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Součástí práce většiny učitelů je plánování a realizace výletů a exkurzí. Jelikož se jedná o velmi 

specifický druh pedagogické činnosti, vyžaduje určité vstupní znalosti a zkušenosti nezbytné 

pro její zdárnou realizaci. Tento projekt navrhuje zavedení nového předmětu, který by usiloval 

předat tyto dovednosti budoucím učitelům praktickou formou – vyučující spolu se studenty 

připraví týdenní exkurzi, kterou si sami zajistí. Cílovou skupinou budou studenti anglického 

jazyka, proto bude tato exkurze probíhat v Anglii. Tím navíc získají i základní kulturní přehled 

o této zemi (v současnosti se není na katedře Anglického jazyka a literatury žádný podobný 

předmět). 

 

Vize nového předmětu je, že po jeho absolvování bude student schopen připravit exkurzi pro 

žáky základní nebo střední školy.  

Konkrétně lze vizi specifikovat následujícími cíli: 

1. Student navrhne a zorganizuje jeden den exkurze. 

Tento cíl usiluje o to, aby si student osvojil základní organizační schopnosti pro realizaci 

terénní výuky. Naplněn bude úspěšnou realizací jednoho dne exkurze (tedy takového 

dne, kde se nevyskytnou větší problémy, kterým se dá vyhnout dostatečným 

plánováním).  
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2. Student popíše základní rizika, která se mohou při exkurzi objevit. 

Spolu s návrhem své části exkurze student pojmenuje, jaká rizika se mohou při realizaci 

objevit. Proto jako součást plánování navrhne řešení, jak jim předcházet a jak je 

případně i řešit, čímž splní tento cíl. 

3. Student specifikuje jednotlivé fáze přípravy a realizace exkurze.   

Realizací části exkurze student dokáže, že zvládá plánování minimálně jednodenní 

terénní výuky od stanovení cílů po jejich vyhodnocení. Zároveň i prokáže schopnost 

řešit záležitosti ohledně organizace akce (rozpočet, právní ukotvení apod.). Cíl bude 

naplněn, předložením a vzájemným zhodnocením plánu jednoho dne terénní výuky. 

4. Studenti získají základní povědomí o kulturních specifikách cílové země, kde bude 

exkurze probíhat.  

Jelikož je tento předmět primárně určen studentům anglického jazyka, rozšíří si i 

kulturní znalosti o této zemi. Tyto znalosti jsou pro učitele tohoto předmětu zásadní, 

protože jazyk a kultura spolu úzce souvisí. Cíl studenti splní plnou účastí na programu 

(včetně komunikace s místními obyvateli). 

 

Předmět bude obsahovat dvě organizační setkání před samotnou exkurzí, která proběhne na 

konci zkouškového období. Výsledkem bude, že student připraví jednodenní program, který 

bude pedagogicky kvalitní. Jeho zaměření by se mělo částečně odrážet od druhého 

aprobačního předmětu studenta (pokud je to možné). Připravený výklad a materiály budou 

v anglickém jazyku, čímž si student zároveň rozšíří povědomí o odborné slovní zásobě druhého 

aprobačního předmětu. Tuto zkušenost může využít v případě aplikování metody CLIL (výuka 

ostatních předmětů jako například zeměpis, dějepis atd. v angličtině) ve svém budoucím 

zaměstnání. Kromě programu studenti zajistí také dopravu a ubytování. 

První setkání proběhne bezpečnostní školení, rozdělení práce a základní plánování. Při druhém 

studenti představí plány svých dnů a vzájemně si je zhodnotí (a případně je ještě upraví). 

Následuje samotná terénní výuka dlouhá 7-8 dní. 

V případě většího zájmu budou studenti buď pracovat ve dvojicích, nebo bude program 

probíhat každý den odděleně (jen místo na spaní bude společné). 
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Z hlediska předávání reálií je možnost zkusit domluvit spolupráci s místní univerzitou (Bishop 

Grosseteste University), kdy by mohli studenti poznat fungování školství v Anglii a zároveň 

pohovořit s místními. Výhodou je, že Pedagogická fakulta MU udržuje s touto univerzitou 

dlouhodobé partnerské vztahy v rámci programu Erasmus+. 

Výstupy předmětu budou prezentace plánu svého dne a reflexe po návratu. Obojí budou 

studenti vyplňovat do předem připravených formulářů, aby neopomněli žádnou zásadní 

záležitost. 

Časový plán: 

Sobota: cesta do Anglie (letecky), ubytování v Londýně nebo v blízkosti letiště 

Neděle: studentský program 1 

Pondělí: studentský program 2 

Úterý: studentský program 3 

Středa: studentský program 4 

Čtvrtek: studentský program 5 

Pátek: možnost programu na místní univerzitě (Bishop Grossetesste University v Lincolnu) 

Sobota: cesta z Anglie 

 

Současně je největším limitem koronavirová pandemie. Proto by bylo vhodné, aby tento 

předmět proběhl nejdříve na podzim 2021 (pokud se situace uklidní). Zároveň mohou být 

problematická finanční omezení – tento problém se dá řešit sháněním dotací, případně zkusit 

celou exkurzi pojmout jako součást programu Erasmus+ Projects. Posledním limitem je možný 

nezájem ze strany cílové skupiny (studenti anglického jazyka). V takovém případě je možné 

oslovit i studenty dalších oborů. 
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Na realizaci tohoto projektu budou potřeba minimálně dva vyučující. Předpokládám, že bude 

nutné pokrýt minimálně jejich náklady za ubytování, cestu a program. Ty by se mohly 

pohybovat v rozmezí 7 až 10 tisíc za osobu (v závislosti na trase). 
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