
Pokyny pro účastníky kurzu: 
Metodika přírodovědných exkurzí   

KZV/MEXB 
KZV/MEXK 

 
Rozsah:   4 dny 
Ukončení předmětu: Zápočtem, počet kreditů 2 
Podmínky udělení zápočtu: Absolvování kurzu v celém rozsahu, vypracování a splnění 

zadaných úkolů, zápočtový test, aktivní účast ve výuce. 
 
Vedoucí kurzu:  Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.  
Instruktoři:   Zástupce Správy NP Šumava – Mgr. Martina Kučerová 

    MVDr. Eva Oulická a kol. 
 
Místo konání:       Ubytovna SEV Horská Kvilda         
       Horská Kvilda 2 
       385 01 Vimperk                          
       e-mail: eva.oulicka@npsumava.cz                          
        MVDr. Eva Oulická - mobil: 731 530 54 
 
 

Termín konání:  8. 10. - 11. 10. 2018 (PS + KS) 
 
 

Cena kurzu: 1490,- Kč 
 
Cena kurzu zahrnuje:   
Ubytování s výukovými programy – 3 noci. Plnou penzi na hotelu Rankl (snídaně, oběd, 
večeře). Půjčovné – (odborná literatura, výukový materiál psací a výtvarné potřeby, 
kancelářský materiál). Základní vybavení lékárny (osobní léky nutno vzít s sebou!).  
 
Cena nezahrnuje:   
Dopravu – na Horskou Kvildu a zpět   
 
Osobní vybavení na kurz: 
Pohodlná sportovní obuv s odolností proti vlhkosti, funkční prádlo, nepromokavá bunda s 
kapucí, přezůvky, kapesníky, ručníky, poznámkový blok, psací potřeby, teplé oblečení, 
tenisky, káva, čaj (možnost využít kuchyně na ubytovně, vybavenou varnou konvicí, lednicí 
atd.), menší batoh, osobní léky!, průkazka pojištěnce, studijní průkaz. Doporučení: v místě se 
nenachází obchod, drobné občerstvení ke svačinám lépe přivézt s sebou.  
 
Cíl kurzu a formy výuky:  
Seznámení posluchačů s metodikou přípravy a vedením přírodovědných exkurzí a výletů. 
Obsah exkurzí je zaměřen na získání teoretických i praktických poznatků z dané 
problematiky. Studenti se stanou aktivními účastníky účelově modelované exkurze, která 
bude průběžně doplňována odbornými komentáři a výkladem pedagogů a instruktorů NP 
Šumava. 
 



Tematické okruhy obsahové náplně exkurze: 
 
Metodika sestavování obsahové náplně přírodovědné exkurze - přírodovědné prvky 
krajiny a metody získávání a zpracování informací (geomorfologie, geologie, hydrologie, 
botanika, zoologie, meteorologie, klimatologie a ekologie). Práce se skupinou - 
psychologie skupiny - věkové zvláštnosti účastníků, obsahová struktura programu 
exkurze, metody výkladu, vedení skupiny, modelové situace. Zdravotní aspekty exkurze – 
bezpečnost, zásady, dopomoc, záchrana aj. Finanční otázky, zajišťování služeb. 

 
Rámcový program kurzu: 
 
1. den –         
  9.45       Příjezd, ubytování        
  10.15     Zahájení kurzu                     

 10.30     Úvodní přednáškový blok: Metodika přírodovědné exkurze   
 12.15     Oběd   
 13.30     Terén – Ukázka výukových programů pro různé věkové skupiny   
 17.30     Večeře   
 18.30     Přednáška    
 

2. den –   
Metodika přírodovědné exkurze, první pomoc, práce s GPS a buzolou                   
Večer:     Dobrovolný program: Antistress painting  

 
3. den –    

Metodika přírodovědné exkurze, plnění seminárních prací – celodenní výlet                   
Večer: Maškarní ples na téma: Národní park Šumava  

 
4. den –   

Vyhodnocení seminárních prací, ukončení kurzu, zápočty – SEV Srní                    
14:00  Předpokládané ukončení kurzu 

  
Režim dne: 
07.45 Snídaně 
08.30 Celodenní program s výstupy studentů (12:30 Oběd) 
17.30 Večeře 
18.30 Přednáška, zpracovávání projektů, společný večer 
 
Přihlášky na kurz: Student odevzdá paní sekretářce katedry VKZ, paní Chlaňové, přihlášku 
na kurz do 7. 9. 2018 (http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kzv/exkurze.php), poté 
zaplatí požadovanou částku za kurz na pokladně PF JU do 12. 9. 2018. Nutno zaplatit celou 
částku 1490,- Kč. Student zaplatí požadovanou částku na pokladně PF JU - variabilní symbol 
je 1219, případně zaplatí přes účet. Č. ú: 104725778/0300, VS: 1219. Poté odevzdá potvrzení 
o zaplacení paní sekretářce či zašle poštou (Dukelská 9, 371 15 České Budějovice). V případě 
neúčasti na exkurzi je nutno počítat se storno poplatkem.      
 
 
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.                                           Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.                  

vedoucí KVKZ                                                                         vedoucí kurzu 


