
 

    

 

 

 

  

METODIKA VEDENÍ EXKURZÍ A PRŮVODCOVSKÉ DOVEDNOSTI 

Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna, 23. - 25. března 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen začínajícím lektorům.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Seminář je vhodný pro pokročilé i začínající lektory, účast má smysl pouze pro lektory, kteří již realizují 

nebo se chystají realizovat exkurze v přírodě.   

V případě zájmu mohou účastníci po doplnění druhé části kurzu a zpracování seminární práce získat i 

mezinárodní osvědčení Interpret Europe.  

Vzdělávací cíl semináře 

Seznámit účastníky s metodikou tematické interpretace pro vedení EVP, zejména exkurzí. Propojit teo-

retický koncept s praxí při přípravě, vedení a předávání programů. 

Anotace semináře 

Jediným komplexnějším pokusem o uchopení metodiky terénních exkurzí v oblasti EV byla publikace 

Za Naturou na túru (Smrtová et al 2012). Publikace shrnula tuzemské zkušenosti s exkurzemi, které se 

v metodické oblasti opíraly o stejné základy jako interiérové EVP. Byl to pochopitelný výstup úsilí 

o hledání metodiky bez propojení se zahraničním diskurzem. Metodika interpretace byla již v této pu-

blikaci (s. 21) zmíněna jako alternativní, ovšem autorům neznámá, proto dostala prostor pouze 

v oblasti doporučené literatury. Další možností seznámit se s metodikou tematické interpretace byla 

série článků v Bedrníku a několik vystoupení na VVP. Někteří lektoři EV se účastnili kurzů pro průvodce, 

některé instituce si objednaly vlastní semináře (Muzeum Říčany, Kaprálův mlýn, domy přírody, NP Šu-

mava).  

Smyslem pořádání vzdělávání je tak doplnit spektrum metodických seminářů o formu terénních exkurzí 

a přenést know-how vyvíjené v oblasti exkurzí v zahraničí do tuzemského prostředí. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Konkrétní rozpis aktivit je přiložen. Lze říci, že seminář má tři části:  

1) úvod do tematické interpretace a její zakotvení v teorii učení v informálním pro-

středí; 

2) seznámení se s průvodcovskými technikami; 



 

 

 

 

3) aplikace průvodcovských technik v programu – příprava modelového zastavení 

exkurze. 

Průvodcovské techniky vychází z kurzu Certified Interpretive Guide Course organizace Interpret Europe. 

Každý účastník dostane v rámci kurzu českou brožuru shrnující teoretické základy, popisující cvičení a 

navrhující rozšiřující cvičení k tématu. Některá cvičení mají vlastní pracovní listy. 

Přibližně 60% kurzu se odehrává ve venkovním prostředí, základní metodou je procvičování průvod-

covských dovedností, tzn. na teoretické zakotvení navazuje řada praktických cvičení. 

Lektorský tým 

Seminář povedou lektoři z organizací Junák, Kaprálův mlýn, Ústav pro interpretaci místního dědictví 

ČR.  

 

Mgr. et Mgr. Michal Medek 

- Od roku 1998 lektoruje EVP formou exkurzí v přírodě.  

- 2009-13 studoval interpretaci přírodního a kulturního dědictví na University of Highlands and 

Islands (Perth, UK), kde získal postgraduate certificate. 

- Přednáší environmentální výchovu na FF MU a FSS MU, na katedře environmentálních studií 

vede kurz Environmental Interpretation. 

- Lektor Interpret Europe pro kurzy Certified Interpretive Guide, Certified Interpretive Writer a 

Certified Interpretive Planner. 

- Ředitel Ústavu pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú. 

- Vedl více než tucet kurzů v oblasti interpretace v ČR i zahraničí a nemenší počet kurzů pro lek-

tory EV a tuzemské pedagogy. 

- Založil a vedl dvě střediska ekologické výchovy: Rychta Krásensko (2001-2008) a Kaprálův mlýn 

(2012-2019), člen několika pracovních skupin k metodice EV, spolutvůrce ekovýchovného pro-

gramu Světové skautské organizace. 

- Odborné publikace v oblasti interpretace přírodního a kulturního dědictví: 

o Činčera, J., Medek, M., Lupač, M. (2018) Příroda 2.0, Využití digitálních médií pro te-

rénní interpretaci přírodního dědictví. Praha: BEZK 

o Medek et al (2016) Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních 

programů. Brno: Masarykova univerzita. 

o Ptáček, L., Růžička, T. Medek, M., Hušková, B., Banaš, M. (2012) Jak pře(d)kládat svět. 

Brno: Partnerství, o.p.s. 

o plus (spolu)autor řady odborných studií a interpretačních plánů. 

Mgr. Veronika Kupková 

- Absolvovala učitelství pro střední školy v oborech geografie a základy společenských věd, stá-

že na univerzitách ve Velké Británii a Rumunsku, pracovní stáže na školách v Dánsku a Myan-

maru. 

- Učila na Gymnáziu Kadaň, aktuálně působí na ZŠ J. C. Kluttze a ve Skautském institutu, kde má 

na starosti vzdělávací programy pro školy. 



 

 

 

 

- Absolventka kurzů Interpret Europe Certified Interpretive Guide Course a Certified Interpretive 

Planner. 

- Realizovala řadu projektů v oblasti interpretace místního dědictví v oblasti formálního 

i neformálního vzdělávání, například: 

o “Přísečnice žije” – Preßnitz lebt (2019/2020)” (kniha, putovní výstava, setkávání) 

o Návrh naučné stezky kolem Přísečnice - Naturlehrpfad Preßnitz (2017/2019)” (Kadaň, 

Annaberg-Buchholz, Lohr am Main) 

o “Příběhy bezpráví” (Poválečné osudy pamětníků v Sudetech, Charta 77) 

o “Generation N: Deutschböhme” (CZ-DE dokumentární film) 

o “Krušnohorská krajina – naše společná učebnice” (CZ-DE vzdělávací projekt) 

o “Let’s Discover What Do We Share – Memory of the Ore Mts” (CZ-DE projekt) 

o “Supernova 2016: Meine Wurzeln im Riesengebirge” (CZ-DE alternativní film) 

o “Zu den gemeinsamen Wurzeln – Ke společným kořenům” (CZ-DE projekt) 

o “Tolerance” (CZ-DE vzdělávací projekt) 

Časový harmonogram 

Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:30 hodin, vlastní program začíná v 

13:30 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 13:00 hodin. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 3 000 Kč pro členy Pavučiny, 4 500 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, 

přednost mají dříve přihlášení.  

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář není akreditovaný.   

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 18. 

března 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o 

seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  

 

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/vccXDexmm1ZurDKs6 O přijetí přihlášky bu-

dete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpoz-

ději do 18. března 2022.  

https://forms.gle/vccXDexmm1ZurDKs6


 

 

 

 

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

Ostatní 

Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační 

informace. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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