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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabzvá možnosti zařazení tematického celku Ekologie a ŽP 

do odborného předmětu střední školy technického zaměření. Autorce je profesně 

nejblíže obor stavebnictví, protože se zabzvá implementací tematického celku do 

konkrétní střední průmyslové školy stavební. Zpracované téma Ekologie a ŽP je za-

měřeno na stavebnictví – nakládání se stavebními odpady, recyklace a znovu použití 

stavebních materiálů, využíváni brownfieldů (míst s ekologickou zátěží), recyklace 

silničních komunikací a železničních spodků.  

Na začátku vzzkumu bylo téma ukotveno v legislativě, byl analyzován RVP pro oblast 

stavebnictví a byla konkretizována cesta, jak se oblast zájmu Ekologie a ŽP dostává 

do učebních plánů SŠ. Byl analyzován ŠVP konkrétní střední průmyslové školy sta-

vební, vytipovány předměty, které by svzm obsahem byly vhodné pro implementaci 

tematického celku a analyzovány hodinové dotace v tematickzch plánech. Podle vz-

sledků byl sestaven obsah tematického celku zabzvající se Ekologií a ŽP. Bylo porov-

náno s ŠVP jinzch středních škol, jestli je možno tematickz celek využít i napříč další-

mi SŠ. 

Z analzzy bylo zjištěno, že tematickz celek nelze zařadit do odborného předmětu 

z důvodu nízké hodinové dotace základního učiva. Byla zvolena forma doplňujícího 

učebního textu, kterz základní učivo doplní. Nejvhodnějším učebním textem byla 

zvolena příručka. Tato příručka je přílohou BP. 
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Ekologie, životní prostředí, ŠVP, RVP, vzukovz plán 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the possibility of including the thematic unit Ecology 

and the Environment into the technical subject of the technical high school. The au-

thor is concernedwith the construction areaand it is whyshe deals with the imple-

mentation of the thematic unit in a specific technical high school of construction. 

Ecology and the environment are focused on construction - the management of con-

struction waste, recycling and reuse of building materials, the use of brownfields 

(sites with ecological burdens), recycling of roads and sub-bases. 

At the beginning of the research the topic was anchored in legislation, the Curriculum 

framework for construction was analyzed and the way how the area of interest of 

Ecology and the Environment gets into the curricula of secondary schools was speci-



 

fied. The School education programof a particular secondary technical school of con-

struction was analyzed, the subjects were identified that would be suitable for the 

implementation of the thematic unit by their content, and the hours allocated in the 

thematic plans were analyzed. According to the results, the content of the thematic 

unit dealing with Ecology and Environment was compiled. It was compared with the 

SEP of other secondary schools, if the thematic unit can be used across other secon-

dary schools. 

From the analysis it was found that the thematic unit cannot be included in the pro-

fessional subject due to the low number of lessons of the basic curriculum. A form of 

supplementary textbook was chosen to supplement the basic curriculum. The hand-

book was chosen as the best textbook. This manual is attached to this thesis. 
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Úvod 

Pojmy jakzmi jsou ekologie, životní prostředí, ochrana přírody či nakládání s odpady 

slyšíme ve svém okolí dnes a denně. V oblasti stavebnictví a stavební vzroby je jed-

ním z nejdůležitějších směrů právě efektivní odpadové hospodářství a maximální vy-

užití nejen odpadních materiálů, ale i možnost využít kontaminovaná či zastavěná 

místa. To vše jsem si shrnula pod pojem Ekologie a životní prostředí. 

Povědomí o možnostech, jakzmi se dají odpady ze stavební vzroby znovu použíta jak 

s nimi nakládat, by měli žáci středních odbornzch škol získat již ve školních lavicích. 

Myslím ale, že ve vzuce není dán této problematice dostatečnz prostor, přitom toto 

téma je stále aktuálnější a zaslouží si se jím hlouběji zabzvat.  

Osobně se oblastí životního prostředí zabzvám již dlouhou dobu. Vystudovala jsem 

v magisterském programu na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Inženzrství životní-

ho prostředí. Studium ve mně zanechalo hluboké stopy a i v běžném životě se sna-

žím myslet ekologicky. V rámci stavebnictví je to o to víc důležité, protože firmy musí 

myslet i na využívání přírodních zdrojů materiálů, že zásoby nejsou nevyčerpatelné 

a také na to, že jak se budeme k naší přírodě chovat, tak se bude ona chovat k nám. 

Také neplatí, že je recyklace potřeba vždy a všude. Je potřeba dbát na to, že kolikrát 

se na proces recyklace spotřebuje víc zdrojů, než kdyby se materiál dál využil a pro-

ces tak není ani ekologickz ani ekonomickz. Recyklace materiálů nám musí přinést 

klady ve všech směrech. Hned na začátku jsem tedy zúžila širokz okruh středních škol 

technického zaměření na střední školy vyučujícího obor stavebnictví, abych se pohy-

bovala v oboru mně blízkém.  

Cílem této bakalářské práce je tedy zjistit do jaké míry je problematika Ekologie a ŽP 

zařazena do předmětů středních škol technického zaměření, případně tematickz ce-

lek věnovanz řešené problematice vhodně do předmětů umístit. Po analzze konkrét-

ních ŠVP, které získám vzzkumem, je možné, že bude více variant, jak řešenou pro-

blematiku do předmětů zařadit. Tematickz blok může nahradit zařazení celého 

předmětu do ŠVP s dotací 1hod/tzden, ale to by bylo velmi náročné, nebo vytvoření 

doplňujícího učebního materiálu, kterz bude jenom jako doplněk k vzuce. 

K rozhodnutí mi pomůže pečlivz průzkum RVP pro obor stavebnictví, ŠVP konkrétních 

středních škol, tematické plány vybranzch předmětů a rozbor konkrétních vhodnzch 

předmětů. 
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1 LEGISLATIVA 

1.1 STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR 

Základy vzuky Ekologie a životního prostředí (dále jen ŽP) jsou zakomponované již ve 

Strategii vzdělávací politiky ČR. Základním principem strategieje odpovídat na otáz-

ku, jak by měl bzt vzdělávací systém organizován a rozvíjen. Její rozvoj by měl přispí-

vat také k rozvoji demokratické společnosti či uplatnění jednotlivců v rychle se vyvíje-

jícím světě. Základní principy, obecné cíle a hlavní směry tohoto rozvoje jsou ve vy-

spělzch zemích formulovány pomocí koncepčních či strategickzch dokumentů.  

Strategické dokumenty vymezují legislativní a obsahovz rámec potřebnz pro tvorbu 

školního vzdělávacího programu (dále také jen ŠVP). Takové dokumenty nazzváme 

kurikulárními dokumenty. Ty jsou tvořeny na dvou úrovních:  

 státní – v podobě Národního programu vzdělávání a rámcovzch vzdělávacích 

programů (RVP), 

 školní úrovni – v podobě školních vzdělávacích programů (ŠVP), podle kterzch 

se uskutečňuje vzdělávání na konkrétních školách. [6] 

V České republice plnil v minulzch letech úlohu dokumentů vymezující obecnz základ 

vzdělávací politiky Národní program rozvoje vzděláváníz roku 2001, jež byl nazzván 

Bílá kniha a byl zakotvenz v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (tzv. Školskz zákon 561/2004 Sb.) [5] 

Bílá kniha byla dokumentem, kterz formuloval vládní strategii v oblasti vzdělávání 

v podobě myšlenkovzch vzchodisek, obecnzch záměrů a rozvojovzch programů dů-

ležitzch pro vzvoj vzdělávací soustavy. Strategie dala konkrétní podněty k práci škol 

a byla otevřenzm materiálem pro zkoumání a v pravidelnzch intervalech na základě 

vzsledků měl bzt revidován a obnovován. Bílou knihou byly zavedeny do vzdělávací 

soustavy nové vzdělávacíprogramy.  

Na základě zhodnocení aktuálního stavu vzdělávacího systému se ukázalo, že na-

vzdory dílčím pokrokům nebyla splněna a ani systematicky naplněna řada cílů dekla-

rovanzch v Národním programu rozvoje vzdělávání. Z tohoto důvodu schválila vláda 

ČR v květnu 2014 novz dokument nazvanz Strategie vzdělávací politiky České repub-

liky do roku 2020. Tímto aktem Bíla kniha ztratila definitivně platnost. [6] 

Nově vytvořená strategie je tak současnzm klíčovzm pedagogickzm dokumentem 

a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři 

klíčové priority: 

- snižování nerovnosti ve vzdělání, 

- podpora kvalitní vzuky učitele, 

- odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.[19] 
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1.2 Rámcové vzdělávací programy 

Rámcové vzdělávací programy (dále také jen RVP) jsou kurikulárním dokumentem 

normativně stanovujícím obecnz, ale závaznz rámec pro jednotlivé stupně vzdělává-

ní: 

- předškolní vzdělávání RVP PV 

- základní vzdělávání  RVP ZV 

- gymnázia RVP GV 

- střední odborné vzdělávání RVP SOV 

- speciální vzdělávání 

- základní umělecké vzdělávání 

- v oblasti informatiky a ICT [16] 

Jsou závazné pro tvorbu ŠVP na konkrétních školách daného stupně. Jejich struktura 

vychází z požadavků na RVP vymezenzch ve školském zákoně. [6]Protože se zabzvám 

učivem na středních odbornzch školách, budu se dále věnovat RVP pro střední od-

borné vzdělávání.  

1.2.1  RVP pro střední odborné vzdělávání 

RVP pro střední odborné vzdělávání jsou státem vydané pedagogické dokumenty, 

které vymezují požadavky na vzdělání v jednotlivzch stupních a oborech vzdělávání, 

vymezují vzsledky vzdělávání, kterzch má žák v závěru studia dosáhnout, dále obsah 

vzdělávání, základní podmínky realizace vzdělávání a pravidla pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů. Jsou také závaznzm dokumentem pro všechny školy posky-

tující možnost odborného vzdělávání. Zařízení jsou povinné ho respektovat a rozpra-

covat do svzch školních vzdělávacích programů. Rámcové vzdělávací programy jsou 

veřejně přístupnzm dokumentem pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. 

Podle potřeby mohou bzt po určitém období inovovány.[17] 

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání lze roztřídit podle 

kategorií soustavy oborů vzdělání: 

- obory J 

- obory E 

- obory H 

- obory L0 a M 

- konzervatoře 

- nástavbové studium[18]  

V každé kategorii lze naleznout několik různzch odvětví. Pro účely této bakalářské 

práce se zaměřím na obory L0 a M.  

V této oblastilze nalézt nepřeberné množství odvětví od strojírenství a strojírenské 

vzroby, přes textilní vzrobu a oděvnictví, dopravu a spoje, ekonomiku a administrati-

vu až po gastronomii, hotelnictví a turismus či umění a užité umění. V každém 

z odvětví lze nalézt několik nahrazovanzch oborů vzdělání. Každz z těchto oborů má 

svůj specifickz kód RVP, podle kterého se následná tvorba ŠVP řídí. 
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Jelikož budu vhodnou školu pro zařazení bloku vybírat z odbornzch škol stavebního 

směru, zaměřím se na:  

- skupinu 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

- kód RVP 36-47M/01 Stavebnictví [15] 

1.2.2 Cíle středního odborného vzdělávání 

Z definice vyplzvá, že cíle vzdělávání uvedené v RVP vyjadřují společenské požadavky 

na celkovz rozvoj osobnosti a vzdělání žáků. Vymezují záměry vzuky a její vzsledky. 

Zahrnují hodnoty, postoje, produktivní činnosti a praktické dovednosti, poznatky 

a porozumění. Míra jejich naplnění se liší nejen podle stupně vzdělání, ale také podle 

schopností a dalších předpokladů žáků. [17] 

V souladu s tím je potřeba žáka připravit na úspěšnz, smysluplnz a odpovědnz osob-

ní, občanskz i pracovní život. Delorsovy cíle (koncept čtyř cílů vzdělávání) byly teore-

tickzm vzchodiskem pro použití koncipování struktury cílů středního odborného 

vzdělávání a jsou následující: 

1) Učit se poznávat 

Osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout nástroje potřebné k učení se, pro-

hloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat. 

2) Učit se učit 

Naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se 

s různzmi situacemi a problémy, umět pracovat v tzmech, bzt schopen vykonávat 

povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován 

3) Učit se bzt 

Rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanzmi 

morálními hodnotami, se samostatnzm úsudkem a osobní zodpovědností. 

4) Učit se žít s ostatními 

Učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, bzt schopen podílet se na 

životě společnosti a nalézt v ní své místo.[6] 

1.2.3 Kompetence absolventa 

Pojem kompetence je chápán jako ohraničené struktury znalostí a schopností 

a s nimi související dovednosti, postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokla-

dem pro vzkon žáka - absolventa daného typu školy. Tento pojem se uplatňuje 

v návaznosti na vymezení cíle vzdělávání, kterzm není jen osvojení poznatků a do-

vedností, ale i vytváření způsobilostí potřebnzch pro život či vzkon povolání.  

V RVP pro střední odborné vzdělávání jsou kompetence absolventa rozděleny na klí-

čové a odborné. 

Klíčové kompetence jsou souborem požadavků na vzdělání zahrnující vědomosti, 

dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro rozvoj jedince. Jedinec se ak-

tivně zapojuje do společnosti a do pracovního procesu. Ve vzukovém procesu se klí-

čové kompetence neváží na konkrétní předměty a lze je tak rozvíjet pomocí všeo-
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becného či odborného vzdělávání, v teoretické i praktické vzuce a v rámci dalších do-

plňujících aktivit vzuky, kterzch se žák aktivně účastní. 

Klíčové kompetence středního odborného vzdělávání navazují na klíčové kompeten-

ce RVP základního vzdělávání a vymezují názvy a definice osmi oblastí klíčovzch 

kompetencí.  

Odborné kompetence se vztahují k vzkonu pracovních činností a vyjadřují profesní 

profil absolventa daného oboru vzdělání - jeho způsobilost pro vzkon povolání. Odví-

její se od kvalifikačních požadavků na vzkon konkrétního povolání a charakterizují 

způsobilost absolventa k pracovní činnosti.  

Odborné kompetence tvoří soubor odbornzch vědomostí, dovedností, postojů 

a hodnot potřebnzch pro vzkon pracovní činnosti daného povolání nebo skupiny pří-

buznzch povolání. [6] 

Každá odborná kompetence, stejně jako klíčová kompetence, je dále podrobně roz-

vedena a je v ní popsáno, jaké přesné požadavky budou na žáka – absolventa klade-

ny.[17] 

RVP pro obor vzdělání Stavebnictví uvádí tyto odborné kompetence: 

a) zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí 

b) navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb (dle zaměření oboru) včetně 

dodatečnzch stavebních úprav 

c) vypracovávat projektovou dokumentaci 

d) řídit stavební a montážní práce 

e) zajišťovat správu a údržbu objektů (dle zaměření oboru) 

f) zajišťovat vzrobu stavebních materiálů a vzrobků a jejich odbyt 

g) dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

h) usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, vzrobků nebo služeb 

i) jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

Tučně zvzrazněné odborné kompetence zahrnují oblast Ekologie a ŽP důležité pro 

řešenou problematiku a budou dále rozvedeny: 

d) řídit stavební a montážní práce – konkrétněji body, kde je po absolventech poža-

dována znalost vlastností stavebních materiálů a jejich zkoušení a přehled o hlavních 

vzrobcích běžnzch stavebních materiálů a vzrobků a také bod, o uplatňování zásady 

ochrany životního prostředí před negativními vlivy stavebních činností. 

Tato znalost pomůže k rychlé orientaci v problematice stavebních materiálů a jejich 

možnému znovupoužití ve stavební vzrobě, tzn. možnosti recyklace, ukládání a re-

dukce stavebního odpadu. Do této oblasti také zapadá vliv stavby na okolní prostředí. 

f) zajišťovat vzrobu stavebních materiálů a vzrobků a jejich odbyt – zvláště body, aby 

měli žáci přehled o surovinovzch zdrojích a nabídce trhu materiálů a vzrobků, o způ-

sobech zajišťování odbytu vzrobků, znali způsoby posuzování kvality vstupních ma-

teriálů a jejich hospodárného využívání ve vzrobě a aby znali technologické postupy 

při vzrobě základních stavebních hmot a měli přehled o způsobech ověřování jakosti 

vzrobků i zkušebnictví. 
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i) jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje – zvláště bod, kde 

se žákům předepisuje nakládání s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinzmi lát-

kami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí [17].  

Tento bod je důležitz pro orientaci v nakládání s odpady, pro odhad ekonomické 

stránky případného zpracování odpadu aj. 

1.2.4  Uplatnění absolventa 

Absolvent se uplatní v povolání stavební technik (různé typové pozice). Stavební 

technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy 

a realizace investic a inženzringu, stavební technik projektant, v oblasti provádění 

staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí). U obsluhy vodohospo-

dářskzch zařízení se mohou realizovat v pozici stavební technik provozní dispečer, či 

např. jeznz apod. (při zaměření na vodohospodářské stavby). V oblasti vzroby beto-

novzch dílců a vzrobků i vzrobků z jinzch základních stavebních materiálů se uplatní 

v pozici stavební technik technolog, stavební technik provozní dispečer či stavební 

technik kontrolor jakosti. Své uplatnění nacházejí absolventi oboru také v oblasti 

správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, okrajově v odbornzch 

stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako 

pracovníci marketingu ve vzrobě a při prodeji stavebních materiálů a vzrobků. Pro 

řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou vzkonu vybranzch činností 

autorizace v příslušném oboru působnosti.[17] 

1.2.5  Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání 

Kurikulární rámce vymezují závaznz obsah všeobecného a odborného vzdělávání 

a požadované vzsledky vzdělávání. Obsah vzdělávání se člení na vzdělávací oblasti 

a obsahové okruhy. 

Kurikulární rámce rozpracuje škola ve školním vzdělávacím programu do vyučovacích 

předmětů, popř. dalších vzdělávacích aktivit a činností, s ohledem na požadavky ne-

bo možnosti trhu práce a studijní předpoklady či zájem žáků. Podle charakteru oboru 

vzdělání lze odborné vzdělávání rozpracovat také směrem k určité oblasti odbornzch 

činností. Kurikulární rámce odborného vzdělávání rámcového vzdělávacího progra-

mu, kterz je široce koncipovanz, zahrnují společné obsahové okruhy a profilující ob-

sahové okruhy pro zaměření Pozemní stavby, Stavební obnova, Vodohospodářské 

stavby, Dopravní stavby, nebo si zvolí jiné zaměření, pro které si profilující obsahovz 

okruh vytvoří. Vzsledky vzdělávání jsou stanoveny jednotně pro všechny žáky, ale 

kvalita (úroveň) jejich osvojení bude záviset také na učebních předpokladech a moti-

vaci každého žáka.  

Vzsledky vzdělávání vyjadřují žádoucí postoje a návyky žáků, kterzmi je škola povinna 

žáka vybavit, ale nemůže v budoucnu zaručit jejich uplatňování. Tyto vzsledky jsou 

vyjádřeny zpravidla v charakteristice jednotlivzch oblastí a obsahovzch okruhů jako 

vzdělávací cíle, k nimž musí vzuka směřovat. 
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Požadavky stanovené pro oblasti všeobecného vzdělávání, kromě vzdělávání eko-

nomického, navazují na RVP základního vzdělávání.[17] 

Přehled vzdělávacích oblastí:  

- Jazykové vzdělávání a komunikace  

- Společenskovědní vzdělávání  

- Přírodovědné vzdělávání  

- Matematické vzdělávání  

- Estetické vzdělávání  

- Vzdělávání pro zdraví  

- Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

- Ekonomické vzdělávání  

- Odborné vzdělávání [17] 

 

Pro potřeby řešení bakalářské práce se budu v následujícím rozboru zabzvat jen Pří-

rodovědnzm vzděláním, do kterého je zahrnuta řešená oblast Ekologie a životní pro-

střední. 

1.2.6  Přírodovědné vzdělávání 

Vzuka přírodních věd přispívá ke komplexnějšímu pochopení přírodních jevů 

a zákonů, k formování vztahů k přírodnímu prostředí a hlubším proniknutím žáků do 

procesů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Cílem přírodovědného vzdělávání je 

naučit žáky využívat přírodovědnzch poznatků v běžném i profesním životě, klást si 

otázky o okolním světě a vyhledávat k nim na důkazech založené odpovědi. Nároky 

jednotlivzch oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání nejsou stejné, z toho důvo-

du byly zpracovány různé varianty přírodovědného vzdělání a škola si zvolí variantu 

fyzikálního a chemického vzdělávání podle potřebné úrovně. 

- Fyzikální vzdělání je vypracováno ve třech variantách. Varianta A je určena pro 

obory s vysokzmi, varianta B se středními a varianta C s nižšími nároky na fyzi-

kální vzdělávání. 

- Chemické vzdělání je vypracováno ve dvou variantách. Varianta A je určena 

pro obory s vyššími nároky na chemické vzdělávání, varianta B pro obory s niž-

šími nároky. 

- Biologické a ekologické vzdělání je vypracováno pouze v jedné variantě. 

Přírodovědné vzdělávání může bzt školou realizováno buď v samostatnzch vyučova-

cích předmětech, nebo jej lze integrovat v závislosti na charakteru oboru či jinzch 

podmínkách školy. [17] 

Pro potřeby řešení této bakalářské práce se budu v následujícím rozboru zabzvat jen 

Biologickzm a ekologickzm vzděláním, které odpovídá řešené problematice. 
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Biologické a ekologické vzdělání 

Biologické a ekologické vzdělání je rozděleno na tři sekce: 

- v první části Základy biologie je v učivu řešen vznik a vzvoj života na Zemi, 

vlastnosti živzch soustav, typy buněk, rozmanitost organismů, dědičnost 

a proměnlivost, biologie člověka a zdraví a nemoc. Pro účely řešení bakalářské 

práce není tato sekce relevantní. 

- druhá část Ekologie obsahuje základní ekologické pojmy, ekologické faktory 

prostředí, potravní řetězce, koloběh látek v přírodě a tok energie a typy krajiny. 

Ani tato sekce není z pohledu Ekologie a životního prostřední ve stavebnictví 

relevantní, proto se jí dále nebudeme zabzvat.  

- ve třetí části je kladen důraz na Člověka a životní prostředí. Protože je tato část 

pro řešení BP nejdůležitější, je podrobně rozvedena v tabulce níže.[17] 

 
Tabulka 1 Biologické a ekologické vzdělání – 3 Člověk a prostředí [17] 
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1.2.7  Průřezová témata 

RVP stanovují i tzv. průřezová témata (Občan v demokratické společnosti, Člověk 

a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie), která 

plní hlavně vzchovnou a motivační funkci. Školou mohou bzt realizována buď ve vzu-

ce či jinzmi aktivitami. [17]  

 

Člověk a životní prostředí 

Téma udržitelného rozvoje patří mezi priority EU vč. naší republiky. Nezbytnzm před-

pokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu 

s jeho principy, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho 

jednotlivzch složek a k úctě ke všem formám života. Průřezové téma Člověk a životní 

prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti v oblasti udržitelného rozvoje a přispívá 

k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidskzch zdrojů. Environmentální 

vzdělávání a vzchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochope-

ní principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovanz přístup k realitě a ovlivňuje 

etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odbornzm vzděláváním poukazuje na 

vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a techno-

logie v zájmu udržitelnosti rozvoje.  

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu, aby 

chápali závislost mezi jevy v prostředí a lidskzmi aktivitami, mezi lokálními, regionál-

ními a globálními environmentálními problémy. Aby chápali postavení člověka v pří-

rodě a naopak vlivy prostředí na život člověka a jeho zdraví. Aby porozuměli souvis-

lostem mezi environmentálními, ekonomickzmi a sociálními aspekty ve vztahu k udr-

žitelnému rozvoji, respektovali jeho principy. Získali přehled o způsobech ochrany 

přírody, o používání technologickzch, ekonomickzch a právních nástrojů pro zajištění 

udržitelného rozvoje, samostatně a aktivně poznávali prostředí, ve kterém žijí, získá-

vali o něm informace z různzch informačních zdrojů. Aby pochopili vlastní odpověd-

nost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení problémů životního prostře-

dí, osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu pro-

středí jak v osobním, tak v profesním jednání. Dokázali esteticky a citově vnímat své 

okolí a osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své 

zdraví. 

Na přínos průřezového tématu Člověk a životní prostředí lze nahlížet ze třech rovin: 

- informativní: směřuje k získání potřebnzch znalostí a dovedností, jejich chá-

pání a hodnocení 

- formativní: zaměřuje se hlavně na vytváření hodnot a postojů ve vztahu k ži-

votnímu prostředí (etickzch, citovzch, estetickzch apod.)  

- sociálně-komunikativní: zaměřuje se na rozvoj dovedností vyjadřovat a odů-

vodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení proble-

matiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje 

druhzch lidí 
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„Průřezové téma je začleněno v rámcovém vzdělávacím programu do cílů vzdělávání 

a vzsledků vzdělávání v různzch souvislostech. Získané vědomosti a dovednosti se 

v průřezovém tématu propojují a doplňují tak, aby vznikl ucelenz obraz ukazující slo-

žitost souvislostí v přírodě, ve společnosti, mezi přírodou a člověkem a jeho životním 

prostředím. Ve složce všeobecného vzdělávání je průřezové téma začleněno přede-

vším do přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie a člověk a životní prostředí, 

dále je začleněno v společenskovědním vzdělávání, estetickém vzdělávání a vzdělá-

vání pro zdraví. V odborné složce je průřezové téma diferencovaně začleněno do ob-

sahovzch okruhů podle charakteru oborů vzdělání. Zaměřuje se zejména na materiá-

lové a energetické zdroje, na kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností 

na prostředí a na zdraví, na technické a technologické procesy a řídicí činnosti.“[17] 

 

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí zahrnuje témata:  

- biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotickzch a biotickzch podmín-

kách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemnzch vztazích organismů 

a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o vzznamu biodiverzity a ochrany 

přírody a krajiny);  

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

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

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

zdraví);  

- možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvo-

je v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, eko-

nomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativ-

ních jevů, principy udržitelnosti rozvoje). 

 

Průřezové téma je vhodné realizovat ve školním vzdělávacím programu kombinací 

čtyř základních způsobů:  

- komplexně; 

- v samostatném ekologickém vyučovacím předmětu (modulu) nebo v ucele-

ném bloku ekologického učiva zahrnutého do některého vhodného předmětu 

(modulu), kterz umožňuje integraci a doplnění poznatků o ekologii a životním 

prostředí, komplexní pohled na udržitelnost rozvoje v občanském životě 

a v daném oboru vzdělání a uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu ži-

votního prostředí 

- rozptzleně (difúzně) - v logickzch souvislostech v jednotlivzch vyučovacích 

předmětech (modulech) všeobecně vzdělávací i odborné složky vzdělávání, 

v praktickém vyučování;  

- nadpředmětově - v žákovskzch projektech. 

 

Průřezové téma lze realizovat různzmi metodami v rámci teoretického a praktického 

vyučování či mimoškolními aktivitami. V praktickém vyučování je vhodné vést žáky ke 

správnému nakládání s odpady, využívat úsporné spotřebiče a postupy, dodržovat 
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požadavky na bezpečnost a hygienu práce. Problémově zadávané otázky, úkoly nebo 

situace mají žákům umožnit nejen pochopení a procvičování probíraného učiva, ale 

i uplatnění jejich dalších znalostí z různzch oblastí vzdělávání i z mimoškolního pro-

středí. Vzdělávací a vzchovnz vzznam mají žákovské projekty s environmentální pro-

blematikou propojenou s odbornzm učivem a s odbornou praxí. [17] 
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2 ORIENTAČNÍVÝZKUM 

V dalším kroku bylo pro mne důležité zjistit, do jakzch předmětů a v jakzch odbor-

nzch školách se učí ekologie a Životní prostřední, v jakzch předmětech je problemati-

ka zařazena a v jaké mocnosti, tzn. potřebovala jsem získat k další analzze jejich ŠVP. 

V prvním kroku jsem vytipovala vhodné stavební střední školy. Na internetu jsem 

provedla průzkum a vybrala ta vzdělávací zařízení, která mají v oboru studia uvedeno 

Stavitelství podle příslušného RVP 36-47M/01 Stavebnictví, studium na 4 roky, zakon-

čené maturitní zkouškou. Sledovala jsem předměty, kde by mohla bzt zmínka o eko-

logii či ŽP. Nejčastěji to byly předměty Biologie a ekologie a Chemie, které zapadají 

právě do vzdělávacího okruhu přírodovědného vzdělání. Zaměřila jsem se také na 

předmět Stavební materiály, kterz zapadá do okruhů Specializovanzch odbornzch 

předmětů. 

Zde je vzčet oslovenzch škol: 

Střední průmyslová škola stavební, Brno 

Střední průmyslová škola, Brno (zajímavz obor Průmyslová ekologie 16-02-M/01) 

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov 

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod 

Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové 

Střední průmyslová škola Hranice (zajímavz obor Stavební materiály) 

Střední škola stavební, Jihlava 

Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie, Kadaň 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno 

Průmyslová střední škola Letohrad 

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou 

Střední Škola Stavební, Louny 

Střední průmyslová škola stavební, Mělník 

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, 

Náchod 

Střední průmyslová škola stavební, Opava 

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava 

Střední průmyslová škola stavební, Pardubice 

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 

Střední průmyslová škola stavební, Praha 1 

Střední průmyslová škola, Praha 1 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4 

SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov 

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor 
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Střední škola stavební a strojní, Teplice 

Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem-Neštěmice 

Střední škola stavební a technická - odloučené pracoviště U Panského dvora, Ústí nad 

Labem 

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov (zajímavz obor Průmyslo-

vá ekologie16-02-M/01)  

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně 

 

Aby bylo možné porovnat, zdali se hodí tematickz celek i pro jejich předměty, bylo 

nutné analyzovat ŠVP oslovenzch škol. Všem vybranzm subjektům jsem zaslala email 

s prosbou o poskytnutí ŠVP pro obor Stavitelství (či jemu podobnz). Text mailu je k BP 

přiložen, viz Příloha 1 Mail odeslanz vybranzm subjektům. 

Na rozeslanz mail školy buď vůbec nereagovaly, nebo napsaly, že je možné do ŠVP 

nahlédnout přímo na půdě školy. Cestování po ČR je pro mě bohužel nereálné. 

Přesto mi byly poskytnuty tři ŠVP v programech Stavitelství (koresponduje s analyzo-

vanzm ŠVP), a to z SPŠ stavební Liberec a ŠPŠ stavební Plzeň. ŠVP poskytnuté SPŠ 

stavební Josefa Gočára, Praha 4, bude podrobně analyzováno v následující kapitole.  

 

Vzsledky analzzy a porovnání předmětů jsou uvedené v kapitole 3.3 Vzsledky analz-

zy. 
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3 ANALÝZA KONKRÉTNÍHO ŠVP 

Pro zařazení tematického celku jsem vybrala Střední průmyslová škola stavební Jose-

fa Gočára, protože jsem na této střední škole plnila pedagogickou praxi a měla k ní 

nejblíže. Vedoucí bakalářské práce Ing. Bc. Kateřinou Mrázkovou a školou bylo po-

skytnuto několik ŠVP, konkrétně pro následující zaměření: 

- ŠVP Architektura a interiérovz design platnz od 1. 9. 2015 

- ŠVP Oceňování a právo platnz od 1 9. 2017 

- ŠVP Pozemní stavitelství platnz od 1. 9. 2017 

- ŠVP Stavitelství a architektura platnz od 1. 9. 2017 

Po podrobném prozkoumání byl pro zařazení tematického celku vybrán ŠVP Stavitel-

ství a architektura. Jedním z důvodů bylo také to, že tento vzdělávací program je nej-

blíže tomu, kterz jsem studovala na střední průmyslové škole stavební.  

Také byly poskytnuty Tematické plány konkrétních předmětů, viz dále.  

3.1 INFORMACE O ŠKOLE 

Škola má dlouholetou tradici. Působila v několika pražskzch budovách jako jedno 

z oddělení průmyslového školství založeného v roce 1837 v areálu na Starém Městě. 

Od roku 1890 do roku 1945 sídlila v Betlémské ulici spolu s oddělením chemickzm 

a strojírenskzm. V roce 1945 dostala škola s názvem „Státní průmyslová škola sta-

vební v Praze“ vlastní budovu ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola pře-

stěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci v ulici Družstevní ochoz. Od té doby 

nese čestnz titul po slavném a vzznamném architektovi Josefu Gočárovi, kterz matu-

roval v roce 1902 na tehdy „Vyšší státní průmyslové škole v Praze - oddělení stavař-

ské“.[13] 

Škola je umístěna v klidném tichém prostředí s vzbornou dostupností MHD. Vzuka se 

realizuje v moderní, provozně a ekonomicky mimořádně úsporné budově. Každá třída 

má vlastní kmenovou učebnu. Moderní učebny vzpočetní techniky, dobře vybavené 

odborné učebny, multimediální učebny a laboratoře, studovna a dobré zázemí pro 

sport (tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, venkovní hřiště) vytváří žákům kvalitní 

předpoklady ke studiu. [14] 

Studium na SPŠ stavební Josefa Gočára patří spolu s SPŠ stavební v Liberci k velmi 

náročnzm. Díky tomu je kvalita absolventů brána jako vysoká. 

3.2 ANALÝZA UČEBNÍCH OSNOV PŘEDMĚTŮ 

Aby bylo možné zavést celek Ekologie a životní prostředí v oblasti stavebnictví do 

konkrétního předmětu, je potřeba analyzovat učební osnovy jednotlivzch předmětů 

a vytipovat předmět (nebo předměty), které budou pro implementaci nejvhodnější. 

Hodnotila jsem spojitost se stavebnictvím, míru návaznosti na ekologii, životní pro-

stření, materiály apod. 

K podrobnější analzze jsem vybrala následující předměty:  
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Tabulka 2 Analzza učebních osnov předmětu Chemie 
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Tabulka 3Analzza učebních osnov předmětu Biologie a ekologie 
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Tabulka 4Analzza učebních osnov předmětu Stavební materiály [2,7] 
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Analzzou předmětu bylo zjištěno, že obsah předmětu koncepčně odpovídá postupu 

řešení této bakalářské práce. Ke každému studijnímu bloku budou doplněny infor-

mace o recyklaci a nakládání s materiály, protože se tato problematika v učebních 

osnovách neřeší. Žák tak získá představu o způsobu dalšího využití a následném na-

kládání s recyklovanzmi materiály. V některzch případech není další využití ani po 

recyklaci možné. I toto bude v doplňujícím materiálu uvedeno.   
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Tabulka 5 Analzza učebních osnov předmětu Stavitelství [2, 8, 9]
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Analzza předmětu Stavitelství přinesla zjištění, že v žádnzch jinzch předmětech se 

neřeší nakládání s eternitem a tím pádem i nakládání s prvky obsahujícími azbest. 

V doplňujícím materiálu nalezne žák informaci proč je azbest nebezpečnz a jak se 

materiály s jeho obsahem likvidují. 

Ve studijním bloku Stavba a životní prostředí (shrnutí) bude uvedena informace o vy-

užívání brownfieldů či také oblastí s ekologickou zátěží. Oblast urbanismu, péčí 

o památky, restaurátorství apod. je oblastí rozsáhlou a do koncepce bakalářské práce 

nezapadá, proto dále rozváděna nebude. Informace o sanaci a dalším využití brown-

fieldů získá žák základní informace o problematice a bude se v ní moci dále oriento-

vat při vyhledávání dalších informací. Informace o problematice lze také nalézt v urči-

tzch zaměřeních v předmětu Architektura. 
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Tabulka 6 Analzza učebních osnov předmětu Stavební konstrukce [2,10,11]  
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V jediném předmětu Stavební konstrukce se zabzvá vzuka lehčenzmi betony. Téma 

zapadá do koncepce tematického celku. Žák v doplňujícím materiálu získá informace, 

zdali se dá lehčenz beton dále využít či recyklovat. Další zajímavou kapitolou bude 

recyklace spodní stavby železničních a silničních staveb.  

 

3.3 Výsledky analýzy 

Z analzzy ŠVP vyplzvá, že průřezové téma Člověk a životní prostředí je ve vyučovacích 

předmětech zařazeno rozptzleně (difúzně), tzn. v logickzch souvislostech. V každém 

předmětu v ŠVP lze najít stručnz přínos k realizaci průřezovzch témat. 

Předměty, které se mi zdály svzm obsahem pro zaražení tematického celku vhodné, 

jsou Chemie, Biologie a ekologie, Technologie a materiály, Stavitelství a Stavební kon-

strukce. Ty jsem následně podrobněji analyzovala, abych zjistila, do jaké míry se ob-

sah učiva zaměřuje na Ekologii a životní prostředí úzce spjatzm se stavebnictvím.  

Předměty Chemie a Biologie a ekologie se zabzvají obecnzm fungováním v přírodě, 

ekologickzmi souvislostmi, přírodou kolem nás apod., ale tématem Ekologie ve sta-

vebnictví se nezabzvají. Předmět Technologie a materiály dává žákovi podrobnz pře-

hled v obsahu učiva, s jakzmi materiály se může ve stavební praxi setkat, ale spojitost 
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s ekologií a ŽP zde také není. V předmětech Stavitelství a Stavební konstrukce se ně-

která témata opakují, našla jsem však pár témat, které se jinde neopakují a které si 

zaslouží zmínku spjatou s ekologií, protože ani zde provázanost není. 

Po analzze tematickzch plánů zmíněnzch předmětů jsem došla k závěru, že mimo 

předmět Stavitelství (celek Pokrzvačské práce) je dotace malá nebo skoro žádná. Pro-

tože není prostor na témata ani v klasické vzuce, zařazení celého tematického celku 

do vzuky se mi jeví jako nereálné. 

Analzzou ŠVP SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha 4 programu Stavitelství a architektu-

ra, ŠVP SPŠ stavební v Liberci programu Architektura a konstrukce pozemních staveb 

a ŠVP SPŠ stavební Plzeň programu Stavebnictví vznikla následující tabulka porovná-

vající ve vybranzch předmět počet tzdenních vyučovacích hodin povinnzch předmě-

tů v ročníku.  

 

Z tabulky je patrné, že zařazení tematického celku není vhodné pro všechny školy. Jak 

je vidět u SPŠ stavební Plzeň, zcela ve vyučovacích předmětech chybí jak předmět 

Biologie a ekologie, tak stěžejní předmět zabzvající se stavebními materiály. Ani v ji-

nzch předmětech jsem zmínku o zařazení oblastí zabzvajících se materiály nenalezla. 

Jelikož žáci nemají základy, na kterzch by mohl tematickz celek stavět, nebude pro 

tuto školu vhodnzm doplňujícím materiálem. 

Naopak SPŠ stavební Liberec má zařazeny v učebním plánu tematicky shodné před-

měty, žáci mají tedy stejnou základnu jako žáci SPŠ stavební Josefa Gočára a tema-

tickz celek by bylo možné zavést. 

 

 

 

 

Tabulka 7 Počet vyučovacích hodin povinnzch předmětů v ročníku [2,3,4] 
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3.4 TÉMATICKÝ CELEK EKOLOGIE A ŽP 

Vzzkumní problém určuje pouze základní orientaci vzzkumu, další informace potřeb-

né k jeho směřování však nevyjadřuje. Ty se stanoví v hypotézách. Hypotézy konkreti-

zují vzzkumnz problém a určují směr celého vzzkumu.[1] 

V rámci řešení své bakalářské práce vycházím ze dvou předpokladů.  

Povědomí o možnostech, jakzmi se dají odpady ze stavební vzroby znovu použít, by 

měli žáci středních škol technického zaměření získat již ve školních lavicích. Prvním 

předpokladem tedy je, že: Žáci střední školy technického zaměření se budou po zařa-

zení tematického celku Ekologie a ŽP v oblasti stavebnictví orientovat v problematice 

recyklace stavebních odpadů a využívání území s ekologickou zátěží lépe, než žáci, 

kteří tento celek do vzuky mít zařazen nebudou.  

Druhzm předpokladem je, že: Pro lepší orientaci v problematice je lepší zařazení te-

matického celku do jednoho z předmětů, než tvorba samostatného materiálu. Je dů-

ležité se podívat na časové dotace v předmětu Stavební materiály. 

Jak je možné vidět v tabulce Tabulka 4 Analzza učebních osnov předmětu Stavební 

materiály, tak množství probírané látky je opravdu veliké. Pokud by se měl zařadit ce-

lek doplnění ještě o informace z jinzch předmětů, časová dotace celého předmětu by 

byla značně poddimenzovaná.  

 

3.4.1 Doplňující učební materiál 

Po pečlivé úvaze byl proto zvolen doplňující učební materiál, kterz bude fungovat ja-

ko doplněk k analyzovanzm předmětům, a to nejen z důvodu, že se obsah částečně 

v předmětech prolíná (např. koroze betonu je vyučována jak v předmětu Stavební 

konstrukce, tak v předmětu Stavební materiály aj.), ale také z důvodu, že doplňující 

materiál bude moci bzt využíván na jinzch středních školách technického zaměření 

nezávisle na ŠVP. Každá střední škola si může vybrat, zdali je pro ni doplňující učební 

materiál vhodnz, popř. do jaké míry ho využije. Toto se může dít bez jakéhokoliv zá-

sahu do hodinovzch dotací pro jednotlivá témata. 

Kapitoly doplňujícího učebního materiálu korespondují s obsahem učiva předmětu 

Technologie a materiály, doplněnzmi o témata, které se nacházejí v dalších předmě-

tech. Jedná se o lehké betony, recyklace silničních komunikací a železničních spodků 

z předmětu Stavební konstrukce. Z předmětu Stavitelství se objeví kapitola o eternitu 

a materiálech obsahující nebezpečnz azbesta využití brownfieldů. V předmětu Che-

mie jsem žádné další oblasti vhodné pro zařazení do doplňujícího učebního textu 

nevybrala. 

3.4.2 Forma doplňujícího učebního materiálu 

Při tvorbě učebního textu jako literární učební pomůcky je vždy důležité zvolit správ-

nou formu. Mezi jednotlivzmi formami jsou značné rozdíly. Může se jednat o učebnici, 

pracovní sešit, příručku aj.[6] 
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Učebnice má nejdelší historii a i v době nástupu novzch vzukovzch technologií má 

stále svoje nezastupitelné místo v edukačním procesu. Na rozdíl od jinzch knižních 

publikací jsou na učebnici kladené specifické požadavky, které určují nejen obsaho-

vou stránku knihy, ale i její celkovou strukturu, členění textu, využití obrazového ma-

teriálu, typografické zpracování textu apod. Tyto požadavky vyplzvají z funkce učeb-

nice, kterou vymezuje pedagogická teorie. 

Učebnice je zdrojem obsahu vzdělávání pro žáky a didaktickz prostředek pro učitele. 

Funkce učebnice jako zdroje obsahu vzuky vyplzvá ze základního úkolu oborové di-

daktiky, kterzm je transformace vědeckého poznání do sdělitelné podoby. Plní také 

funkci informačního zdroje pro učitele. Ve vztahu k učiteli dominuje učebnice ve 

funkci didaktického prostředku při:  

- prezentaci učiva ve verbální, obrazové, popř. kombinované podobě,  

- řízení vyučování (určováním posloupnosti a proporcí učiva), 

- řízení učení žáka (pomocí otázek a úkolů),  

- organizaci práce s učebnicí (pomocí pokynů k činnostem, obsahu, rejstříku 

apod.). 

V souhrnu jsou tyto funkce označovány jako didaktická vybavenost učebnice, která 

má vzznam jak pro její praktické využívání, tak je i kriteriem, podle kterého si učitel 

z nabídky učebnic vybírá či podle kterého se hodnotí kvalita učebnice. [21] 

 

Pracovní sešit je didaktickzm textem, speciálně konstruovanzm pro účely učení. Do-

provází učebnici, je její oporou a doplňuje ji. Vzájemně s učebnicí tvoří didaktickz 

komplex. Předkládá žákům různé úkoly a některzmi autory je označován také jako 

cvičebnice. Učebnice a cvičebnice se vzájemně vyseparovaly v samostatné texty, kte-

ré dříve bzvaly spojené v jedné knize.  

Pracovní sešit obsahuje převážně úkoly sloužící k procvičení látky a cvičení pro samo-

statnou práci žáků jak v hodině, tak v domácím prostředí. Je většinou využíván na 

prvním stupni základní školy, ve vyšších ročnících je jako doplněk učebnice. 

Stejně jako učebnice, měly by i pracovní listy splňovat určitz druh funkcí ve vzchovně 

vzdělávacím procesu. Pracovní sešit plní funkci koordinační, diferenciační a funkci 

rozvíjející učební strategie, dále také funkci motivační, upevňovací a kontrolní, infor-

mační a systematizační, orientační a koordinační. Funkce upevňovací a kontrolní 

slouží k podání zpětné vazby prostřednictvím úloh, otázek a úkonů, které v pracov-

ních listech hrají hlavní roli. Zpětná vazba umožňuje učiteli i žákovi zjistit, do jaké mí-

ry žák pochopil učivo a navede ho, na co se má ještě zaměřit. [15] 

 

Brožura je všestrannzm materiálem pro informování, u kterého se využívá srozumi-

telnz jazyk, vzraznz design a jasnz obsah. Je jednoduchzm nástrojem pro oslovení 

cílovzch čtenářů. Lze ho použít jako doplňkovz vzdělávací materiál, jako zdroj pro po-

skytování informací o produktu či službě. 

Jejím hlavním účelem je předávání konkrétních informací. Aby brožury účinně plnily 

svou funkci, musí nezbytně splňovat základní vlastnosti: 
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 různé typy pro různá využití - brožury jsou velmi univerzální, lze je použít 

v různzch oblastech (akademické, informační, propagační nebo vzdělávací 

účely); 

 nasměrování na konkrétní publikum - zpracování informací je závislé na sku-

pině osob, pro kterou je brožura určena; 

 relevantní informace - je pro čtenáře užitečná, měla by bzt vzchozím materiá-

lem, kterz chce čtenář uchovat, ne materiálem jednorázovzm; 

 jasnost obsahu - text musí bzt naprosto jasnz a srozumitelnz, má dobře defi-

nované ústřední téma; 

 komplexní text - text brožury je zjednodušenz a srozumitelnz. Je dobře čitel-

nz, grafické zpracování není na úkor čitelnosti; 

 vzraznz design  - hlavní funkcí brožury je předávat informace pomocí atraktiv-

ního grafického zpracování. Návrh by měl usnadnit čtení a měl by zdůrazňovat 

porozumění informacím.[12] 

Nejvhodnějším formou doplňujícího učebního materiálu se mi jeví brožura. Přehled-

ně sepsanz text zábavnou a čtivou formu bez nutnosti vyvozování závěrů, doplňují-

cích úkolů, jako by tomu bylo u pracovního sešitu. Nejlépe tak forma brožury splní 

svůj účel. Text by měl bzt hlavně orientační, aby čtenář získal o problematice pově-

domí a případně potřeby se sám dál o tématiku zajímal a znalosti prohluboval.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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Do praktické části jsem umístila brožuru s názvem Kapitoly z oblasti stavební ekolo-

gie a životního prostředí, která je přílohou této bakalářské práce, viz samostatná pří-

loha 2. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit do jaké míry je problematika Ekologie a ŽP za-

řazena do předmětů středních škol technického zaměření, případně tematickz celek 

věnovanz řešené problematice vhodně do předmětů umístit. 

Jako základnou pro analzzu v teoretické části práce mi sloužilo ŠVP vzdělávacího 

programu Stavitelství a architektura SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze 4. Vytipovala 

jsem a analyzovala předměty, ve kterzch byla jen malá zmínka o ekologii, stavebních 

materiálech a životním prostředí. 

První hypotéza, že se žáci střední odborné školy budou po zařazení tematického cel-

ku Ekologie a ŽP v oblasti stavebnictví orientovat v problematice recyklace staveb-

ních odpadů a využívání území s ekologickou zátěží lépe, než žáci, kteří tento celek 

do vzuky mít zařazeni nebudou, nemohla bzt potvrzena, protože praktické ověření 

bylo mimo časovz rámec řešení BP, avšak dle všech předpokladů je její potvrzení 

velmi pravděpodobné. Po analzze vyučovacích předmětu jsem zjistila, že se ekologií 

a životním prostředím v oblasti stavebnictví žádné předměty nezabzvají. Informace, 

po kterzch žák získá povědomí o možnosti zpracování jednotlivzch odpadů či kon-

strukcí, budou pro orientaci v problematice velice důležité.  

Druhá hypotéza, že pro lepší orientaci v problematice je lepší zařazení tematického 

celku do jednoho z předmětů, než tvorba samostatného materiálu se po teoretickém 

vzzkumu nepotvrdila. Důvodem je, že na tematickz celek není v obsáhlzch učebních 

plánech místo. Tematickz celek by sebral potřebné vzukové hodiny tam, kde není 

z čeho brát a bralo by se na úkor komplexnosti probírané látky.  

Jako příjemnější způsob pro přenos informacím směrem k žákům jsem zvolila brožu-

ru, která čtivou formou informuje o možnostech a rizicích, které v moderním světě při 

nakládání s materiály jsou. Osnova této brožury je sestavena tak, aby korespondovala 

s probíranzm učivem především předmětu Technologie a materiály a dále je doplně-

na o témata, o kterzch si myslím, že by neměly v brožuře chybět a zároveň se 

v materiálech nevyskytují. Jako praktickz vzstup této práce tak vzniklo dílo čtivé, ob-

sahem zajímavé a zejména použitelné jako doplněk k základní vzuce, na které se 

může učitel odkázat.  

Po analzze ŠVP dalších dvou škol jsem zjistila, že brožura obsahující informace z ob-

lasti stavební ekologie a životního prostředí nemusí bzt využitelná pro další odborné 

školy. V jednom ŠVP zcela chyběl předmět zabzvající se stavebními materiály a žáci 

by tak neměli základní znalosti, na kterzch informace v brožuře staví.  
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