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Ve školním roce 2014/2015 SEVER koordinoval 
v pěti základních školách na Trutnovsku projekt „Jak 
šetrně podnikat“ podpořený v rámci OP VK ze Struk-
turálních fondů EU a rozpočtu ČR. Jeho hlavním té-
matem bylo podnikání v oblasti šetrné turistiky.

V projektu byla použita metodika dějové linie (Story-

line Approach). Hlavním záměrem použití této meto-
diky na druhém stupni ZŠ je zprostředkovat žákům 
kontakt se skutečnými klienty a odborníky a umožnit 
jim spolupracovat na řešení reálného úkolu vycháze-
jícího ze skutečných potřeb klienta, žáci tak rozvinou 
své znalosti a dovednosti a propojí školní teorii s pra-
xí. Důležitou roli v  projektu hraje  reálnost situace, 
zapojené třídy si tak založí vlastní cestovní kancelář 
a řeší zadání od klienta. 

Klientem v případě projektu bylo Turistické informač-
ní centrum Veselý výlet – to požádalo studentské mi-
nipodniky o navržení a popsání možných nových turi-
stických cílů, tras či jiných atraktivit, přičemž každá 
cestovní kancelář se měla zaměřit na odlišná témata. 
Mezi lokality, kterými se žáci zabývali, patří: město 
Trutnov a jeho nejbližší okolí – zde se žáci zaměřo-

vali na farmářství (jeho historii, současné producen-
ty a  farmářské trhy) a  také pivovarnictví (historie, 
současnost, místní pivo Krakonoš), Rudník – v obci 
a  okolí vznikla příjemná stezka na podporu certifi-
kovaných i necertifikovaných regionálních produktů 
(regionální producenti současní a pozvánka za nimi, 
pohled do minulosti na historické výrobce), Sklená-
řovice – zde žáci vytvořili zlatou stezku tímto překrás-
ným údolím (zaniklá vesnice a co z ní zbylo, zahrnuta 
i  těžba zlata) a  konečně Horní Maršov –  tam žáci 
hledali a vytyčili běžeckou trasu po netradiční cestě.

SEVER projekt metodicky vedl – radil učitelům a žáky 
v průběhu projektu motivoval, nicméně oni sami mu-
seli zvládnout získat informace, navštívit pamětníky, 
současné podniky a výrobce, zmapovat trasy, navrh-
nout stezky, udělat průzkum s  místními občany atd. 
To vyžadovalo velké úsilí a chuť do práce. Žáci v rámci 
projektu Jak šetrně podnikat absolvovali celkem tři 
setkání se střediskem SEVER přímo v  zapojených 
školách a 3 terénní exkurze jako ukázku dobré praxe 
šetrného podnikání. Mezi exkurzní místa patřila Hor-
ská farma Děčínská bouda v Peci pod Sněžkou, šetrně 
podnikající kemp Sedmihorky v  Českém ráji a  mu-

O projektu 

Jak šetrně podnikat
Přijeďte se do Krkonoš sami podívat, jak žáci místních škol pojali šetrný turismus 

v praxi, a vydejte se podle jejich letáků a plakátů po stopách nejrůznějších 

turistických zajímavostí na nových stezkách. Cestou můžete nakoupit regionální 

produkty, ochutnat čerstvé mléko či objevovat zaniklé domy ve Sklenářovicích. 

Staňte se šetrnými turisty! Letáky a plakáty jsou k vyzvednutí v Horním Maršově – 

ekocentrum DOTEK, infocentrum Veselý výlet.
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zeum Vápenka v  Horních Albeřicích. Vyvrcholením 
projektu byla závěrečná projektová konference, kde 
žáci oficiálně představili své finální výstupy odborné 
komisi a  samozřejmě také klientovi, který od nich 
propagační materiály převzal. Odborníci vytvořené 
výstupy zhodnotili a SEVER předal žákům zaslouže-
né odměny – certifikát a  dárky s  ekologicky šetrnou 
tematikou. Konference se konala 14.5. 2015 v Cent-
ru environmentálního vzdělávání  Krtek ve Vrchlabí 
a měla svou důstojnou a slavnostní atmosféru.

Z  prací cestovních kanceláří vznikly výstupy, kte-
rými jsou mapky, letáčky a  plakáty, videospoty na 
propagaci šetrných aktivit v  Krkonoších, ty Ekocen-
trum DOTEK a infocentrum Veselý výlet nyní nabízí 

návštěvníkům Krkonoš.  Tyto výstupy jsou dělány 
dětskou rukou, o  to srozumitelnější a  přístupnější je 
jejich zpracování pro návštěvníky a především vrstev-
níky zapojených žáků, pro které se mnoho letáků na 
propagaci šetrného cestovního ruchu opravdu moc 
nedělá. Projektovým výstupem jsou i webové stránky, 
dokumentární film o  průběhu projektu a  tato meto-
dická příručka. Metodická příručka vás provede nejen 
ověřenou a  doporučenou metodikou práce se žáky, 
samotným průběhem projektu, ale seznámí i se zákla-
dy šetrné turistiky, poukáže na příklady zviditelnění 
zajímavých turistických cílů. Nechybí ani hodnocení 
od evaluátorů projektu a v neposlední řadě je součástí 
příručky zmíněný dokumentární film. 

1

Použitý zdroj: Mapy.cz
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Střípky z projektu

1
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Středisko ekologické  
výchovy SEVER

SEVER je organizací založenou v  roce 1994. Pro-
střednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělá-
vání a  osvěty usilujeme o  prohloubení odpovědného 
jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem 
směřujícího k  trvale udržitelnému životu na Zemi. 
V současné době máme pracoviště v Horním Maršo-
vě, v Trutnově, v Hradci Králové a v Litoměřicích.

Základním a  středním školám nabízíme krátkodobé 
a  vícedenní pobytové výukové programy, dále pak 
školní projekty. Pedagogickým pracovníkům a  stu-
dentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semi-
náře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky 
a  literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i  pro další sku-
piny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní 
správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, 
pracovníci nevládních organizací. Pro další skupi-
ny a  pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, 
osvětové a  kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu 
při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 
a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Nedílnou součástí našich činností jsou zmiňované 
školní projekty. Každý rok jich středisko SEVER 
realizuje na školách několik. Některé z  projektů re-
alizujeme s  projektovými partnery, některé za mezi-
národní spolupráce dalších zapojených států světa. 
Liší se i  délka, cílová skupina a  samozřejmě téma. 
Mezi nejvýznamnější školní projekty patří: Škola pro 
udržitelný život (vytváření strategií a  uskutečnění 
praktických místních projektů udržitelného rozvoje 
v  desítkách obcí a  měst prostřednictvím projektové 
práce žáků), Školy pro inteligentní využívání energie 

(podpora úspor energie ve vybraných budovách, žáci 
vytvářeli tzv. energetické audity), Jak vidí EYD (Ev-
ropský rok rozvoje) mladí (mezinárodní vyjednávání 
žáků nad rozvojovými cíli tisíciletí), Dětské fórum 
(formulace desatera problémů různých měst očima 
žáků a studentů v podobě diskuzního fóra), Klimatic-
ké konference (realizace simulované klimatické kon-
ference států OSN a  snaha o  dosažení cílů v  oblasti 
snížení produkce CO2) a další.Jedním z nich je i školní 
projekt realizovaný ve školním roce 2014/2015, jenž 
nese název Jak šetrně podnikat a jímž vás provede tato 
publikace.

Více o SEVERu na www.ekologickavychova.cz 7
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O nás…

…Pavel je rodák z  úpského údolí a  před skoro čtvrt 
stoletím jsme založili volné sdružení, kterému říká-
me Veselý výlet. Chceme, aby lidé prožili něco, co by 
je samotné nenapadlo. Proto návštěvníkům nabízíme 
zajímavé turistické cíle a místa, kde budou cítit něco, 
na co by sami nepřišli.

…představujeme málo známé turistické cíle a sami se 
aktivně podílíme na jejich obnově a záchraně a nabízí-
me tak příběhy, kterých jsme se dopátrali.

…málokdo dnes umí bloumat odnikud nikam, ale po-
třebuje někam dojít a mít i ten zážitek z cesty. Snaží-
me se vyzývat k poznání historie a pochopení: Poznej-
te věc a pak vám dojde, proč to nefunguje, nebo co do 
toho lidi dali, že to už zase funguje. 

…aby něco vzniklo, tak tam musí být vždy nějaká 
osobní iniciativa (nic nevznikne samo), dovednost 
a odhodlání.

O podnikání, turismu a turistice  
(nejen) v Krkonoších…

… vojsko vyhodilo domy do vzduchu… Našli jsme tam 
při našich toulkách v 80. a 90. letech pomník padlých 
a na něm jména i čísla domů – je to pomník celé zanik-
lé vesnice a to je memento, co se tady v tom krásném 
místě stalo.

… Krkonoše vlastně měly štěstí v  neštěstí, že přišli 
chalupáři a zachránili chalupy.

… problém Krkonoš je, že tu je strašně slabá komu-
nita, trvale bydlících lidí je málo, víc je těch, kdo tu 
odpočívají, nepracují a  nepodnikají. Za posledních 
10 let přibyly v  Krkonoších stovky nových objektů 
apartmánových domů a za stejnou dobu ubyly stovky 
obyvatel. … nefungují věci, jak by měly, nejsou farmy, 
většina domů slouží jenom pár dní v  roce a  rostou 
tu další rekreační objekty, které jsou zcela nevyužité 
a nic nám nepřináší a poškozují a zaplňují nám kraji-
nu a to my musíme aktivně ovlivňovat.

…já to vysvětluji na tom, že buď postavíte bobovou 
dráhu a  dáte program lidem tou bobovkou anebo je 

3

3.1 

O šetrném turismu

Z úvodního slova od Lenky a Pavla Klimešových,  
majitelů Informačního centra Veselý výlet

(citace z jejich vyprávění žákům o turistice v Krkonoších)

3
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3.2 

Šetrné podnikání v oblasti cestovního ruchu

nasměrujete k cíli, který už tam je, jen jste ho opravili, 
což je součástí úcty k území. Cestou se staví v místní 
hospodě a  podpoří lidi, kteří tam žijí. Prostě šetrná 
turistika.

… aby se to změnilo, tak pro to můžeme hodně udělat. 
Jedna z věcí je to poznat a druhá věc je aktivně se za-
pojit do místního života a snažit se věci změnit.

Srovnání s Alpami…

… v  Tyrolsku můžete přijet kamkoli, ale vždycky se 
ubytujete u místních lidí a přinesete peníze, které oni 
využijí přímo na tom místě a  je to také vidět – nain-
vestované peníze vzniklé z hospodaření a turistického 
ruchu.

… místní trh mají ochráněný svými regionálními 
značkami. I když jsou dražší, tak si je lidi koupí, pro-
tože to jsou místní produkty.

… já tomu říkám, že v  krajině chybí obyčejná lidská 
práce: nálety, trávy, rovnání kamenů, svodnice na 
cestách. Lidi to dělali dříve zadarmo a to vidíme v Al-
pách… 

… ale nejsme ochotni tolik pracovat, tak jako pracova-
li naši předci a jako pracují třeba v těch Alpách. Tam 
lidé opravdu pilně pracují.

Práce s mladými…

… projekt v  nich vzbudil určitě chuť něco dělat – 
když se podaří spojit věc prospěšnou i podnikatelsky 
úspěšnou, tak to je to správné, tudy vede cesta.

…pak je z toho obecný přínos, že vzniknou produkty 
dětí, které my nabídneme hostům, a děti si uvědomí, 
že udělali něco šikovného: „Podívej, tenhle pán si nese 
náš leták.“ Dítě pak má zážitek z úspěšného projektu 
a to si odnáší do dalšího života. 

…další úrovní jsou mladí lidé, kteří si na tom udělali 
práci a dali jsme jim prostor k realizaci a dostali se tím 
třeba i na školu.

…takže mladé lidi sem a je potřeba je zapojit, to je ta 
naše budoucnost a ti, kteří to tu dají do pořádku.

…já jsem radši, když dělají to, co budou dělat asi celý 
život, a v rozhodující fázi dostanou příležitost.

3.2.1 / Cestovní ruch

Jedním z  nejdůležitějších a  nejrychleji rozvíjejí-
cích se odvětví světové ekonomiky je cestovní ruch, 
který pro mnohá místa a  někdy i  země představuje 
nejvýznamnější zdroj příjmu. Cestovní ruch nebo 
také turismus je mnohostranným odvětvím, jež 
zahrnuje spektrum služeb, které umožňují turis-
tům přechodný pobyt ve vybraných cílových ob-
lastech. Mezi tyto služby patří doprava, ubytovací 
a  stravovací služby, služby cestovních kanceláří, 
průvodcovské služby nebo informační systémy aj.   
Turismus často přináší řadu výhod – vznikají nová 
pracovní místa, zlepšuje se infrastruktura a doprava, 
přináší finance do veřejného rozpočtu, dochází k  in-
terakci mezi místními a  turisty, díky které se může 

dosáhnout kulturního porozumění, a celkově přispí-
vá k  socioekonomickému rozvoji regionu. Toto však 
není proces automatický, je potřeba pečlivě vytvářet 
strategicky optimální podmínky rozvoje cestovního 
ruchu. Turismus čeká perspektivní budoucnost pou-
ze v případě, že zůstane zachované životní prostředí, 
kulturní památky i  etnická osobitost, protože právě 
ty jsou základním předpokladem rozvoje úspěšného 
cestovního ruchu. Neměli bychom tedy dovolit, aby se 
tyto důležité atributy ničily. Je ale tomu opravdu tak? 
Dnes to v mnoha vyhlášených oblíbených turistických 
destinacích spíše vypadá, jako kdyby turismus ničil 
turismus...

3
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3.2.2 / Masová turistika 

V posledních pár desítkách let jsme si mohli všimnout 
rapidního rozvoje tzv. masové turistiky. Co bychom 
si pod tímto pojmem měli představit? První, co nás 
napadne, jsou asi přeplněné pláže, nekonečné fronty 
před památkami, rozsáhlé hotelové komplexy a tisíce 
zdvižených rukou s  fotoaparáty. Není lehké přesně 
definovat tento významný fenomén naší současnosti, 
avšak je jisté, že mezi jeho hlavní charakteristiky patří 
vysoká koncentrace turistů v populárních destinacích 
výhradně v  určitém ročním období. Takovéto množ-
ství turistů využívá a zatěžuje místní sociální, ekolo-
gické i  ekonomické zdroje a  má tak velký dopad na 
místní podmínky. 

Vojtěch Kotecký, koordinátor Hnutí Duha popisuje 
tento trend v časopisu Sedmá generace: „Konvenční 
masová turistika klade důraz na zajištěné pohodlí ve 
velkých, technicky vybavených centrech (pláže, lyžař-
ská střediska aj..) s  obsluhou zajišťující unifikované 
služby.“ 

Avšak vliv mohutného nekoordinovaného rozvoje 
cestovního ruchu v určitých lokalitách může zname-
nat různá negativa. Nové pracovní příležitosti jsou 
často pouze sezónní, v  místě podnikají nadnárodní 

firmy, které podrobně určují standardy, určují pracov-
ní postupy a vytlačují místní menší podniky. Roste po-
čet rychloobslužných občerstvovacích zařízení, která 
vytlačují tradiční jídla, často dochází k  přetváření 
přirozeného prostředí na umělé (vytváření golfových 
hřišť, sjezdovek), jsou kladeny vysoké nároky na vy-
užívání energie, turisté konzumují značné množství 
vody a jídla, přináší nežádoucí sociální a kulturní do-
pady apod. Obecně současná masová podoba turismu 
může vést k  destruktivním vlivům v  dané destinaci 
a tím i k jejímu znehodnocení pro další rozvoj cestov-
ního ruchu. 

Negativní vliv na životní prostředí je zřetelný, dochází 
ke znečištění vod i  ovzduší, vzniku množství komu-
nálního odpadu a  nadměrného hluku způsobeného 
frekventovaným místem, narušení ekosystémů a nad-
měrnému využívání místních zdrojů a  ztrátě země-
dělské půdy. Jsou devastovány krásné, ale zranitelné 
kouty přírody, ničena vegetace a vyháněni živočicho-
vé. S masovou turistikou se pojí nejen ekologická de-
vastace, ale také nežádoucí sociální a  kulturní vlivy, 
kdy je narušen tradiční životní styl a kultura místních 
obyvatel a je fyzicky znečištěno jejich životní prostře-
dí, mění se architektura nebo nabídka produktů, může 
docházet k změnám vzorců chování, nerovnostem ve 
společnosti a vytlačování rezidentů z prestižních míst.

3
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3.2.3. / Problémy cestovního ruchu spojené 
s masovou turistikou na příkladu Krkonoš

Turistika se stala masovou záležitostí i na mnoha mís-
tech Krkonoš. Problém představuje oscilace návštěv-
nosti, kdy je zatíženo letní a  zejména zimní období, 
přičemž místa především v  centrální části Krkonoš 
jsou doslova zahlcena turisty, zatímco místa mimo 
jádro mají pouze okrajový význam i přesto, že mají tu-
ristický potenciál. Pro oblast Krkonoš je také důležité 
rozšířit nabídku volnočasových aktivit, protože v sou-
časnosti je většina z nich silně závislá na klimatických 
podmínkách (např. lyžování). Pokud opakovaně bu-
dou nevhodné klimatické podmínky, bude tak ohro-
žen rozvoj turistiky a  ekonomická stabilita regionu. 
Další problém představuje velký počet provozovate-
lů turistických služeb, kteří sídlí mimo region (např. 
vlastník parkovišť v Peci pod Sněžkou, apartmánů ve 
Špindlerově Mlýně). Často jim chybí vztah k  místu 
a komunitě a zájem o pouze šetrné zásahy do přírody, 
větší společnosti pak mnohdy vytlačují místní podni-
katele. Negativními následky masové turistiky je také 
komercializace, ztráta původní atraktivity, sezónní 
přelidněnost středisek, zátěž a poškozování životního 
prostředí, změna původního rázu krajiny, zahlcení 
auty a stavbami. Příkladem zátěže životního prostře-
dí je propojení velkých skiareálů v Peci pod Sněžkou 
a Janských Lázních přes území Černé hory nebo bu-
dování nové lanovky na Hoffmanových boudách.
(Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Turistického 

regionu Krkonoše)

3.2.4. / Šetrný turismus

Problémy a faktory uvedené v předchozích kapitolách 
jsou nesporně alarmující a  představují omezení pro 
další rozvoj a  udržitelnost turismu. Proto je potřeba 
konvenční masovou turistiku regulovat nebo nabíd-
nout jiné způsoby cestování a  trávení volného času. 
Reakcí na masový turismus jsou tzv. alternativní for-
my turistiky, které nabízí jiný způsob turistiky a  po-
hled na ni (označované např.jako turistika šetrná, 
udržitelná, měkká, odpovědná, zelená, ekoturistika). 
Šetrný turismus by měl být založený na odpovědném 
vztahu a úctě k přírodnímu, kulturnímu a sociálnímu 
prostředí a na jeho ochraně.

3.2.5 / Projekt „Jak šetrně podnikat“ 
a cestovní ruch

Výjimečnost projektu ve vztahu k  cestovnímu ruchu 
spočívá právě v  propagaci šetrné turistiky v  zatěžo-
vaných turistických oblastech, kam návštěvníci jezdí 
především za zimními sporty a  letní turistikou. Pro-
jekt zpracoval alternativní příležitosti pro klienty, 
kteří přijeli za turistickým ruchem – nechtěli jsme 
s  žáky tvořit tradiční komerční nabídku (aquapark, 
bowling...), ale nabídku šetrné turistiky. Ta poté může 
být inspirací žákům i  pro jejich vlastní trávení času 
v přírodě (přínos je tedy nejen pro klienty cestovního 
ruchu, ale i pro samotné žáky).

3
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Citáty

3

,Jsou tady kladné příklady lidí v ho-
rách, kteří sem přišli a daří se jim 
principy šetrné turistiky naplňovat. 
Není jich moc, jsou to jednotlivci, ale 
jejich prezentace a snaha tu pomohla 
a zafungovala. Protože lidé si uvědo-
mí, že trvalý život na horách má kva-
lity, které nemůžou poznat nikde jinde, 
že kvalita života je tu pěkná.” 

Pavel Klimeš, krajinný ekolog, 2015

„Nyní se ale stále více prosazuje mo-
derní trend, který požaduje individua-
litu a spontánnost, poznání a informa-
ce, místní odlišnosti, tradiční kulturu 
i přírodu. Zákazníci dávají přednost 
ubytování v rodinách, malých hotelech 
a penzionech, snaží se být nezávislí 
a objevovat.“ 

Vojtěch Kotecký, koordinátor Hnutí Duha, 
Sedmá generace 3/2004

„Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
uspokojuje potřeby současných turistů 
a cílové destinace a zároveň chrání 
a zvyšuje tyto možnosti do budoucna. 
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
je vnímán jako proces řízení všech 
zdrojů, a to takovým způsobem, aby 
byly uspokojeny ekonomické, sociální 
a estetické potřeby. Podmínkou však je 
zachování kulturní integrity základ-
ních ekonomických procesů, biologické 
diverzity a přírodních systémů nezbyt-
ných pro udržení života.“ 

Světová organizace cestovního ruchu, 2004
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3

„Pravidla pro udržitelný cestovní ruch 
a jeho řídící praktiky jsou aplikovatel-
ná na všechny formy cestovního ruchu 
ve všech typech destinací (turistických 
cílů) a to včetně masového cestovního 
ruchu a různých specifických segmen-
tů. Principy udržitelnosti se vztahují 
k environmentálním, ekonomickým 
a socio-kulturním aspektům rozvoje 
cestovního ruchu a nezbytností je do-
sažení vyváženého poměru všech těch-
to tří dimenzí tak, aby bylo dosaženo 
dlouhodobého účinku“. 

Světová organizace cestovního ruchu, 2004

,,Na konferenci OSN o udržitelném 
rozvoji Rio+20 bylo zdůrazněno, že 
dobře koncipovaný a řízený cestovní 
ruch může významně přispět k ekono-
mickým, sociálním a environmentál-
ním aspektům udržitelného rozvoje. 
Turismus, jedno z největších světových 
hospodářských odvětví, může mít 
díky své úzké spojitosti s využíváním 
energie dobré předpoklady přispívat 
k udržitelnosti životního prostředí, 
zelenému růstu a našemu boji proti 
změně klimatu.” 

Ban Ki Moon, generální tajemník OSN, 2012t
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A jaké jsou principy šetrné turistiky? 

3
 Neměla by měnit původní vzhled a atmosféru navštíveného místa.

 Je ohleduplná k přírodě, místnímu kulturnímu dědictví a zvykům.

 Podporuje místní ekonomickou prosperitu a podnikatele.

 Zapojuje místní obyvatele do rozhodování.

 Zaměřuje se na kvalitu zážitku.

 Snaží se o využívání především místních zdrojů.

 Nabízí turistické možnosti pro všechny zájmové skupiny.

 Nekoncentruje velké množství rekreantů,  
usiluje o rozložení toku turistů 
a návštěvníků v čase a prostoru, za 
účelem snížení negativního dopadu 
na životní prostředí a zvýšení 
jejich prospěšného vlivu na místní 
ekonomiku.

 Nabízí aktivity výhradně typické pro 
region.

 Podporuje zájem turistů 
o komunitu 
a životní 
prostředí.

 Zanechá 
hmotné 
a sociální 
prostředí 
neoslabené, 
v ideálním 
případě 
i zkrášlené, jako 
zdroj pro budoucí 
požitek.

14



Před odjezdem se seznámí 
s charakteristickými zvláštnostmi 

míst, která hodlá navštívit.

Zajímá se o místní způsob 
života, kulturu i přírodu.

Pro cestování nejlépe používá 
prostředky hromadné 
dopravy, kolo či nohy.

Ctí zákony a pravidla dané 
společnosti a kultury.

Vyhledává ekologicky šetrné služby 
(existuje např. síť ubytovacích 

zařízení s ekologickou značkou).

V místě se pohybuje 
individuálně nebo v menších 

skupinách.

Využívá lokální služby 
a kupuje lokální produkty.

Nepoškozuje biologickou 
a kulturní diverzitu.

TUDY CESTA VEDE aneb Jak šetrně podnikat v oblasti cestovního ruchu

3

Jak být šetrným turistou?

Více informací o šetrné turistice a globálním etickém kodexu cestovního ruchu na:
www.czp.cuni.cz/enviwikidata/HK/Turistika.pdf, www.european-charter.org,

 www.eden-czechtourism.cz/files/czech_code_of_ethics.pdf
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V projektu byl využit specifický přístup k práci se žáky, 
byla aplikována metoda dějové linie (Storyline Appro-
ach). Metodu dějové linie do vzdělávání asi před třiceti 
lety vnesli Steve Bell, Sallie Harkness a Fred Rendell 
ze Skotska. Ti společně s několika učiteli hledali způ-
sob aktivního vzdělávání, který by umožnil integrova-
nou výuku a zároveň využil znalostí a dovedností žáků 
a nadále je rozvíjel tak, aby si žáci vybudovali pozitivní 
postoj k učení. Dnes je tento přístup využíván ve výuce 
nejen v  Británii, ale v  řadě zemí, typicky např. v  Ho-
landsku, Německu či Skandinávii.

A v čem tedy spočívá tato metoda? Metoda dějové li-
nie je založena na práci s příběhem, klíčový a základní 
princip tvoří jeho reálnost a autentičnost. Učitel, lek-
tor či externí odborník uvede specifický příběh (udá-
lost, děj), který se zaměří na určité téma a jehož sou-
částí se stávají všichni žáci. Každý žák nebo skupinka 
žáků dostává svou určitou roli a  aktivně se zapojuje. 
S rolí se sžije a prožívá ji, zkoumá a řeší různé úkoly 
a  záležitosti, kterým role čelí. Vhodnou aplikací této 
metody do výuky je její spojení s projektovým vyučová-
ním – tedy vyučováním, kde se žáci významnou měrou 
podílejí na stanovení cíle, sami plánují a realizují kroky 
k jeho dosažení a učitel je jim na této cestě poradcem 
a  průvodcem, nikoli hlavním organizátorem a  zdro-

jem informací. V této kombinaci ji lze také využít pro 
práci se žákovskými firmami na 2. stupni ZŠ. (V  na-
šem případě jsme ověřili, že metoda je v  této podobě 
využitelná pro žáky především v 7.–9. ročníku.)

Hlavním záměrem využití metody na druhém stupni ZŠ 
je tedy umožnit žákům vžít se do „příběhu“ skutečné fir-
my – zprostředkovat jim kontakt se skutečnými klienty 
a odborníky a umožnit jim spolupracovat na řešení reál-
ného zadání (vyzkoušet si podnikání v určitém oboru), 
žáci tak rozvinou své znalosti a  dovednosti a  propojí 
školní teorii s praxí. Metoda využívá velké motivovanos-
ti žáků právě ve vhodně zvoleném tématu, které je nejen 
reálné, ale především smysluplné pro cílovou skupinu. 
Úkolem metody dějové linie je povzbudit u žáků krea-
tivní navrhování, plánování, podnikavost, intelektuální 
zapojení do výuky, vytváření hypotéz a  přesnost, je to 
způsob aktivního učení. Právě to, že se žák ocitne v jisté 
roli a v situaci, která je velmi podobná realitě, má řadu 
kladů. Žáci vstřebávají příběh a  řeší téma spolu s  rolí 
a  získávají tak hlubší znalosti o  tématu. Využití meto-
dy dějové linie posiluje vztah mezi učitelem a  žákem, 
zajišťuje aktivní zapojení žáků, metoda je založena na 
stávajících znalostech a dovednostech žáků, které dále 
rozvíjí, a  průběh učení skrze tuto metodu je do velké 
míry flexibilní. Velkým přínosem je to, že sami žáci 

4

4.1 

Metoda dějové linie
a doporučená metodika jejího využití pro práci  

se žákovskými firmami na 2. stupni ZŠ

Didaktika: Metoda dějové linie

4
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4.2 

jsou tvůrci „příběhu“ a  vytváří vlastní příspěvky, ná-
zory a postoje a formují si badatelský přístup k tématu 
a kladný vztah k učení. Žáci se naučí aplikovat všechny 
druhy sociálních dovedností a dále je rozvíjet. Metoda 
dějové linie působí silně na jejich představivost, důvtip 
a vzájemnou spolupráci.

Metoda dějové linie umožňuje vzdělávání, které pře-
sahuje osnovy, a  lze ji využít pro jakýkoliv ročník. 
Je důležité si rozmyslet šikovné propojení projektu 
a vzdělávání v rámci různých předmětů. 

Role učitele a „inteligentní“ otázky

Klasická role učitele se mění. Učitel v tomto případě 
není zdrojem informací, ale spíše průvodcem, který 
žáky povzbuzuje a  udržuje napětí a  motivuje. Může 
uvádět příběh, udržovat atmosféru, ale samotný prů-
běh příběhu je v  režii žáků. Pokud mají žáci dotazy, 
učitel se snaží na ně neodpovídat přímo, ale spíše 
návodnými otázkami a doporučeními motivovat žáky 
k  vyhledání jejich vlastních odpovědí a  využití jejich 
vědomostí a  dovedností, které si již osvojili. Učitel 
žáky může podporovat a motivovat pokládáním „in-

teligentních“ návodných otázek, které zajišťují rámec 
příběhu. Jde o otázky, které vyžadují, aby žáci čerpali 
z různých zdrojů, a které jim pomohou se učit a kte-
ré je učí se učit. Otázky, které přitahují studenty zpět 
k příběhu. I přesto, že učitel plánuje posloupnost akti-
vit, k jejichž uskutečnění žáky navedou právě „inteli-
gentní“ návodné otázky, ani sám učitel nezná podrob-
nosti a  nemůže předpokládat přesný obsah příběhu, 
který určují a rozvíjí především sami žáci. Učitel pří-
běh zpravidla pouze usměrňuje.

4.3 

Co je potřeba pro úspěšně zavedení metody dějové 
linie jako prostředku pro fungování žákovských firem

1
skutečný klient, zákazník 
žákovské firmy

2  
skutečný úkol/zadání 
pro žákovskou firmu 
(formulované klientem 
s pomocí metodika projektu)

3  
skuteční odborníci

4  
cíl a rámcový plán práce 
žákovské firmy

5  
„vlastní realizace“ 
s možností průběžných 
metodických konzultací pro 

učitele a možností konzultací 
experta v oboru „podnikání“ 
pro žákovskou firmu

6  
finální prezentace a sdílení 
výsledků žákovských firem

4
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Ohodnocujte práci žáků,  
dle které můžete vymýšlet další postup

Jak připravit příběh

4.4 

Zvolte téma

Vymyslete posloupnost  
a rámec příběhu

Připravte si „inteligentní“  
otázky a impulzy

Vymyslete úvod  
pro naladění atmosféry

Připravte si podklady  
a pomůcky

Oceňujte zlepšení

Můžete se řídit osnovami nebo zájmy a potřebami 
žáků, možností je téma vybrat společně s žáky

Začátek, střed, mimořádné události, závěr

Naplánujte si činnosti pro rozvoj znalostí a dovedností 
s přihlédnutím k dosavadním žákovským zkušenostem

Příběh, diskuze, film, dopis, hra, píseň, exkurze…

Zajímavá literatura, autentický materiál, odborníci

Jak jsou žáci efektivní?

Žáci mohou v průběhu projektu prezentovat, psát články nebo testy

4
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4.5

4.6

Principy metody dějové linie

reálnost a autentičnost situace,  
zadání ve společenském kontextu,  

řešení skutečných úkolů

vytváření děje, příběhu

sžití se s rolí, každý žák je součástí 
příběhu

práce na vybraném specifickém  
tématu a jeho rozvoj

založena na stávajících dovednostech 
a zkušenostech žáků, které žáci dále 

rozvíjejí

výchova zkušeností,  
konstruktivistická výuka, příběh  

založen na vlastní konstrukci žáků

využití „inteligentních“ otázek,  
které pokládá učitel nebo žáci,  

kteří na ně hledají odpovědi

využívá prvky dramatu a hraní role

učitel má roli průvodce

učitel vytváří úvod, představuje kapitoly 
a vytváří rámec příběhu

učitel propojuje činnosti  
žáků pomyslnou červenou nití

žáci jsou závislí na vlastním  
průzkumu ve svém prostředí

působí silně na představivost žáků 
a vzájemnou spolupráci

umožňuje vzdělávání,  
které přesahuje osnovy

důležitou roli mají nejen žáci,  
ale také klienti, specializovaní odborníci

Jednotlivé kroky metody dějové linie při aplikaci  
na práci se žákovskými minipodniky na 2. stupni ZŠ

Výběr tématu

Výběr tématu žákovského podnikání je dobré promy-
šleně zvolit dle věku a zkušeností žáků, místních pod-
mínek i dalšího kontextu. V našem případě bylo cílem 
pomocí metody dějové linie žákům přiblížit téma še-
trného podnikání v oblasti cestovního ruchu a rozvi-

nout tak prostřednictvím získaných zkušeností jejich 
znalosti, dovednosti a postoje ve vztahu k vybranému 
tématu. Téma jsme zvolili vzhledem k charakteru re-
gionu a vzhledem k věku a zkušenostem žáků. V regi-
onu turismus tvoří hlavní hospodářské odvětví a žáci 
jsou s  ním proto v  různých souvislostech v  častém 
kontaktu (řada rodičů v  turismu pracuje, obyvatelé 

4
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se setkávají s  jeho příznivými i  negativními dopady, 
diskuze o  jeho kvalitě či limitech jsou předmětem 
různých mediálních výstupů v regionálních i celostát-
ních médiích apod.). Zároveň to umožňuje poměrně 
snadno najít vhodného klienta, případně experty pro 
konzultace žákům. Navíc žáci sami jsou aktivními 
účastníky/uživateli cestovního ruchu v  rámci škol-
ních výletů či rodinné dovolené a dokonce sami v ne-
zanedbatelné míře ovlivňují i  volbu konkrétních cílů 
a forem. Pro srovnání v jiném projektu zaměřeném na 
žáky středních odborných škol zejména technického 
směru z  širšího regionu (východních Čech) jsme při 
obdobné metodě práce zvolili téma „inteligentního“ 
využívání energie – pro danou skupinu bylo relevant-
ní vzhledem k  jejímu specifickému zaměření, zkuše-
nostem i obecnému neregionálnímu významu, zatím-
co pro žáky základních škol z regionu Krkonoš by šlo 
o téma náročné a méně relevantní než turismus. 

Uvedení do příběhu – motivace

Je dobré navodit správnou atmosféru otázkami a dis-
kuzí – v případě zvoleného tématu např. zda děti rády 
cestují, jestli mají prozkoumaný svůj region a  zda 
mohou pojmenovat firmy a podniky, které v této ob-
lasti pracují. Jedním z těchto podniků je také cestovní 
kancelář. A  protože naším záměrem bylo, aby žáci 
zastávali role zaměstnanců cestovní kanceláře, bylo 

potřeba přiblížit její charakteristiku a  fungování po-
mocí společného brainstormingu na tabuli. Abychom 
se ujistili, že žáci vše správně pochopili a vtáhli je do 
děje, vyzvali jsme je k založení vlastního fiktivního mi-
nipodniku – cestovní kanceláře a požádali je, aby ve 
skupinkách vytvořili návrh možného vzhledu webo-
vých stránek, jméno kanceláře a  logo, její charakte-
ristiku a  její organizační strukturu – určili si svého 
ředitele, zástupce ředitele a vytvořili si různá odděle-
ní. Vzniklo oddělení finanční, komunikační, grafické 
a projektové (tato oddělení byla předem vybrána me-
todiky projektu, žáci ale byli schopni je sami definovat 
díky „inteligentním“ návodným otázkám lektorů). 
Vybraní žáci pak své třídě představili, jakou náplň 
práce oddělení zastávají. Do těchto oddělení se pak 
žáci sami podle své volby a schopností rozdělili. Tím, 
že si žáci sami mohou vybrat nebo jsou zvoleni kolek-
tivem do jistého oddělení dle svých dovedností, jsou 
motivováni zastávat roli a  působit v  oddělení, které 
je jim svým zaměřením blízké a mnohdy zde mohou 
uplatnit své specifické dovednosti.

Setkání s klientem a zadání úkolu

Pro autentičnost příběhu a zdůraznění jeho důležitos-
ti k  žákům promluvil zástupce jejich budoucího kli-
enta – skutečného regionálního podniku působícího 
v cestovním ruchu – infocentra Veselý výlet. V daném 
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případě jsme zvolili stejného klienta pro všechny žá-
kovské podniky, protože klient potřeboval více růz-
ných produktů a každý minipodnik se mohl zaměřit na 
některý z nich. V jiných situacích se dá pracovat s více 
různými klienty, kdy každý žákovský podnik má nejen 
své specifické zadání, ale i svého specifického klienta. 
Klient představil palčivé problémy turismu v  Krko-
noších, kde podniká (prodává suvenýry a  poskytuje 
návštěvníkům informace a  propagační materiály 
o  turistických cílech, trasách, aktivitách), a  potřebu 
svého podniku nabízet turistům dostatečně pestré 
a  atraktivní, ale šetrné alternativy cestovního ruchu. 
Požádal právě založené žákovské cestovní kanceláře 
o nalezení vhodných nových nabídek pro turisty, které 
by přispěly k řešení problémů a kterými by mohly být 
takové nové turistické cíle, trasy a  aktivity, které by 
podpořily rozvoj šetrné turistiky. Každé cestovní kan-
celáři pak také bylo přiděleno konkrétnější téma, na 
které se mají při vymýšlení nových cílů, tras a aktivit 
žáci zaměřit (např. regionální produkty, zemědělství 
apod.). Téma bylo vybráno metodikem a  klientem 
žáků tak, aby bylo vhodné pro oblast, ze které žáci po-
cházejí, bylo také předem konzultováno s učiteli. Žáci 
také dostávají zadáno vytvořit letáček, plakát, mapku 
a videospot, na kterých budou zaznamenány výsledky 
práce na úkolu dle jejich konkrétního zadání. Po celou 
dobu trvání projektu byli provozovatelé infocentra 
označování jako „klienti“ cestovní kanceláře. Se svým 

klientem se žáci setkali ještě v průběhu projektu. Fi-
nální výstupy žáci pak na konci projektu prezentovali 
během velké závěrečné konference ostatním žákov-
ským minipodnikům, odborníkům, klientovi a dalším 
hostům, i  s  touto informací by měli být obeznámeni 
hned na začátku. 

Odborníci

Je také dobré žákům poskytnout možnost konzultací 
s  odborníky v  oboru (asi pět předem metodiky nebo 
učiteli vybraných odborníků), aby se mohli ubezpečit, 
že v případě nejistoty jim kromě pedagoga ještě někdo 
může pomoci. Intenzita zapojení odborníka závisí na 
náročnosti tématu a  dalších podmínkách. Ideální 
je, pokud žáci mají možnost svá zjištění, doporuče-
ní konfrontovat se zpětnou vazbou experta v  oboru 
a jsou vedeni k tomu tuto možnost využít. V případě 
jiného projektu s  náročným tématem úspor energií 
byly konzultace se skutečným energetickým porad-
cem závaznou součástí. V našem případě jsme pova-
žovali za dostatečné možnost využít rady odborníků 
žákům představit a  předat jim jejich kontakty a  dů-
razně doporučit jejich kontaktování. Žáky ale vybízí-
me k tomu, aby oni sami v průběhu projektu hledali 
a oslovovali i další odborníky či lidi, kteří mohou být 
zdrojem potřebných informací – v  případě turistic-
kých atraktivit např. pamětníky. 
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Pokračování příběhu

Další pokračování příběhu přebírají do svých rukou 
především žáci, kteří se po uvedení příběhu a setkání 
s klientem se zájmem zhostí plnění úkolu a navrhová-
ní nových turistických cílů a tras. Mladším žákům je 
potřeba pomoci s  organizací práce, měli by (možná 
s  lehkou nápovědou) přijít na to, že je potřeba práci 
rozdělit mezi jednotlivé skupiny a  určit si, kdo práci 
ve skupinách bude koordinovat a  kdy se bude kan-
celář scházet na pracovních poradách. Učitel by měl 
používat „inteligentní“ návodné otázky, které umožní 
žákům přispívat k rozvoji příběhu. Žáci tak budou po-
stupně vytvářet příběh na základě svých dosavadních 
znalostí a nápadů.

Po celou dobu trvání příběhu je potřeba žáky neustále 
motivovat, chválit i dílčí práci a inspirovat. To je mož-
né zajistit např. sehráním simulační nebo jiné hry, 
různými exkurzemi do míst dobré praxe, založením 
vlastních webových stránek, prezentacemi pro uči-
tele či rodiče, psaním článků, natáčením videí, foto-
grafováním, prací s technikou, setkáním s odborníky 
apod. Pravidelně by také žáci měli prezentovat svou 
práci metodikovi (organizátorovi projektu) a  učiteli 
(případně ostatním učitelům, rodičům, klientovi…) 
nebo o  ní informovat například prostřednictvím 
emailových zpráv či článků na webových stránkách. 
Osvědčilo se např. zasílání pravidelných zpráv o po-
stupu jednotlivých oddělení a celých firem metodikovi 
(organizátorovi projektu).

Závěrečná konference

Projekt je uzavřen konferencí nejlépe vně školy, aby 
prezentace žáků byla přenesena do skutečného svě-
ta mimo školní třídu, získala charakter všeobecně 
významné události, posílila tak reálnost „příběhu“ 
a podnítila tak žáky předvést to nejlepší. Konference 
by se měli zúčastnit odborníci, významné osobnosti 
z místa, regionu či oboru, jehož se práce žáků týkala, 
klienti popř. další žáci, učitelé či rodiče. Na konferen-
ci žáci představí své výstupy. Základní kritéria a  po-
žadavky na prezentaci výstupů může před konferencí 
zadat metodik (organizátor projektu) nebo učitel. 
V našem případě jsme po žácích chtěli, aby jejich vy-
stoupení obsahovalo tyto parametry:

 Představení své třídy, minipodniku (cestovní kan-
celáře) a přiděleného tématu;

 Popsání aktivit, které v průběhu projektu dělali;
 Power point prezentace obsahující požadovaný 

letáček, plakát, mapu a videospot;
 Vlastní zhodnocení projektu, práce, přínosů a ná-

ročnosti.

Na co ještě dát pozor: 

 Je důležité se ujistit, že jsou všechny používané 
pojmy žákům srozumitelné. V  případě žáků 2. 
stupně bylo nutné vysvětlit slova jako např. pro-
jekt, firma nebo klient. 

 Je podstatné, aby učitel či lektor zastával svou roli 
průvodce již od začátku. Žáci by tedy sami měli 
hledat odpovědi na otázky a  pokusit se sami vy-
světlit to, co jim není zcela jasné. 

 Po celou dobu trvání projektu s  žáky jednáme 
jako se skutečnými zaměstnanci cestovní kance-
láře a zachováváme tak reálnost situace. Např. je 
oslovujeme „vážený pane řediteli…“ apod.

 Žákům je potřeba poskytnout směs skupinové 
i individuální práce.

 Neustále své studenty motivujte a  povzbuzujte, 
aby předvedli kvalitní práci

Další příklady: 

O využití metody ve výuce žáků středních 
odborných škol v oblasti úspor energií 
na http://sever.ekologickavychova.cz/
projekty/story-line-approach/ 

a http://sever.ekologickavychova.cz/pro-
jekty/realizovane-projekty/sieu/ (projekt 
Školy pro inteligentní využívání energie)

O využití metody dějové linie ve výuce 
cizího jazyka na http://creativedialogues.
lernnetz.de/docs/workshop_material.pdf 
(v anglickém jazyce)
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Postup při zavádění metody dějové linie  
na příkladu žákovských cestovních kanceláří  

(minipodniků) na 2. stupni ZŠ 

4.7

V této kapitole jsou uvedena konkrétní zadání, klíčo-
vé otázky i výukové aktivity použité v našem projektu 

a mohou sloužit jako inspirace pro další využití meto-
dy dějové linie. 

Postup příběhu 
a úkolů Klíčové otázky Výukové 

aktivity
Zdroje, 
pomůcky Uspořádání

Z
ad
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í ú
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, v
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Žáci diskutují 
o cestovním ruchu 
a cestovních kan-
celářích

Cestujete rádi? 
Znáte dobře svůj 
region?
Jaké firmy mohou 
v cestovním ruchu 
podnikat? 
Co je to cestovní 
kancelář?
Jak funguje cestovní 
kancelář a co všechno 
by měla mít?

Diskuze třídy
Brainstorming 
na tabuli

Ústní shrnutí Celá třída

Žáci se stávají 
zaměstnanci re-
gionální cestovní 
kanceláře. 

Jaký typ lidí pracuje 
v cestovní kanceláři? 
Jak můžeme zajistit, 
že cestovní kancelář 
bude úspěšná?
Jak se bude lišit od 
ostatních?

Diskuze ve 
dvojicích 
Diskuze třídy

Ústní shrnutí Napřed ve 
dvojicích, pak 
s celou třídou

Žáci kancelář 
pojmenují a na-
vrhnou její logo 
a webové stránky 
a další způsoby 
PR, její vizi, zamě-
ření a strukturu

Jak ji můžeme pojme-
novat?
Co bude na našem 
logu?
Co všechno by mělo 
být na webových 
stránkách? Jak by 
mohla vypadat orga-
nizační struktura?
Jaká je naše vize 
a zaměření? 
Jakým způsobem 
budeme oslovovat 
zákazníky?

Žáci navrhnou: 
1. jméno a logo
2. webové 
stránky
3. organizační 
strukturu
4. charakteris-
tiku kanceláře 
(historie, zamě-
ření)

Velké listy pa-
píru
Fixy
Pastelky, tužky
Nůžky
Lepicí guma

Práce ve 
skupinkách

Týmy představí své 
návrhy

Je logo a jméno pou-
tavé? 
Jsou webové stránky 
přehledné a srozumi-
telné?
Je zaměření cestovní 
kanceláře atraktivní 
pro klienty?
Jaká je pracovní náplň 
každého oddělení?

Prezentace
Připevnit na ná-
stěnku, vystavit 
ve třídě

Velké listy pa-
píru
Fixy
Pastelky Tužky
Nůžky
Lepicí guma

Prezentace 
zástupců
skupin, při 
které reagují 
všichni stu-
denti
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Postup příběhu 
a úkolů Klíčové otázky Výukové 

aktivity
Zdroje, 
pomůcky Uspořádání

Z organizační 
struktury cestovní 
kanceláře lze od-
vodit různé pozice. 
Žáci vyberou ze 
svého kolektivu 
ředitele a jeho 
zástupce. Dále 
vysloví nebo sepíší 
své preference, 
v jakém oddělení 
chtějí pracovat 
dle toho, jaké 
schopnosti mají 
nebo jaké chtějí 
rozvinout.

Jaký by měl být ředitel 
kanceláře?
Co by měl umět 
zaměstnanec finanč-
ního, komunikačního 
apod. oddělení? 
V jakém oddělení 
byste rádi pracovali?
Jaké schopnosti již 
máte?
Na jakých schopnos-
tech byste rádi dál 
pracovali?

Diskuze ve 
dvojicích
Diskuze ve třídě
Rozdělení na 
tabuli

Tabule 
Fixy

Nejdříve ve 
dvojicích, pak 
celá třída

K zaměstnancům 
cestovní kanceláře 
promluví klient(-
-i) – zástupce (-i) 
skutečného regi-
onálního podniku 
působícího v ces-
tovním ruchu. 
Žáky seznámí se 
zadáním.

Co přesně po nás 
klient chce a proč? 
S jakými problémy se 
potýká cestovní ruch 
u nás?  
Jak se tyto problémy 
dají vyřešit?
Jak se k zadání po-
stavíte?
Jaké jsou vaše první 
návrhy? 
Odkud získáte infor-
mace? 
Jak byste si mohli 
rozdělit práci?
Jak si budete vzájem-
ně předávat infor-
mace?

Brainstorming
Diskuze ve třídě
Myšlenková 
mapa

Tabule
Papíry

Celá třída,
případně 
zčásti po 
skupinách

Žáci se seznámí 
s možností obrátit 
se na odborníky.

Jak můžeme odborní-
ky oslovit?
Kdo by je měl oslo-
vovat? 
Jak bychom s nimi 
měli jednat?
V čem konkrétně nám 
mohou pomoci?

Diskuze ve 
dvojicích

Ústní shrnutí Ve dvojicích, 
celá třída

Žáci se mohou 
dohodnout na 
pracovní poradě, 
kde si rozmyslí 
postup, rozdělí 
úkoly a navrhnou 
plán činností.

Co všechno je potřeba 
udělat? 
Jaký postup a po-
můcky jsou k tomu 
potřeba? 
Jaké úkoly přidělíme 
každému oddělení?
Jak vypadá plán čin-
ností pro naše úkoly?
Dokdy splníme všech-
ny úkoly nebo jejich 
část?
Jak často se budeme 
setkávat na pracov-
ních schůzkách?

Brainstorming
Psaní na tabuli

Tabule
Fixy

Nejdříve 
v jednotlivých 
odděleních, 
poté celá třída
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Postup příběhu 
a úkolů Klíčové otázky Výukové 

aktivity
Zdroje, 
pomůcky Uspořádání

Č
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ko
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Vlastní práce firmy
Žáci se zabývají 
těmito činnostmi: 
prohledávání lite-
ratury a internetu, 
pracovní schůzky 
a návštěvy, ex-
kurze, rozhovory, 
dotazníky. Shro-
mažďování a výběr 
informací. Postup-
ně vytvářejí poža-
dovaný výstup. 
Žáci se také setká-
vají na pracovních 
poradách a po-
dávají průběžné 
zprávy o své práci 
nebo ji prezentují.

Výzkum: 
Kdo komunikuje 
s odborníky?
Na co přesně se bude-
me ptát?
Kdo povede rozhovor? 
Kdo zpracuje dotaz-
ník?
Co jsme se dozvěděli 
na exkurzi, při rozho-
voru…?
Co budeme probírat 
na další poradě?
Jak se daří oddělením?
Jakých výsledků již 
bylo dosaženo?
Jak můžete překonat 
překážky?
Návrh výstupu:
Jak by měl vypadat 
výstup tak, aby se líbil 
nám a zaujal ostatní?
Které informace jsou 
nejdůležitější?
Jaké materiály k tomu 
můžeme použít?
Jakou část zpracuje 
každé oddělení?
Zpráva:
Kdo bude odpovědný 
za podávání zpráv? 
Jaké nové informace 
můžeme ve zprávě 
představit?

Rozdělování 
práce
Exkurze
Rozhovory
Schůzky s od-
borníky
Pracovní 
schůzky
Vyhledávání 
informací
Shromažďování 
a třídění infor-
mací

Navrhování 
vzhledu a obsa-
hu výstupu

Příprava zpráv

Internet
Počítačová 
technika
Literatura
Fotoaparát 
Videokamera
Zápisníky

Notebook 
Popř. papíry, 
fixy, pastelky

Internet

Jednotlivá 
oddělení
Celá třída

Jednotlivá 
oddělení

Vybrané 
oddělení nebo 
vybraní čle-
nové každého 
oddělení

Vše je uzavřeno 
závěrečnou konfe-
rencí pořádanou 
nejlépe mimo 
školní prostředí, 
kde žáci prezentují 
průběh své práce 
a finální výstupy. 
Konference se 
účastní klient, 
odborníci, popř. 
další žáci, učitelé 
nebo rodiče.

Jak by naše vystoupe-
ní mělo vypadat?
Kdo zpracuje pre-
zentaci a kdo bude 
hovořit?
Jaké otázky by nám 
hosté mohli položit? 
Kdo a jak na ně bude 
reagovat?
Překvapíme něčím 
hosty?

Prezentace 
jednotlivých 
oddělení a firem
Diskuze
Psaní na tabuli

Tabule
Fixy
Promítací tech-
nika (notebook, 
diaprojektor, 
plátno)
Nástěnky/po-
stery

Jednotlivá 
oddělení
Celá třída
Více tříd 
z různých 
škol

Další informace o metodě dějové linie:

www.storylineresources.com

www.storyline.org/Storyline_Design/Articles.html
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Obecným (širším) cílem projektu bylo zvýšit kvalitu 
vzdělávání v oblasti praktického vyučování. Hlavním 
cílem bylo pomocí metody dějové linie žákům přiblížit 
téma šetrného podnikání v  oblasti cestovního ruchu 
a rozvinout tak prostřednictvím získaných zkušeností 
jejich znalosti, dovednosti a  postoje ve vztahu k  vy-
branému tématu.

Dílčím cílem projektu bylo, aby žáci získali znalosti 
a pozitivní vztah k modernímu trendu cestování – še-
trná turistika a šetrné využití místních zdrojů k pod-
nikání. Žáci získali tyto znalosti a  dovednosti nejen 
prostřednictvím vlastní projektové práce, ale i  s  po-
mocí motivačních výukových programů využívají-
cích simulační „podnikatelské“ hry a příkladů dobré 
praxe lokálního podnikání, které během projektu žáci 
navštívili. 

Záměrem projektu byla inovace a přenos metody dějo-
vé linie (Storyline Approach) do vzdělávání na 2. stup-
ni ZŠ prostřednictvím práce žákovským minifirem.

Projekt je inovativní především v zavedení metody na 
2. stupeň ZŠ. Nejzajímavější na celé metodě je propo-
jení s  klientem – žákovská agentura řeší opravdový 
problém opravdového klienta, který klientovi může 
přinést i konkrétní řešení jeho problému a následnou 
realizaci. Žáci nepracují na abstraktních zadáních 
z učebnice – setkají se se skutečnou existující firmou 
a  s  ní spolupracují na problémech, které je opravdu 
třeba řešit. Tyto problémy mohou být podobné těm, 
které budou poté sami řešit ve svém vlastním pod-
nikání. Tím, že si žáci zakládají vlastní firmu, učí se 
zároveň to, jak taková firma funguje, jaké má činnos-
ti a  strukturu, jaká je role ředitele, jak si musí úseky 
rozdělit práci a pak navzájem kooperovat. Tím získají 
žáci velmi užitečné zkušenosti pro vlastní život.

5

5.1 

Průběh projektu  
„Jak šetrně podnikat“

Cíle projektu, inovativní prvky
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5.2 

 Klient projektu (klient, pro kterého žáci dle zadá-
ní tvořili propagační materiály – letáky, plakáty 
a videospoty – Turistické informační centrum Ve-
selý výlet).

 Pět zadání od zapojeného klienta (pro každou za-
pojenou školu konkrétní zadání).

 Pět založených žákovských minipodniků (každá 
škola z pěti zapojených měla svůj minipodnik).

 100 zapojených žáků, 10 zapojených pedagogů 
(dohromady 100 žáků z 5 základních škol, z kaž-
dé školy 2 pedagogičtí pracovníci).

 Tři setkání na každé škole (setkání s  lektory SE-
VERu přímo na zapojených školách).

 Tři společné exkurze zapojených škol do míst 
dobré praxe (výjezdní terénní exkurze jako typic-
ká ukázka šetrného podnikání).

 Webové stránky projektu (každý minipodnik zde 
měl svou část, ve které informoval o  aktuálních 
činnostech na projektu, setrnepodnikani.ekolo-
gickavychova.cz).

 Pět sad propagačních materiálů o šetrném turis-
mu/podnikání vytvořené žáky (finální výstupy od 
žáků pro klienta k propagaci šetrného turismu).

 Závěrečná konference (oficiální zakončení pro-
jektu pro žáky a předání výstupů klientovi).

 Zpracovaná metodická příručka pro základní 
školy .

 Dokumentární film o projektu (film, který provází 
projektem).

 Evaluační zpráva (hodnocení projektu).

5.2.1. / Klient projektu 

Jako klient projektu bylo vybráno Turistické infor-
mační centrum Veselý výlet. Klient, který má ve svém 
oboru nespočet zkušeností a  jehož všechny aktivity 
směřují k šetrné krkonošské turistice. Pro něj žáci dle 
zadání tvořili propagační materiály – letáky, plakáty 
a videospoty.

5.2.2. / Zadání od zapojeného klienta

Klient společně se střediskem SEVER a  dalšími od-
borníky sestavil pro žáky zadání v  podobě konkrét-
ního tématu pro každou zapojenou školu. Důraz byl 
kladen na lokalitu, ze které žáci pochází, tak aby jejich 
činnosti přímo korespondovaly s  poznáváním okolí 
a šetrném podnikáním v něm. Celkem tak vzniklo pět 
různých zadání pro jednotlivé školy.

5.2.3. / Založené žákovské minipodniky

Žáci ze základních škol v samotném počátku projektu 
založili tzv. minipodniky. Minipodnikem je vytvořená 
cestovní kancelář, která plní zadání klienta, vytvá-
ří turistické cíle a  sama je propaguje pomocí tvorby 
např.: letáků. V  průběhu projektu vzniklo 5 žákov-
ských minipodniků.

5.2.4. / Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu byli žáci II. stupně základ-
ních škol (od šestého ročníku po devátý) a pedagogo-
vé zapojení do projektu.

Žáci základních škol – 100 žáků z pěti základních škol 
Královéhradeckého kraje. Cílová skupina žáků II. 
stupně je postavena před zásadní rozhodnutí o volbě 
svého povolání, v rozhodnutí by se měly významnou 
měrou podílet výsledky sebehodnocení, vyhodnocení 
zkušeností, schopnost seberozvoje a  plánování. Prá-
vě projekt Jak šetrně podnikat mohl žákům usnadnit 

Co bylo zahrnuto nebo vzniklo v projektu  
„Jak šetrně podnikat“
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rozhodování v případě, že by se o cestovní ruch zají-
mali nebo začali zajímat. Projekt měl podnítit v žácích 
zájem o  místní podnikání, zdejší krajinu, soulad tu-
rismu s  udržením kvality prostředí. Nejedná se však 
jen o  poznání problematiky šetrného podnikání na 
příkladu turismu, ale o  rozvoj obecné podnikavos-
ti a  přesvědčení o  vlastním vlivu. Je důležité, aby ve 
zdejší krajině mladí lidé zůstávali, rozvíjeli zde pod-
nikání a prosazovali jeho šetrné formy oproti proble-
matickým aktivitám ohrožujícím dlouhodobou udr-
žitelnost rozvoje regionu. Je tedy klíčové začít u této 
cílové skupiny, která si díky výukovým programům, 
exkurzím do míst dobré praxe a  především práci na 
výstupech projektu uvědomila své možnosti v podpo-
ře a propagaci šetrného turismu a ve snaze ochránit 
zdejší krajinu.

S aplikací metody dějové linie na žákovské firmy stře-
disko SEVER realizovalo již v minulosti několik pro-
jektů, avšak vždy pro starší žáky – střední školy. Jako 
výhodu lze zajisté spatřovat větší odbornost u starších 
žáků. Tento projekt však úspěšně vyzkoušel přenosi-
telnost metodiky i na mladší žáky.

Cílová skupina pedagogové – 10 pedagogů z pěti zá-
kladních škol Královéhradeckého kraje.

Skupina pedagogických pracovníků byla jako cílová 
skupina projektu zvolena z důvodu, že s žáky již dlou-
hodobě pracují a mohou v rámci projektu převzít pří-

mou zodpovědnost a  motivovat je k  realizaci aktivit. 
Pedagogičtí pracovníci byli pro žáky především v  roli 
průvodců. Jak se ukázalo, jejich role nebyla snadná, 
žáci při některých činnostech potřebovali výraznou po-
moc a dodání motivace tak, aby mezi jednotlivými pro-
jektovými setkáními na školách nedocházelo k  ztrátě 
zájmu ze strany žáků, pro které je v tomto věku těžké 
se soustředit na celoroční projekt. Pro projekt bylo také 
výhodou, že učitelé poskytovali přímou zpětnou vazbu 
ke všem aktivitám žákům, lektor a  metodik projektu 
tak mohli na požadavky a podněty hned reagovat.

Zapojení a  motivace cílové skupiny. Projekt byl při-
praven tak, aby jeho aktivity byly přiměřené věku 
a možnostem cílových skupin, zejména žáků ZŠ. Byl 
koncipován na základě zájmu škol. Snahou projektu 
bylo udržet motivaci žáků atraktivní formou projek-
tového a  prožitkového vyučování a  používáním zají-
mavých postupů. Žáci byli motivováni a jejich zájem 
byl udržován zážitky při zakládání, fungování a práci 
fiktivní firmy pro skutečného klienta – tedy prostřed-
nictvím „příběhu“, který žáci sledovali a sami rozvíje-
li, do kterého se vžili. Po celou dobu projektu komu-
nikovali se svým pedagogem, lektorem a metodikem, 
případně projektovými odborníky. 

Snahou bylo zajistit i motivaci pedagogů průběžnou 
komunikací s  projektovým týmem, učitelé získali 
možnost společně s žadatelem vytvořit atraktivní me-
todiku, kterou budou moci využít při výuce. 

5
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Přínos pro cílovou skupinu. Nejdůležitějším příno-
sem pro žáky základních škol bylo setkání s reálným 
řešením problému. Žáci získali znalosti nejen o  še-
trném turismu, ale i  zkušenosti z  fungování podni-
ku, dovednosti při jednání s  klientem a  prezentace 
vlastních výstupů a  kompetence vedoucí k  řešení 
problémů, osvojení zodpovědnosti za svou práci, 
pracovních návyků apod. Pro žáky měl projekt přínos 
v  několika vzdělávacích oblastech a  v  přímé návaz-
nosti na průřezová témata v rámcových vzdělávacích 
programech.

Jazyk a jazykové komunikace – žák zpracuje vyhleda-
né materiály a informace do písemné publikovatelné 
formy, zdokonalí se v prezentačních dovednostech.

Člověk a  příroda – žáci zhodnotí turistické aktivity 
a  jejich vliv na životní prostředí, pojmenují některý 
z problémů životního prostředí v dané oblasti, navrh-
nou opatření směřující k  udržitelnému rozvoji dané 
oblasti.

Člověk a svět práce – žák zlepší své dovednosti v práci 
ve skupinách, v týmové spolupráci, v rozdělení úkolů 
ve skupině.

Základní myšlenka projektu vychází z přesvědčení, že 
problematiku akčních dovedností v oblasti volby po-
volání, propojení podnikání s  udržitelným rozvojem 
je dobré přitažlivým způsobem představovat nastu-
pující generaci mladých lidí stojících před rozhodo-
vacím procesem, který zásadně ovlivní jejich budoucí 
životní a profesní orientaci.

Pro učitele byl projekt přínosem z hlediska vyzkouše-
ní a osvojení si nové metody práce. V průběhu celého 
projektu se podíleli na vedení žákovských minipod-
niků, konzultovali případné problémy se SEVERem. 
Jejich zkušenosti a odbornost byly využity i při tvorbě 
dokumentárního filmu. 

Žáci dále získali tyto dovednosti:

 Žáci získali znalosti o  environmentálních, soci-
álních a  ekonomických problémech cestovního 
ruchu v Krkonoších

 Získali znalosti o  principech šetrného turismu 
a osvojili si odpovědný přístup k turistice

 Rozvíjeli dovednosti a postoje v oblasti aktivního 
občanského chování

 Sami vymysleli ankety, reportáže, vyhledávali in-
formace a zpracovávali statistické údaje

 Oslovovali a komunikovali s podnikateli a odbor-
níky

 Využívali různé technologie jako fotoaparát, vi-
deokameru a notebook a pracovali s programy na 
úpravu letáků, videí, plakátů, fotografií apod.

5.2.5. / Podpůrné aktivity pro žákovské 
firmy v průběhu projektu: setkání, exkurze, 
závěrečná konference

Žákovské firmy v  rámci projektu postupně absol-
vovaly 3 setkání na školách, 3 výjezdní exkurze jako 
ukázku dobré praxe šetrného podnikání a závěrečnou 
konferenci. Každá část měla v  projektu specifickou 
roli, níže uvádíme, jak v projektu probíhala:

1. setkání – setkání v  každé zapojené škole, sezná-
mení s  projektem, šetrné podnikání, turismus kon-
venční masový x šetrný, založení cestovní kanceláře, 
rozdělení rolí mezi žáky, seznámení s klientem a jeho 
požadavky prostřednictvím videa, první práce jednot-
livých oddělení 

1. exkurze – osobní setkání s  klientem – návštěva 
turistického informačního centra, seznámení s  po-
žadavky klienta dle konkrétních zadání, práce s letá-
ky v  infocentru (+ a  -, inspirace), návštěva expozice 
Vápenka, ukázka stezek (druhy a  možnosti, jak je 
pojmout)

2. setkání – setkání v každé zapojené škole, předsta-
vení dosavadní práce na projektovém zadání, rolová 
simulační hra zaměřená na problematiku cestovního 
ruchu v Krkonoších, diskuze k tématu, cestovní ruch 
v Krkonoších očima odborníků

5
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2. exkurze – návštěva horské ekofarmy: Horská far-
ma Děčínská bouda – ukázka šetrného podnikání 
především v oblasti farmářství, vlastní výroba a pro-
dej certifikovaných výrobků, značka Krkonoše origi-
nální produkt

3. setkání – setkání v každé zapojené škole, předsta-
vení téměř finálních výstupů (leták, plakát, videospot 
+ stezky, mapy), udržitelnost, krátké hry zaměřené na 
udržitelnost šetrného podnikání, informace k průbě-
hu závěrečné konference

3. exkurze – návštěva kempu Sedmihorky – kemp 
s šetrným podnikáním, rolová simulační hra, exkurze 
po šetrném i nešetrném podnikání v Českém ráji, pro-
jektové okénko pro dotazy k  jednotlivým výstupům 
minipodniků 

Závěrečná konference – prezentace celoroční práce 
žáků na výstupech projektu (leták, plakát, videospot), 
oficiální předání těchto propagačních materiálů kli-
entovi, hodnocení od klienta a odborníků

Kromě „povinných“ společných částí projektu, žáci 
sami navštěvovali další zajímavá místa a lokality, aby 
mohli lépe vytvořit propagační materiály na jejich 
konkrétní téma. To však záviselo na možnostech, 
aktivitě, chuti a motivaci žáků samotných a jejich pe-
dagogů a  rozsah těchto aktivit se mezi školami lišil. 
Mnoho míst, které žáci navštívili, je možné shlédnout 
také v  samotných žákovských videospotech nebo ve 
velkém dokumentárním filmu.

5.2.6. / Webové stránky projektu

V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky: setr-
nepodnikani.ekologickavychova.cz.

Webové stránky byly koncipovány tak, aby informovaly 
o projektu a školám přinášely aktuální projektové zprá-
vy. Největší význam však spočíval v zapojení škol do sa-
motné tvorby webových stránek a to tak, že každá škola 
zde má svoji záložku, do které povinně vkládala alespoň 
jednou měsíčně projektové zprávy – na čem konkrétně 
jejich minipodnik pracoval, jaké lokality navštívili. Tato 
část sloužila jako inspirace a motivace pro ostatní školy.

5.2.7. / Sady žákovských výstupů

V  rámci projektu žáci vytvořili 5 sad propagačních 
materiálů o šetrném turismu/podnikání. 

Jedná se o finální výstupy jednotlivých minipodniků pro 
klienta k propagaci šetrného turismu. Propagační sady 
obsahují letáky, plakáty a videospoty od každé školy.
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5.2.8. / Metodická příručka

Tento výukový materiál – metodická příručka k  vy-
užití metody dějové linie pro práci s žákovskými mi-
nipodniky na 2. stupni na příkladu šetrného turismu 
komplexně popisuje projekt „Jak šetrně podnikat“. 
Příručka je metodickým návodem vhodným pro pe-
dagogy, kteří by se rádi inspirovali ať už tématem 
šetrného podnikaní nebo vedením projektové výuky 
samotné za použití metody dějové linie. Příručka byla 
vytištěna ve 100 kusech, je dostupná elektronicky 
a její nedílnou součástí je dokumentární film. 

5.2.9. / Film

Dokumentární film o projektu byl natočen organizací 
Kampak, slouží jako podpora metodiky a  vzniklých 
aktivit. V  dokumentárním filmu je zajímavým způ-
sobem podána metoda dějové linie, uvádí konkrétní 

příklady šetrného turismu a udržitelného podnikání, 
je zde zaznamenána práce žáků při zakládání ces-
tovní agentury, práce a přístup klienta, rozhovory se 
zapojenými učiteli a v neposlední řadě žákovské a lek-
torské videospoty. Vydán byl opět ve 100 kusech a je 
rovněž dostupný elektronicky. 

5.2.10. / Evaluační zpráva

Celý projekt byl sledován a hodnocen externími eva-
luátory z  organizace Spora, kteří se účastnili jed-
notlivých setkání na školách, dělali strukturované 
rozhovory se žáky a zapojenými pedagogy, hodnotili 
i výsledky práce žáků na závěrečné konferenci. O tom, 
jak se podařilo naplnit výstupy projektu a jaký byl jeho 
přínos, se dočtete v této publikaci v kapitole 7. Mož-
ností je i  nahlédnout do samotné evaluační zprávy, 
která obsahuje více než 60 stran podrobného hodno-
cení projektu.

Harmonogram projektu

5.3 

Projekt „Jak šetrně podnikat“ byl pojat jako typický 
žákovský celoroční projekt. Pro příklad uvádíme ta-
bulku, která rozepisuje jednotlivé klíčové aktivity pro-
jektu a označuje, v jakém období se konaly. 

Pro přesnější představu doplňujeme ještě několik in-
formací:

První období tzv. přípravná fáze slouží v projektu pře-
devším k  hledání klienta, vytvoření zadání pro žáky 
a oslovení jednotlivých škol a seznámení s jejich pro-
jektovými činnostmi.

Setkání v zapojených školách, rovněž tak exkurze do 
míst dobré praxe byly realizovány v  měsících: listo-
pad, únor, duben.

2014

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Přípravná fáze zavádení metody 
Story line approach

Založení a fungování žákovského 
minipodniku

Exkurze do míst dobré praxe

2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Založení a fungování žákovského 
minipodniku

Exkurze do míst dobré praxe

Závěrečná konference

Zpracování metodiky, filmu a vy-
hodnocení projektu

5
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Příklady  
žákovských výstupů

Žáci všech základních škol zpracovali leták, plakát a videospot, ZŠ Rudník také 

podrobnou brožuru o regionálních produktech. Výstupy je možné si v listinné 

podobě vyzvednout v informačních cetrech Ekocentra DOTEK nebo Veselý výlet. 

Videospoty lze shlédnout na webu setrnepodnikani.ekologickavychova.cz.
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Hodnocení projektu od pedagogů

V. Krátká (ZŠ Komenského Trutnov): 

Domnívám se, že pro mé žáky samotná účast na pro-
jektu a to, že prvně zažili a zpracovávali větší projekt, 
bylo výbornou zkušeností právě s  tímto způsobem 
vzdělávání. Největší přínos tohoto projektu pro žáky 
spatřuji v  tom, že museli sami vytvořit finální pro-
dukt. Vymyslet něco, co doposud navrženo nebylo 
a  nemohli to někde opsat. Finální produkt bude vy-
užitelný (nebude pohřben v  deskách kancelářského 
stolu). Ke  zpracování jim nestačil pouze internet, 
ale byli nuceni pracovat v terénu, komunikovat s lid-
mi a odborníky. Tři odvážlivci také získali zkušenost 
s prezentací před širokým publikem. Žáci nejvíce oce-
ňují exkurze.

J. Kosina (ZŠ Mladé Buky):

Zkušenosti pro mě: Zkusil jsem si vlastně svůj první 
projekt, takže už vím, co to obnáší a kolik času zhru-
ba zabere práce na takovém ročním projektu. Příště 
bych asi více uvažoval nad tím, jak může být projekt 
náročný. Nebyl pro žáky nezvládnutelný, ale sami by 
s tím měli velké potíže, musel jsem jim hodně pomá-
hat, opravovat je a vést. Příště bych já osobně zvolil 
možná nějaký menší projekt, kde by děti opravdu 
všechno dělali samy a já je jenom řídil. Takže pro mě 
velká zkušenost a nakonec i radost, že se nám to po-
vedlo. 

Zkušenost pro žáky: Velká praktická zkušenost – zjis-
tili, jaké to je vyřídit důležitý telefonát, napsat grama-
ticky správný a  formální email, zjistili, jak je velmi 
náročný sběr dat na nějakou práci, zlepšili si práci 

s powerpointem, wordem, zkusili si práci s grafickým 
programem, programem na stříhání videa, zjistili, jak 
je těžké mluvit před lidmi (odborníky) a  před kame-
rou, zjistili, že je dobré se na nějakou prezentaci ná-
ležitě připravit atd atd. Primárně pro ně velká životní 
zkušenost z praxe, sekundárně nasměrování nějaké-
ho životního cíle, to znamená, že mnoho z nich by tře-
ba něco podobného chtělo dělat v  budoucím životě. 
Terciálně jejich první velká zkušenost s  mluvením 
před lidmi s nějakým postavením.

E. Hloušková (ZŠ Horní Maršov):

V  letošním školním roce se naše škola zapojila do 
projektu „Jak šetrně podnikat“. Žáci 8. a 9. třídy za-
ložili cestovní kancelář „Premium Holidays“. V rámci 
hodin pracovních činností, rodinné a  občanské vý-
chovy se museli dohodnout, kdo bude jakou funkci 
vykonávat, co bude jejich úkolem atd. Na vlastní kůži 
poznali, že zajistit, aby firma fungovala, není nic jed-
noduchého. Problém jim činilo i  rozdělování práce 
ostatním. Domnívám se, že nejvíce žáci ocenili exkur-
ze, kde se v praxi setkali se šetrně podnikajícími sub-
jekty. Pro vybranou trojici statečných reprezentantů 
na konferenci bylo i zatěžkávací zkouškou vystoupení 
před ostatními školami, ale zejména před našimi hod-
notiteli. Myslím, že většinu z  nich práce na projektu 
obohatila, a doufám, že tyto zkušenosti využijí i v bu-
doucnosti.

L. Švábová (ZŠ Rudník)

Jsem ráda, že jsme se s  dětmi rozhodli do projektu 
zapojit, protože myslím, že byl něčím užitečný (což 
nebývá často – nemám ráda projekt pro projekt a cel-
kově k ničemu). Tenhle byl ale jiný. Velmi se nám líbilo 
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naše téma, a tak nás to začalo bavit. Rozhodli jsme se 
upozornit na náš projekt na vánočním jarmarku naší 
školy, výrobci byli mile překvapeni a  ochotně a  rádi 
s námi spolupracovali, za což všem velmi děkujeme. 

Dále jsme se rozhodli navštívit některé blízké výrob-
ce – Mejsnarovy, Cermanovy, broušení skla... to byla 
asi nejzajímavější část projektu, pro děti to bylo akční 
a  samy si leccos vyzkoušely. To jsme pak zúročili na 
Dni Země na naší škole, kde jsme učili ostatní spo-
lužáky s paní Stránskou vyrábět jogurty, sýry, tvaroh 
a péct chleba. Všichni si pochutnali. Náročná, ale za-
jímavá práce byla s výrobou letáčku, plakátu a brožur-
ky. Všechno zvládly děti samy, mám tam pár opravdu 
šikovných počítačových „expertů“ :-) 

Myslím, že se práce vydařila a děti bavila, což je hlav-
ní. Velmi je motivovala slova pochvaly od našich lek-
torek i ode mě a shodly se, že by se klidně ještě někdy 
do nějakého projektu pustily, pokud by byl tak zajíma-
vý a přínosný, jako tento. Já hodnotím práci jako sice 
náročnou, ale užitečnou, i  co se stmelení kolektivu 
a prohloubení vztahů týče.

Hodnocení projetu žáky

Za 7. třídu ZŠ Rudník Natálie Machová  
a Nikola Ježková:

V  projektu jsme se naučili více používat programy 
v počítači a také vytvářet letáčky, to nás bavilo. Naše 
třída se naučila pracovat více jako kolektiv a  projekt 
nás i docela sblížil. Naučili jsme se také lépe komuni-
kovat s cizími lidmi jak přes telefon, tak přes e-mail. 
Fungovat jako firma (cestovní kancelář) bylo pro nás 
na začátku velmi náročné, ale kousek po kousku jsme 
se začali vžívat do svých  rolí a  dělali jsme  naši práci 
správně. Projekt nám také ukázal, jak to chodí v  ta-
kové firmě (cestovní kanceláři). Myslíme, že nám to 
pomůže jak ve škole, tak v budoucím životě. 

Na projektu nás asi nejvíce bavily všechny možné ex-
kurze a návštěvy výrobců, že jsme tak poznali mnoho 
nového a také to, když jsme si mohli leccos sami vy-
zkoušet – třeba když jsme na našem Dni Země vyrá-
běli sýry a jogurty anebo když jsme brousili sklo. 

Na závěrečné konferenci ve Vrchlabí naši práci velmi 
chválili a  my si toho moc vážíme. Projekt nás velmi 
bavil a klidně bychom se zapojili do dalšího. 

Hodnocení projektu zapojenými  
lektory a metodiky SEVERu

Středisko ekologické výchovy SEVER již v minulosti 
realizovalo několik projektů, při kterých byla apliko-
vána metoda dějové linie. Oproti předchozím pro-
jektům jsme však v „Jak šetrně podnikat“ měli nově 
mladší cílovou skupinu (žáky 2. stupně základních 
škol). V  praxi to znamenalo několik pro nás nových 
výhod i  nevýhod. Musíme předpokládat, že s  mlad-
šími žáky je náročnější jít do odborností nebo odbor-
ných pojmů, popřípadě se musí podrobně rozebrat 
a  vysvětlit. Musíme tedy pečlivěji vybírat téma pří-
běhu a ujistit se, že ho žáci pochopí a zvládnou jeho 
dílčí úkoly, jako je například práce s  technikou nebo 
příprava na závěrečnou konferenci. Pro tuto cílovou 
skupinu je taktéž velmi důležitý pedagog pro koordi-
naci a organizaci jejich práce a jako podpora. Na dru-
hou stranu jsme u  mladších žáků zaznamenali větší 
zapálení pro věc a chuť dobře a svědomitě splnit úkol. 
Oceňujeme motivovanost a chuť do práce při našich 
setkáních i po nich (dle zpráv pedagogů) – i nám tedy 
žáci a  učitelé vraceli motivaci, za což jim děkujeme. 
Vážíme si taktéž svědomité práce a přípravy na závě-
rečnou konferenci.

Téma i  projekt „Jak šetrně podnikat“ byly obsahově 
náročné a  průběh projektu byl velkou měrou posta-
vený na pedagogovi. V  obdobném projektu bychom 
proto jako metodici a lektoři uvítali ještě častější a in-
tezivnější setkávání se zapojenými žáky, abychom tak 
žákovským minipodnikům mohli více pomoci s jejich 
prací a řízením. 

Jsme však přesvědčení, že je téma šetrného podnikání 
v  oblasti cestovního ruchu zajímavé a  důležité a  pro 
žáky poutavé. Pro žáky je díky využití metody dějové 
linie atraktivní to, že sami řeší skutečný smysluplný 
úkol, mají předanou odpovědnost a  jejich práce má 
reálný přínos. Dobře fungovala i motivace typu letáky 
a plakáty, které sami žáci vytvořili a které budou umís-
těny v návštěvnických centrech, mohou tedy vzít rodi-
nu, návštěvu či přátele a vydat se podle nových letáků 
na výlet novým trendem šetrné turistiky.

Hodnocení od evaluátorů

Na základě provedené evaluace je možné shrnout, že 
projekt jako celek  byl originálním a  inovativním po-
kusem rozšířit stávající přístup ke vzdělávání žáků 
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druhého stupně základních škol o  moderní pedago-
gický přístup (metodu dějové linie) s  charakterem 
projektové výuky. A jak evaluace probíhala? Jaká kon-
krétní zjištění přinesla? 

Cíle a metody evaluace

Evaluace se týkala hodnocení průběhu a  přínosu 
projektu (resp. výuky prostřednictvím metody dějo-
vé linie) pro žáky a  jejich pedagogy. Evaluace probí-
hala ve  všech pěti zapojených skupinách (školách). 
Evaluátorem projektu byla organizace Spora, z. s., se 
sídlem ve Vlašimi. Evaluační tým pracoval ve tříčlen-
ném složení (Mgr. Lenka Broukalová, doc. Jan Činče-
ra, Ph.D., Václav Broukal). 

Získání potřebných dat proběhlo formou dotazní-
kového šetření u  žáků a  formou speciálních skupi-
nových rozhovorů (tzv. ohniskových skupin) s  žáky, 
oboje na konci projektu. Další data byla získána for-
mou individuálních rozhovorů se zapojenými učiteli 
také na konci projektu. Dotazníky byly zpracovány 
statisticky. Ohniskové skupiny a  individuální rozho-
vory byly analyzovány na základě  principu otevře-
ného kódování. To znamená, že z  jednotlivých roz-
hovorů byly vybrány části textu nesoucí významnou 
informaci. K těm byly přiřazovány kategorie na dvou 
hierarchických úrovních a  na základě toho pak  byla 
data interpretována.

Výstupem evaluace je rozsáhlá zpráva zahrnující 
popis  projektu, podrobný popis  metodiky evaluace 
a výsledky. Zvlášť jsou zpracovány výsledky dotazní-
kového šetření a zvlášť výsledky ohniskových skupin 
a  individuálních rozhovorů, a  to formou pěti samo-
statných případových studií dle jednotlivých zapo-
jených skupin (škol). Zpráva dále obsahuje celkové 
závěry a diskuzi k nim.

Výsledky evaluace

Jednotlivým zapojeným skupinám se v projektu daři-
lo různě. Ve třech skupinách proběhl projekt poměr-
ně hladce, příp. jen s drobnými či dílčími výhradami. 
Ve dvou skupinách museli řešit náročnější situace či 
problémy, ale i  tam se nakonec podařilo projekt do-
táhnout do zdárného konce. 

V rámci projektu se podařilo u žáků dosáhnout násle-
dujících výsledků:

 Rozvoj dovedností souvisejících s  projektovou 
prací. Ve většině případů rozvoj komunikačních 
dovedností (komunikace s  cizími lidmi, dosaho-
vání dohody v  rámci třídy apod.) a  spolupráce 
v rámci jednotlivých tříd (stmelení kolektivu). 

 Získání zkušeností z reálného života díky setkání 
se skutečnými podnikateli, odborníky, zejm. v ob-
lasti místního zemědělství, fungování informač-
ního centra apod.

 Dílčí dovednosti vztahující se k  roli, kterou žáci 
v projektu zastávali – nejčastěji práce na počítači, 
komunikační dovednosti, řídící dovednosti, pre-
zentační dovednosti.

 Dílčí informace vztahující se k  regionu, tématu 
šetrné turistiky a šetrného podnikání.

 Požadované výstupy (mapka, plakát apod.), které 
budou využity v praxi, dodaly čtyři skupiny, jedna 
skupina si podobu výstupů upravila dle svých po-
třeb a možností.

 Pouze částečné porozumění pojmům šetrné turis-
tiky a šetrného podnikání. Žáci dokázali uvést, že 
projekt se týkal šetrného podnikání a šetrné turisti-
ky, při vysvětlování daných pojmů uváděli v někte-
rých případech konkrétní příklady, někdy pouze 
odkazovali na vztah k ochraně životního prostředí, 
příp. nedokázali odpovědět a nedokázali si jej ani 
představit jako oblast svého profesního působení.

A co na projekt říkali žáci?

„Mně se nejvíc líbily ty exkurze a s těma odborníkama, 

jak jsme komunikovali, to jsme se zlepšili.“

„Mě nejvíc bavilo, jak  jsme obvolávali vlastně ty naše 

místní výrobce. Takže to bylo takový, takový zajímavý.“

„Vlastně nás bavilo, že jsme na tom pracovali jako celá 

třída a ne jednotlivě.“

A co učitelé?

 „Mně se celkově ten projekt líbil, líbilo se mi i  to za-

dání, to že organizátoři udělali video a děti viděly toho 

klienta a zadávali jim to. Pak jsme je navštívili. To bylo 

třeba hned na začátku.“ 
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„Já si myslím, že už jenom to bylo pro ně nejpřínosnější, 

že i  spolu se mnou pomáhali všechno organizovat, že 

jsem to nedělala jenom já, taky obvolávali, ptali se, jest-

li můžeme přijet, takže se vlastně učily takhle komuni-

kovat s jinými lidmi dospělými. Tyhle praktické věci se 

mi na tom zdály nejlepší.“

„No tak  mně se líbilo, že děti se učily hodně z  praxe, 

že spousta z nich třeba neuměla vyřizovat emaily, ne-

uměla zavolat odborníkům, takže si myslím, že se jim 

to hodně hodilo do života, do praxe, to se mi na tom 

líbilo.“

Závěrem

Projektový charakter výuky je jedním z  nejnáročněj-
ších přístupů, a  to na řízení procesu i  organizační 
zabezpečení. Pokud se ale podaří takový typ výuky 
dobře nastavit, tak  bývá jedním z  nejefektivnějších 
způsobů, který přispívá k  rozvoji klíčových kompe-
tencí žáků a často jim pomáhá úspěšně se zapojit do 
dění v  komunitě či regionu. Ukázalo se, že takový 
způsob výuky klade vysoké nároky na učitele, lekto-
ry i  žáky – vyžaduje hlubší zájem o  věc, zkušenosti, 
ochotu žáků participovat na takovém projektu, prů-
běžné udržování motivace, ale také vhodně zvolené 
téma (atraktivní pro žáky) apod.

Tak s chutí  
do toho!
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Rádi bychom na tomto místě poděkovali:

 Všem žákům a  učitelům vybraných základních 
škol, kteří se do projektu Jak šetrně podnikat ak-
tivně a  trpělivě zapojili a  navrhli nové turistické 
trasy a cíle se záměrem podporovat šetrný turis-
mus. Poděkování patří samozřejmě také vedení 
těchto škol za umožnění realizace projektu (ZŠ 
Horní Maršov, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Komenského 
Trutnov, ZŠ Kpt. Jaroše Trutnov a ZŠ Rudník).

 Organizaci IVN z  Nizozemí, která nám metodu 
dějové linie představila, předala a byla nám inspi-
rací.

 Kolegům ze střediska SEVER, kteří se na projek-
tu podíleli, především pak Elišce Hájkové za pod-
poru a konzultace. 

 Pavlovi a Lence Klimešovým, kteří spolupracovali 
na projektu a po dobu jeho trvání zastávali roli kli-
entů žákovských minipodniků.

 Provozovatelům Děčínské boudy a  kempu Sed-
mihorky za jejich vstřícnost během exkurzí do 
jejich podniků.

 Lence a Václavovi Broukalovým jakožto evaluáto-
rům projektu.

 Organizaci KAMPAK za natočení dokumentární-
ho filmu o průběhu projektu.

 Všem zapojeným odborníkům a hostům závěreč-
né konference.

A  dalším, kteří se na projektu podíleli a  umožnili 
jeho realizaci.

8

Poděkování
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… aby se něco 
změnilo, tak pro 

to můžeme hodně 
udělat. Jedna z věcí je 
to poznat a druhá věc 

je aktivně se zapojit 
do místního života 

a snažit se  
věci změnit.

Pavel Klimeš


