
chemickými prostředky s dosud nedo -
statečně prostudovaným působením na
životní prostředí.

Poslední klastr „nadstavbových“ kapi-
tol otevírá partie o optimalizaci agro -
ekosystémů s ohledem na dlouhodobou
udržitelnost. Osevní postupy a agrotech-
nické lhůty jako staletími prověřená me -
toda stabilizující ekotechnologie přibíra-
jí dílčí podpůrné techniky současnosti.
Živinové bilance a management ochrany
rostlin včetně biologických metod tvoří
podstatnou část navazující tematiky. Pro-
blémový okruh návratu, provozu a ekolo-
gických funkcí pastvin v krajině zasahuje
do budoucnosti nosných agroenvironmen -
tálních programů. Kapitola Holistický pří-
stup k problematice plánování zemědělské
krajiny logicky uzavírá výkladovou smyčku
takovými body, jako je hospodaření pod-
porující ochranu přírody, struktura kraji-
ny nebo principy navrhování segmentů
krajinné zeleně.

Monografie je doporučeníhodnou publi -
kací pro středoevropské univerzitní, aka-
demické, ale i provozní prostředí země-
dělství. Zabývá se všemi podstatnými
problémy hustě zalidněné historické kra-

jiny, využívané polyfunkčně a často střeto -
vě, a přináší inspirativní možnosti změny
konvenčního nebo naopak technokraticky
„modernistického“ myšlení.
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Výuka ekologické výchovy se v posled-
ních letech stává velmi populární. Vůbec
ekologie (ve smyslu ochrany životního pro-
středí) samotná se v současnosti hodně
propaguje. Nebylo tomu tak vždy. Dříve
jsme se nesetkávali s takovým množstvím
vlivů škodících životnímu prostředí, ane-
bo se o některých příliš nevědělo. Bohužel
dnešní doba a stav životního prostředí si
naléhavě žádají radikální změnu, a to ze -
jména v chování člověka. Je nejvyšší čas
něco změnit. A právě to je cílem ekologic-
ké výchovy na školách. Tato snaha se ob -
jevuje už i v mateřských školách. Učitelé
se snaží vést žáky k šetrnému zacházení
s přírodou a přírodními zdroji, učí je uvě-
domovat si, jaké jsou důsledky nešetrného
a lhostejného jednání.

Hlavním impulzem k uskutečnění ná -
sledujícího výzkumu byl zájem o to, zda se
základní školy v Karlovarském kraji po -
týkají s nedostatkem vhodných prostor,
kde by se žáci mohli plnohodnotně vzdě-
lávat v rámci ekologické výchovy, a také
jaký vliv má výuka ekologické výchovy na
vztah dětí k přírodě. Výzkum byl proveden
metodou dotazníkového šetření. Dotaz-
níky rozeslané na vytipované základní
školy jsem směřovala na žáky 1. stupně,
otázky byly sestaveny tak, aby jim všichni
porozuměli. Žáci společně s učiteli dotaz-
níky vyplnili a odeslali zpět k vyhodno-
cení. Návratnost dotazníků byla 100 %.
Ráda bych na tomto místě poděkovala

všem zúčastněným učitelům a žákům.
Hodnotila jsem každou školu a také každý
ročník zvlášť. Výsledky byly sepsány do
tabulek a pro lepší představu graficky zná-
zorněny. Každé škole byly výstupy dotaz-
níkového šetření stručně slovně komen -
továny. Po jejich vyhodnocení jsem pro
odpovědi na jednotlivé otázky spočítala
celkový výsledek ze všech základních škol,
který uzavřel tuto studii.

Kladené otázky
� Probíhá na tvé škole ekologická výcho-
va? (viz tab. 1 – otázka 1)
� Výuka tohoto předmětu probíhá pouze
v prostorách třídy a školy? (otázka 2)
� Chodíte na výuku i ven? (otázka 3)
� Zařazuje tvůj učitel do výuky ekologie
hodně zajímavých a zábavných činností?
(otázka 4)
� Je pro tebe ekologie a ochrana přírody
důležitá? (otázka 5)
� Jakou známkou bys ohodnotil/la svůj
vztah k přírodě?
� Zhodnoť svou práci a aktivitu v hodi-
nách ekologie.
� Pokud tě napadne, co je na těchto hodi-
nách nejzajímavější, napiš to, prosím.

Výsledky dotazníkového šetření
Z celkového pohledu na výsledky výzkumu
86 % žáků dotazovaných škol si myslí, že
na jejich škole probíhá ekologická výcho-
va, zbylých 14 % předpokládá, že nikoli.

Z odpovědí učitelů víme, že všechny do -
tazované školy tento předmět nabízejí. Ně -
kde jde o předmět samostatný, častěji se
však zařazuje jako součást ostatních před-
mětů. Výuka ekologické výchovy probíhá
jednak v prostorách škol a tříd, ale také
čím dál, tím více směřuje přímo do příro-
dy, ať už formou vycházek, nebo práce na
školních pozemcích. Převážná většina, tj.
90,5 % žáků, potvrdila, že učitelé zařazují
do hodin zajímavé a zábavné činnosti, kte-
ré vedou k větší aktivitě žáků. Děti jsou tak
alespoň tímto způsobem pozitivně moti-
vovány k nutnosti přírodě pomáhat a chrá-
nit ji. Z uvedeného vyplývá další výsle-
dek šetření. Pro 91 % žáků je ochrana
přírody a ekologie všeobecně důležitá. Na
tomto zjištění se dá již stavět – tito žáci
budou do budoucna jistě přemýšlet tak,
aby přírodu co nejméně zatěžovali, a je
dosti pravděpodobné, že znalosti budou
předávat svému okolí a později vlastní
rodině. Převážná většina, 80–90 % (v zá -
vislosti na škole) hodnotí svůj vztah k pří-
rodě pozitivně. Bohužel zbylá procenta
žáků nevidí svůj vztah k přírodě tak klad-
ně. Aktivita v hodinách ekologie je zastou-
pena procentuálně stejně, tedy 80–90 %
žáků napsalo, že jsou v hodinách aktivní.
Zbývající žáci se do hodin pravděpo dobně
nezapojují. Řešením je mimo jiné zavede-
ní více různorodých činností ze strany uči-
telů. Záleží však na žácích a na výchově
z rodiny, jak zhodnotí čas, který jim škola
nabízí.

Alena Baníková

Jak probíhá výuka environmentální (ekologické)
výchovy na vybraných základních školách 
Karlovarského kraje

Tab. 1 Celkové hodnocení odpovědí
žáků všech základních škol z Karlo -
varského kraje, které se zúčastnily 
výzkumu. Konkrétní znění otázek 1–5
naleznete v textu. Orig. A. Baníková

Otázka 1 2 3 4 5

ANO 164 87 152 172 173

NE 26 103 38 18 17
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