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ANOTACE
Přes veškeré snahy zůstává výuka přírodovědných předmětů stále značně izolována od reálného světa
vně školní budovy. Cílem příspěvku je seznámit se vznikající databází míst vhodných pro exkurze
školních kolektivů – takováto databáze zaměřená zejména na technicky a přírodovědně zajímavá místa
v ČR právě nyní vzniká na serveru FyzWeb.
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SUMMARY
Science education still remains separated from the real world outside the school building. We decided
to create a database of interesting places (observatories, museums, …) in the Czech Republic to help
teachers with planning excursions as inportant part of education. This database is available as a part
of FyzWeb server.
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1. K čemu exkurze
Smyslem exkurzí je propojení teoretických poznatků zjískaných zejména ve školních lavicích
s reálným světem. Cílem sekce Exkurze [1] na serveru FyzWeb [2] je poukázat na množství
zajímavých míst a exkurzních možností v celé České republice a napomoci tak zkvalitnění a
ozvláštnění výuky přírodovědných a technických předmětů.

Obr. 1: FyzWeb – úvodní stránka

Obr. 2: FyzWeb – sekce Exkurze

2. Exkurze – sekce serveru FyzWeb
Sekce Exkurze vzniká na FyzWebu od loňského roku na základě dvou diplomových prací
Kataríny Suché a Jany Slabé Janoutové. Ačkoli nejsou obě práce ještě dokončeny, již nyní lze
na FyzWebu nalézt jednu z připravovaných Fyzikálních procházek Prahou a zejména pak
rozsáhlou databázi tipů na exkurze po celé republice mimo hlavního města. Tato databáze
měla v březnu 2009 celkem 130 publikovaných záznamů a dalších zhruba 170 záznamů
připravených ke schválení.
3. Jak s databází exkurzí pracovat?
Databáze exkurzí zahrnuje velké množství údajů a bylo proto nezbytné vymyslet způsob, jak
zájemce co nejsnáze dovést k cíli. Nakonec jsme zvolili řešení pracující s mapou – na mapě
České republiky (obr. 2) kliknete na místo, kde se přibližně nacházíte. Na mapě se následně
objeví nejbližší místa popisovaná v databázi jako čevené puntíky (obr. 3).

Obr. 3: Zajímavé objekty v okolí zvoleného místa

Pod mapou jsou pak jednotlivé destinace stručně popsány (typ exkurze, vzdálenost od místa
označeného uživatelem na mapě, název konkrétního místa a název obce, kde se nachází).
Kliknutím na konkrétní údaj se pak otevře nová obrazovka s popisem dané lokality. V popisu
je věnována zvláštní pozornost informacím použitelným pro učitele či dozor školních
kolektivů.

Obr. 4: Detail vybraného objektu
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