
1 
 

 
Závěrečná zpráva projektu na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě 

ve výzvě Hýčkejte svou Přírodu 2017 
 
 
Název projektu: „Víte, že…“ aneb popularizace biologie PřF UP 

Jméno a příjmení řešitele: Lukáš Weber 

Popis projektu: 
 

V rámci projektu, zaměřeného na zatraktivnění studia biologických oborů, jsem 
vybudoval 6 terárií, dobudoval jedno paludárium a akvárium v prostorách pracoviště KEŽP. 
Vše bylo přizpůsobeno pro zakoupené druhy zvířat: piraňa Nattererova (Pygocentrus 
nattereri), kožnatka floridská (Apalone ferox), ještěrka perlová (Timon lepidus), ropucha 
obrovská (Rhinella marina), užovka Bairdova (Elaphe bairdi), plch africký (Graphiurus 
murinus), rosnice siná (Litoria caerulea) a rosnička bělopruhá (Hyla cinerea). Během 
listopadu jsem se zapojením studentů PřF UP uskutečnil tři popularizační přednášky se 
zaměřením na Herpetologii včetně soutěže o hodnotné ceny. Katedru Ekologie a ŽP navštívilo 
celkem 40 studentů základních škol a 12 dětí z mateřské školy. Další přednášky jsou již 
naplánovány na leden 2018. Výše uvedené druhy živočichů sloužily také jako velice 
atraktivní učební pomůcka v předmětu Určovací praktikum – obratlovci a Chráněné druhy 
živočichů. Je nezbytné uvést, že tyto zvířata budou nadále sloužit k výuce, např. k předmětu 
Systém strunatců. Současně je nutné říci, že se jedná o dlouhodobý záměr, jelikož výše 
uvedení živočichové žijí několik let. Popularizace kromě přednášek probíhá také 
v elektronické podobě prostřednictvím mediálních kanálů KEŽP (facebook), kdy jsem 
vytvořil rubriku „Víte, že…“, a to včetně nového loga. Zde jsou prezentovány jak živá 
zvířata, tak sbírkové objekty (např. exemplář největšího brouka světa apod.). Aktuální výše 
investičních nákladů tohoto projektu (materiál, terária, filtry, CO2 systém, elektroinstalace, 
apod.) je 12.682,- Kč.   

Seznam kontrolovatelných výstupů a naplnění cílové skupiny: 
 

• vybudování 4 terárií – naplněno, navíc byly vybudovány dvě malá terária pro nově 
zakoupené druhy nad rámec původního projektu - rosnice siná (Litoria caerulea) a 
rosnička bělopruhá (Hyla cinerea), a to z důvodu zůstatku materiálu potřebného ke 
stavbě terárií 

• dobudování paludária – naplněno, byl vytvořen prostor pro „bažinu“ osázenou 
šáchorem 

• popularizační přednášky – naplněno, aktuálně 3 proběhlé a 2 naplánovány na leden 
2018, výstupy z těchto akcí (fotografie) byly vloženy na facebook PřF UP a KEŽP 
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• vytvoření rubriky „Víte, že“ na facebookových stránkách KEŽP – naplněno, navíc 
bylo vytvořeno i nové logo 

• atraktivní výuková pomůcka – naplněno, aktuálně u předmětů: Určovací praktikum – 
obratlovci a Chráněné druhy živočichů, v budoucnu Systém strunatců 

• cílová skupina – naplněno, Katedru Ekologie a ŽP navštívilo celkem 40 studentů 
základních škol a 12 dětí z mateřské školy – prezenční listiny jsme dětem nedávali 
k podpisu, důkazem jsou ovšem fotografie pořízené pracovníky KEŽP a Mgr. 
Šaradínovou (tiskovou mluvčí PřF UP); na facebooku KEŽP byl rovněž pozitivní 
ohlas širší veřejnosti na novou rubriku „Víte, že“  

Fotodokumentace: 
 

 

Obr. 1:  Ukázka z proběhlých akcí na facebookovém profilu KEŽP. 
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Obr. 2: Nové logo projektu „Víte, že ?“. 

 

 

Obr. 3: Studenti soutěží o hodnotné ceny. 
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Obr. 4: Předávání cen, v pozadí terária. 

 

Obr. 5: Děti z lesní školky se učí manipulaci se zvířaty. 
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Obr. 6 a 7: Další ukázka z facebooku KEŽP a PřF UP.   

 

Obr. 8 : Příklad nově vybudovaného terária - konkrétně pro ještěrku perlovou (Timon lepidus) 
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