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Východiska: Moderní technologie se stále častěji uplatňují i ve výuce přírodopisu. Jednoduché termokamery 
mohou být používány s výhodou v terénní výuce funkce vegetace v našem životním prostředí. Vegetace hraje 
významnou roli v distribuci solární energie a koloběhu vody v krajině (Pokorný, 2019). Rostliny využívají většinu 
dopadající sluneční energie na výpar vody z listů. Ochlazují tak sebe i své okolí. Sluneční energie vázaná ve vodní 
páře se potom na chladných místech při kondenzaci zpět na vodu uvolňuje a své okolí ohřívá. Díky těmto procesům 
tepelné výměny vegetace ovlivňuje místní klima a vyrovnává teplotní výkyvy. Tepelné změny na povrchu a v okolí 
vegetace jsou pomocí termovize i na úrovni základní školy dobře detekovatelné a vysvětlitelné. Ačkoliv je tato 
funkce vegetace pro životní prostředí člověka velmi významná, ve výuce na základních školách je doposud zcela 
opomíjena (Ryplová a Pokorný, 2018). Proto byla s využitím termovize a dalších digitálních senzorů vytvořena 
inovativní metodika výuky pro ZŠ k tomuto tématu. Příspěvek přináší zkušenosti získané v rámci pilotního 
ověřování této metodiky a výsledky sondy zaměřené na názory učitelů a žáků na využití zmíněných moderních 
technologií při této výuce. 
 

Cíle: Cílem provedené sondy bylo zjistit názory učitelů a žáků devátých ročníků ZŠ na využití termovize a dalších 
moderních technologií v praktické výuce tématu role vegetace v distribuci sluneční energie a koloběhu vody 
v krajině. Dalším cílem příspěvku je rovněž seznámit veřejnost s novou., inovativní metodikou výuky 
přírodovědného tématu založenou na využití moderních digitálních technologií.   
 

Metody: Ve výuce přírodopisu v devátém ročníku ZŠ byly ověřovány dvě výukové jednotky: a)badatelsky 
orientovaná výuka s využitím termovizního snímkování v krajině, b) projektová výuka zaměřená na roli vegetace 
při vyrovnávání teplotních výkyvů v krajině a využívající programovatelná USB čidla pro měření teploty 
a vlhkosti vzduchu. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů byly zjišťovány názory učitelů i žáků na 
ověřovanou výuku. Výsledky byly vyhodnoceny za pomoci metod deskriptivní statistiky.  
 

Výsledky: Žáci i učitelé hodnotili terénní výuku využívající termovizi pozitivně. U žáků došlo ke zvýšení zájmu 
o výuku. Někteří učitelé spatřují limity pro zavádění termovize do výuky v nízké časové dotaci pro terénní výuku 
a částečně i finančních možnostech školy. Učitelé vítají při použití programovatelných čidel pro měření teploty 
a vlhkosti spolupráci s výukou informatiky. Jako nedostatečné se jeví schopnosti žáků aplikovat znalosti 
termodynamiky získané ve fyzice pro oblast přírodopisu.  
 

Závěr: Inovativní metodika výuky role vegetace v životním prostředí člověka využívající termovizi je pozitivně 
hodnocena učiteli i žáky, limity se však jeví v malé časové dotaci a finanční náročnosti. Z hlediska žákovských 
znalostí jsou nedostatky v mezipředmětových vztazích s fyzikou. 
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