.5.3 REJVÍZ 

Tato horská osada, ve které žije okolo 75 stálých obyvatelů, leží na náhorní plošině 

uprostřed hlubokých lesů. 

Na Rejvízu se nachází řada přírodních skvostů. Národní přírodní rezervace Rejvíz je 

největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 hektarů a 1. Ledna 2005 byl Rejvíz 

vyhlášen vesnickou památkovou zónou s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou 

architekturu převážně z 19. století 

Největší rašeliniště na severní Moravě typu rozvodnicového vrchoviště s přechody 

ke slatinám, vzniklo v postglaciálu (před 6 - 7 tisíci lety) a díky chladnému klimatu se 

dochovalo jeho přírodní prostředí. Ve východní a západní částí se nacházejí jezírka. K 

Velkému mechovému jezírku vede naučná stezka. Rašeliniště má specifické rostlinstvo a 

živočišstvo s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

(http://www.rejviz.info). 

 

 

Obrázek 11. Rejvíz (foto autor) 
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4.5.4 MALÝ ROUDNÝ 

Tento nevýrazný kužel se skládá z pyroklastických vyvrženin. Na zemský povrch 

zde tufy nevystupují, avšak jejich přítomnost byla ověřena 32m hlubokým vrtem, který je 

situovaný na vrcholu. Zajímavým zjištěním bylo, že tento vrt nenarazil na pevnou 

čedičovou horninu, což znamená, že zde chybí pevné látkové výplně uvnitř sopečného 

kužele, což je hlavním důvodem mnohem větší eroze a destrukce než v případě Velkého 

Roudného, jehož kužel byl zpevněn lávovou výplní (Janoška 2001). 

 

 

   Obrázek 12. Malý Roudný (foto autor) 
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4.5.5 VELKÝ ROUDNÝ 

Nejzachovalejší stratovulkán v Nízkém Jeseníku nese název Velký Roudný, který 

se nachází u obce Roudno. Bývalý vulkán, jehož sopečné produkty dnes pokrývají plochu 

8 km2, dodnes výrazně vystupuje nad své okolí a tvoří dominantu relativně zarovnané 

krajiny Nízkého Jeseníku. Velký Roudný je chráněn jako národní přírodní památka. Na 

vrcholu stojí kaple a informační tabule. Kráter, který by většina z nás chtěla vidět, Velký 

Roudný bohužel nevlastní. Důvodem, proč si Velký Roudný zachoval svůj tvar, je 

existence bohaté lávové výplně. Ta zpevnila jeho kužel a zpomalila jeho destrukci 

(Janoška, 2001). 

 

 

Obrázek 13. Velký Roudný (foto autor) 
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4.5.6 LÁVOVÉ PROUDY U MEZINY 

Při vstupu do lomu se nám naskytne pohled na skalní stěnu, která je tvořená řadou 

čedičových sloupů, která tvoří příčný průřez dvěma tělesy lávových proudů. Jedná se o 

nejhezčí ukázku kamenných varhan na Moravě a ve Slezsku. Lávové proudy jsou chráněné 

jako přírodní památka. Stáří výlevu je datováno hodnotou 1,8 milionu let (Janoška, 2001). 

 

 

  Obrázek 14. Lávové proudy (www.vsb.cz) 
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4.5.7 VENUŠINA SOPKA 

Jedná se o vyhaslou čtvrtohorní sopku nad obcí Mezina. Na vrcholu můžeme nalézt 

plochý kráter a boční krátery s lávovými jeskyněmi. Sopečnou činnost zde připomíná 

pouze červenohnědé zbarvení půdy. Vrch této sopky byl v minulosti zničen těžbou 

popelovin. Geologicky je sopka tvořena výlevnými horninami, z nichž největší zastoupení 

má čedič. Přes nevýrazný tvar má sopka ve srovnání s jinými vulkány Nízkého Jeseníku 

zřejmě nejnižší stáří. Na vrchol sopky vede turistická trasa. (Janoška, 2001) 

 

Obrázek 15. Venušina sopka (foto autor) 
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4.5.8 JESKYNĚ NA POMEZÍ 

Jeskyně Na Pomezí jsou krasové jeskyně s krápníkovou výzdobou. Od roku 1965 

jsou národní přírodní památkou. Návštěvní trasa má délku 390 metrů a celková délka 

chodeb v jeskyních je přes 1700 m. Jeskyně vznikla rozpouštěním mramoru a je v ČR 

největší jeskyní, která vznikla právě tímto způsobem. Nachází se zde mnoho mohutných 

členitých krápníků a kaskád, které vznikají stékáním a usazováním rozpuštěných minerálů 

(http://www.ejeseniky.com).  

 

Obrázek 16. Jeskyně na pomezí (www.itras.cz) 
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4.5.9 VENUŠINY MISKY 

Venušiny misky je národní přírodní památka zhruba 3 km jižně od obce Velká Kraš 

v okrese Jeseník. Chráněné území zaujímá vrcholovou část Smolného vrchu v Žulovské 

pahorkatině. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky. Důvodem ochrany je 

jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly (Janoška 2001). 

 

Obrázek 17. Venušiny misky (www.lideazeme.cz) 
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5 ZÁVĚR 

Studiem a srovnáním literatury, která se užívala a využívá pro výuku geologie na 

základních a středních školách, jsem dospěla k závěru, že v minulosti bylo věnováno 

tomuto předmětu více prostoru, o čem svědčí také obsah srovnávaných učebnic. 

V práci jsem blíže zpracovala a popsala několik učebnic, které byly v dobách 

ČSSR, ČSR, ČR a provedla jsem srovnání jejich obsahové náplně. 

V minulosti bylo více pozornosti věnováno hlubšímu studiu jednotlivým 

geologickým vědám, jako jsou mineralogie, petrografie, geologie, geomorfologie… V 

současné době je situace taková, že se tento předmět vyučuje společně s ekologií. V 

současných dostupných učebnicích tudíž nalézáme ve zkrácené formě probíranou 

problematiku jednotlivých geologických věd. Dle mého názoru by bylo vhodné více 

rozšířit jednotlivé kapitoly, protože význam geologie spatřujeme výrazně i v běžném 

životě. Díky poznání geologických jevů a poznávání složení Země mohl člověk už od 

dávných dob získávat nerostné suroviny, které hlavně na území České republiky sehrávaly 

důležitou roli v budování měst a ekonomiky státu. 

Dle mého názoru, když se ohlédnu zpětně, tak na svém příkladu můžu uvést, že 

jsem se s geologií setkala, díky výukovým změnám na základních a středních školách v 

posledních letech, teprve až na této škole. Oproti současnosti vidím zlepšení v tom, že je 

více didaktických pomůcek např. ukázky přírodnin, minerálů a nerostů, videa a filmy o 

vzniku Země aj. 

V dnešní době, kdy se geologie pomalu vrací na tyto školy, se také modernizují 

sbírky škol a pedagogové si doplňují své vzdělání. Vysoká škola Báňská poskytuje 

návštěvy odborných exkurzí pro studenty všech škol ve svých sbírkách, kde se nacházejí 

názorné ukázky pro všechny geologické disciplíny, které se probírají v těchto studijních 

plánech. 

 Této práci jsem se pokusila přizpůsobit také odbornou exkurzi, která je určena pro 

žáky základních a středních škol. Podobné exkurze se mohou po zajímavých geologických 

lokalitách České republiky pořádat se školami častěji.  
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