
 
 

Výstup EDUgrant – Meteorologická a dendrometrická stanice České lesnické akademie 

Trutnov 

Téma: Práce s reálnými daty v meteorologii 

Výukový cíl: Využití reálných dat z meteostanice České lesnické akademie Trutnov ve 

výuce odborných předmětů 

Předmět: Nauka o lesním prostředí 

Cílová skupina: studenti 1. ročníku oboru Lesnictví 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (90 minut) 

Organizace práce: učebna, výklad s navazující samostatnou prací ve dvojicích (pracovní 

listy) a následnou diskusí výsledků 

Příprava pedagoga 

Popis výukové jednotky: 

1) Teoretická část (20 minut) 

a. Seznámení s umístěním a vybavením výzkumné meteorologické stanice. 

b. Popis volně dostupných dat, přístup k datům z meteorologické stanice pro 

učitele a studenty, veřejnost. 

2) Praktická část (60 minut) 

Práce s reálnými daty se zaměřením na vztah mezi globální radiací, teplotou a 

vlhkostí vzduchu: 

a. rozbor grafu globální radiace, pojem globální radiace, 

b. rozbor grafu pro teplotu vzduchu, denní chod teploty, minimální a maximální 

denní teplota, výpočet průměrné denní teploty, teplotní extrémy (letní den, 

tropický den, mrazový den, ledový den), 

c. rozbor grafu pro vlhkost vzduchu (relativní x absolutní vlhkost), 

d. vztah mezi globální radiací a teplotou vzduchu, vztah mezi teplotou vzduchu a 

vlhkostí vzduchu. 

3) Závěr (10 minut) 

Práce žáků (praktická část) 

1) Graf denního chodu teploty vzduchu, globální radiace a vlhkosti vzduchu dne 

4.8.2022 (Příloha A, D) 

a. Nalezněte na internetu čas východu Slunce a srovnejte s grafem denního chodu 

teploty vzduchu. Určete minimální teplotu. 

b. Určete čas, kdy nastalo daného dne teplotní maximum. Určete hodnotu 

teplotního maxima. 



 
c. Určete výpočtem průměrnou denní teplotu. K výpočtu použijte hodnoty teploty 

v celých hodinách zaokrouhlené na celé stupně. 

d. Porovnejte (vysvětlete) maximum hodnoty globální radiace a teploty vzduchu. 

e. Porovnejte denní chod teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu. 

2) Graf teplot vzduchu v měsíci srpnu 2022 (Příloha B) 

a. Nalezněte na internetu charakteristiku následujících meteorologických termínů: 

letní den, tropický den. 

b. Určete počet letních a tropických dnů v srpnu 2022. 

3) Graf teplot vzduchu v měsíci listopadu 2022 (Příloha C) 

a. Nalezněte na internetu charakteristiku následujících meteorologických termínů: 

mrazový den, ledový den. 

b. Určete počet mrazových a ledových dnů v listopadu 2022. 

Přílohy 

A) Denní graf globální radiace, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu 

 
B) Graf teplot vzduchu v měsíci srpnu 2022  

 



 

 
C) Graf teplot vzduchu v měsíci listopadu 2022  

 
 

 

 

D) Pracovní list 



 

Pracovní list: Práce s reálnými daty v meteorologii 

A) Denní graf globální radiace, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu 
a. Nalezněte na internetu čas 

východu Slunce a srovnejte s grafem 

denního chodu teploty vzduchu. 

Určete minimální teplotu. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

b. Určete čas, kdy nastalo daného 

dne teplotní maximum. Určete 

hodnotu teplotního maxima. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

c. Určete výpočtem průměrnou 

denní teplotu. K výpočtu použijte 

hodnoty teploty v celých hodinách 

zaokrouhlené na celé stupně. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

d. Porovnejte (vysvětlete) 

maximum hodnoty globální radiace 

a teploty vzduchu. 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e.   Porovnejte denní chod teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
B) Graf teplot v měsíci srpnu 2022 

a. Nalezněte na internetu 

charakteristiku následujících 

meteorologických termínů: letní 

den, tropický den. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

b. Určete počet letních a tropických 

dnů v srpnu 2022. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

c. Vypočtěte průměrnou maximální teplotu v srpnu 2022. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C) Graf teplot v měsíci listopadu 2022 

a. Nalezněte na internetu charakteristiku následujících meteorologických termínů: mrazový den, ledový den. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Určete počet mrazových a ledových dnů v listopadu 2022. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Průběh hodiny 
1) Teoretická část 

Vybavení meteorologické stanice 

 

 

 

 

 

 
V teoretické části byli žáci formou výkladu stručně seznámeni s vybavením školní meteorologické 

a dendrologické stanice a základními možnostmi jejího využití jak v rámci výuky základů meteorologie, 

tak pro potřeby odborných předmětů (např. změny objemu vody v kmenu, sledování přírůstu objemu 

apod.) 

Vybavení stanice bylo porovnáno s vybavením profesionálních stanic zřizovaných Českým 

hydrometeorologickým ústavem. Důraz byl kladen zejména na umístění jednotlivých čidel tak, aby 

tato splňovala nároky kladené na standardizovaný sběr dat. 

 



 
V rámci diskuse byly položeny konkrétní otázky zaměřené např.: 

- podmínky umístění meteorologických přístrojů či čidel, 

- na rozdíl mezi sběrem dat z analogových a elektronických přístrojů, 

- výhody x nevýhody využívání automatizovaného sběru dat atd. 

2) Praktická část – žákovská práce 

V praktické části zpracovávali žáci ve dvojicích předložené pracovní listy. Úkolem bylo zejména 

porovnávat teoretické informace z předchozích hodin s reálnými daty změřenými na meteorologické 

stanici v průběhu vybraných měsíců (srpen, listopad) roku 2022. 

 

První část byla věnovaná práci s grafy denních chodů globální radiace, teploty vzduchu a relativní 

vlhkosti vzduchu. Žáci samostatně s využitím informací nalezených na internetu: 

- porovnávali čas východu Slunce a minimální denní teplotu, 

- porovnávali čas východu Slunce se změnami v globální radiací, 

- stanovili maximální denní teplotu, 

- porovnávali intenzitu globální radiace v letních a podzimním období, 

- výpočtem určovali průměrnou maximální teplotu v měsíci srpnu 2022 (aritmetický průměr). 

 

V navazující diskusi pak žáci porovnávali vzájemný vztah mezi globální radiací (tj. zářením) a teplotou 

vzduchu a dále vztah mezi teplotou vzduchu a relativní vlhkostí vzduchu. 



 
Druhá část byla věnována měsíčním přehledům teplot vzduchu v srpnu, resp. listopadu 2022. Pomocí 

definic (vymezení) několika meteorologických termínů (letní/tropický den, mrazový/ledový den) žáci 

následně v předložených grafech určovali: 

- počet letních a tropických dnů v měsíci srpnu 2022, 

- počet mrazových a ledových dnů v měsíci listopadu 2022. 

Názory studentů na průběh hodiny: 

Jan P.:“ Osobně si myslím, že meteorologická stanice je velice prospěšná škole i jejím žákům. Škola je 

díky tomu o úroveň napřed. Grafy z této stanice jsou přehledné a pomáhají nám pochopit funkci 

počasí.“ 

Tomáš L.:“ Práce s grafy byla hned zajímavější a zábavnější, když jsem se dozvěděl, že data byla 

pořízena kousek od naší školy na školním polesí“. 

Hodnocení hodiny z pohledu pedagoga: 

Práce s reálnými daty představuje velmi vhodné doplnění výuky předmětu zaměřeného na 

vytvoření základních znalostí o složkách přírodního prostředí. Práce s grafy, čtení a rozbor grafů 

vyžaduje praktický nácvik. Konkrétní význam lze spatřovat jak v práci s konkrétními daty týkajícími se 

jednotlivých měřených meteorologických prvků, ale také možnosti porovnávat a vyhodnocovat 

vztahy mezi meteorologickými prvky. 

Žáci v průběhu hodin v převážné míře projevili zájem o předložené úkoly. Vcelku ve shodě 

s očekáváním snadněji řešili úlohy zaměřené na vyhledání konkrétní hodnot v předložených grafech. 

Formulování (zobecňování) vzájemných vztahů mezi sledovanými meteorologickými prvky 

představovalo složitější úkol, který bude vyžadovat opakování v dalších vhodných souvislostech. 

Zpracoval: Mgr. Luděk Spíchal, Ph.D. 

 

 

 


