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Učitelovo osobní pojetí výuky jako zásadní faktor výuky zeměpisu 

Abstrakt 

Bakalářská práce zkoumá učitelovo osobní pojetí výuky zeměpisu, vyučovací styly a některé další 

vybrané aspekty výuky. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, co a jakým způsobem vyučují dnešní 

učitelé zeměpisu, co je pro ně v zeměpise nejdůležitější a co chtějí primárně naučit své žáky. Vedle 

toho bylo velmi důležitým cílem vytvořit výzkumný nástroj (konkrétně dotazník) na zjišťování pojetí 

výuky učitele a jeho dopadu na výuku. Základní pojmy jako učitelovo osobní pojetí výuky a 

vyučovací styly jsou definovány v teoretické části. Následuje metodická a praktická část. Praktická 

část se skládá z výsledků dotazníkového šetření. Dotazník byl připraven a pilotován na základě 

teoreticko-metodologické rozvahy a diskuze s literaturou. Z výsledků vyplývá, že byl tento dotazník 

použitelný v praxi a že učitelovo osobní pojetí výuky významně ovlivňuje výuku zeměpisu.            

Bylo zjištěno, že se respondenti kladou důraz na výuku znalostního přehledu o světě, logické 

uvažování, orientaci v mapě a v prostoru a aktivity praktické pro život. Největší důraz kladou 

na výuku o České republice. Všechny tyto znalosti ale považují spíše za jakýsi základ pro to, aby si 

žáci osvojili postoje, názory a hodnoty a aplikovali množství znalostí do praktických dovedností. 

Respondenti mj. kladli veliký důraz na výuku průřezových témat, na dostatek času pro práci s mapou 

a na spolupráci mezi žáky i na samostatnou práci. Mnoho respondentů také používá více vyučovacích 

stylů. Respondenti, kteří jsou vyhranění, používají převážně exekutivní styl a styl zaměřený 

na racionální přístup, případně na spolupráci. 

Klíčová slova: učitelovo osobní pojetí výuky, vyučovací styly, cíle výuky zeměpisu, obsah výuky 

zeměpisu, mapy, učebnice 

Teacher´s personal teaching conception as a crucial factor of geography lessons 

Abstract 

This bachelor thesis examines a teachers’ personal approaches of teaching geography, teaching styles 

and other selected aspects of the learning process. The main task of this work was to determine the 

content and the way of teaching of modern geography teachers, as well as the most important aspects 

of geography to be taught and what the teachers primarily want to teach their students. Beside this, 

a very important goal was to create a research tool (particularly a survey) to determine a teacher’s 

teaching method and its impact on the learning process. Basic terminology, such as teacher’s personal 

approach of teaching and teaching styles are defined in the theoretical part. Methodology and 

practical part follow afterwards. The practical part is consisted of results of the survey. The survey 

was prepared and piloted based on the theoretical-methodological balance sheet and the literature 

discussion. The results show that this survey was usable in practice and that the teacher’s personal 

approach significantly influences the teaching process of geography.                  

Respondents were found to place emphasis on teaching general worldview, logical reasoning, map 

and space orientation, and activities that are practical for life. The highest emphasis is placed on 

teaching about the Czech Republic. All this knowledge is, however, considered as a basis for pupils, 

in order to develop stances, opinions and values and to apply the knowledge into practical skills. 

Respondents, among other things, put a great deal of emphasis on cross-curricular topics, time to 

work with the map, cooperation between pupils and independent work. Many respondents also use 

various teaching methods. The respondents that are specific use dominantly executive style and a 

style focused on rational approach, or eventually on cooperation. 

Keywords: teacher's personal teaching conception, teaching styles, geography teaching objectives, 

geography teaching content, maps, textbooks 
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1. Úvod  

Tato bakalářská práce se zabývá učitelovým osobním pojetím výuky zeměpisu, konkrétně 

tím, co a jakým způsobem vyučují dnešní učitelé zeměpisu na základních školách, případně 

na nižších stupních víceletých gymnázií. Nižší gymnázia se totiž také musí řídit Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), přičemž Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia (dále jen RVP G) je pak určen pro čtyřletá gymnázia a 

vyšší stupně víceletých gymnázií (Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007b). I 

přes závaznost těchto rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) se výuka na každé 

škole odehrává až po vypracování podrobného školního vzdělávacího programu (dále jen 

ŠVP), na kterém se podílejí právě učitelé dané školy (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 2017). Jsem přesvědčena o tom, že pojetí výuky daného učitele ovlivňuje výuku 

jakéhokoliv předmětu, a to velmi výrazně. Práce se zaměřuje nejen na to, co a jakým 

způsobem chtějí dnešní učitelé zeměpisu vyučovat. Je zde také částečné zaměření na jejich 

vyučovací styly, formy výuky a další vybrané aspekty vyučování, mezi které patří např. 

způsob práce s učebními pomůckami, konkrétně s mapou a učebnicí. Práce navíc srovnává 

názory současných učitelů zeměpisu s názory studentů učitelství, kteří studují učitelství 

zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zvolené téma jsem si vybrala, 

protože chci zjistit, jaké jsou perspektivy učitelů ve výuce zeměpisu a co je dnes vyučováno 

na základních školách, případně na nižších gymnáziích. Názory všech těchto lidí jsou mi 

také velikou inspirací pro mé budoucí učitelské povolání. V teoretické části práce je 

diskutováno především vymezení učitelova pojetí výuky, vyučovacích stylů a dalších 

vybraných aspektů výuky, a to na základě rešerše literatury, mezi kterou patří anglicky a 

česky psané odborné zdroje včetně českých kurikulárních dokumentů. V praktické části 

bakalářské práce jsou pak zkoumány výše zmíněné aspekty výuky, a to na základě výsledků 

dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo dvacet sedm respondentů.  

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, co a jakým způsobem vyučují dnešní učitelé 

zeměpisu, co je pro ně v zeměpisu nejdůležitější a co chtějí primárně naučit své žáky. Dílčím 

cílem bylo vytvořit výzkumný nástroj na zjišťování pojetí výuky učitelů a ověřit jeho využití 

v praxi. Z hlediska postupu bylo nejprve diskutováno vymezení učitelova pojetí výuky, 

vyučovacích stylů atp., a to na základě rešerše odborné literatury. Poté byl sestaven 

výzkumný nástroj na zjišťování učitelova pojetí výuky, a to na základě rešerše odborné 
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literatury a výběru konkrétních témat. Tímto nástrojem se stal dotazník, který byl následně 

rozdán, zpracován a vyhodnocen. Bylo také ověřeno jeho využití v praxi. 
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2. Teoretická část 

2.1. Vyučovací styly učitelů 

Vyučovací styly jsou v podstatě koncepce vyučování, mají velmi blízko k samotnému pojetí 

výuky (Fenstermacher, Soltis 2008). Existují dvě různá pojetí tohoto pojmu. První pojetí je 

velmi široké a vyučovací styl je zde vnímán jako způsob výuky daného učitele. Druhé, užší, 

pojetí chápe vyučovací styl jako soubor výukových metod, které daný učitel uplatňuje 

(Maňák, Švec 2003). Chápání tohoto pojmu se skutečně u různých autorů liší. Hübelová 

(2009) je přesvědčena, že lze v úzkém pojetí chápat tyto styly jako soubor výukových metod 

uplatňovaných učitelem a že se promítají jak do učitelova pojetí výuky, tak do volby jeho 

výukových metod a strategií. To je mírně v rozporu s tím, co tvrdí Fischer, Fischer (1979), 

kteří vyučovací styly nepovažují za metody, přestože je zde úzká souvislost. Podle nich sice 

dva učitelé mohou používat stejné metody, např. přednášku, ale přesto se jejich vyučovací 

styly mohou lišit. Guryčová (2014) se naproti tomu domnívá, že se jedná o jakýsi 

individuální způsob vyučování, který je specifický hlavně tím, že se projevuje konkrétními 

strategiemi a způsoby řízení činnosti žáků, dále také volbou metod, postupů, způsobu 

komunikace, organizačního rámce a také preferencí určitých materiálů. Fenstermacher, 

Soltis (2008) se domnívají, že se vyučovací styly zabývají tím, jak má vyučování vypadat, a 

také se snaží najít odpověď na otázku, co přesně znamená učit. Na vyučovací styl učitele má 

podle mnohých autorů nejzásadnější vliv učitelovo osobní pojetí výuky (Mareš, Slavík, 

Svatoš, Švec 1996, cit. v Hübelová 2009). Podle Zahorika (1991) je vyučovací styl ovlivněn 

i tím, jaké ročníky daný učitel vyučuje. Také bylo zjištěno, že na vyučovací styl a plánování 

začínajících učitelů má mnohem větší vliv jejich představa o samotném vyučování geografie 

než o geografii (Martin 2000, cit. v Alkis 2009). Vyučovací styl je velice individuální 

záležitostí (Skarupská 2009, cit. v Guryčová 2014).  

 Fenstermacher, Soltis (2008) zdůrazňují význam poznání a pochopení různých stylů, 

protože mohou učitele podporovat a usměrňovat a mohou mu také posloužit k reflexi a 

hodnocení své práce. Učitel si navíc při prostudování těchto stylů může lépe ujasnit, jaký 

bude jeho vlastní vyučovací styl, který mu bude nejlépe vyhovovat (Fenstermacher, Soltis 

2008). Goldberger, Ashworth, Byra (2012) jsou toho názoru, že každý z vyučovacích stylů 

poskytuje žákům jedinečné podmínky k učení. Také došli k závěru, že jeden styl nemusí být 

lepší než druhý. Kwan (1994) došla díky své studii k názoru, že učitelé mají velmi 
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významnou roli ve zvyšování efektivity učení právě díky vyučovacímu stylu, který uplatňují. 

Uvažování o vyučovacích stylech nám může dopomoci k tomu, abychom se stali učitelem, 

kterým chceme být, někdy ovšem vyučovací styl učitele nemusí vyhovovat pojetí dané školy 

(Fenstermacher, Soltis 2008). Zdá se, že názory a představy učitelů o těchto stylech pramení 

jednak z vyučovacích metod, které preferují, jednak z jejich názorů na různé vzdělávací 

otázky, úvahy a autority (Bennett 1976, cit. v Kwan 1994). Na problematiku vyučovacích 

stylů se do hloubky zaměříme v následujících podkapitolách. Rozhodla jsem se popsat různé 

vyučovací styly podle několika vybraných autorů. 

2.1.1. Exekutivní, facilitační a liberální styl 

Podle Fenstermachera, Soltise (2008) existují tři vyučovací styly – exekutivní, facilitační a 

liberální. V exekutivním stylu jsou zásadní vyučovací metody a znalost učiva. Důraz je 

kladen především na proces učení se, získávání znalostí, výsledky a efektivitu. Veliký 

význam mají podrobné přípravy na výuku, učební materiály, strukturovaný výukový 

program a zjišťování toho, jak žáci danou látku pochopili a jaké mají výsledky. Exekutivní 

učitel je doručovatelem informací a nepřihlíží příliš k tomu, co již žák ví, když přichází 

do školy. Mezi hlavní znaky exekutivního stylu patří rozhodně dovednosti řízení času (proto 

je tento učitel vnímán trochu jako manažer), orientace žáků v probíraném učivu, 

podporování žáků a v neposlední řadě také korektivní zpětná vazba, kdy se rychle napravují 

chyby žáků. Na vyučovací metody je kladen větší důraz než na učivo, protože je bráno jako 

něco daného, zatímco metody jsou neustále zdokonalovány. V pozadí je vnímání 

individuálních potřeb žáků, cíle a přátelské vztahy mezi učitelem a třídou (Fenstermacher, 

Soltis 2008).  

Facilitační styl klade veliký důraz na vnímání individuálních potřeb žáků a cíle. 

Upřednostňuje osobnost žáka před jeho znalostmi. Učitel, tzv. facilitátor, je empatický, 

povzbuzuje žáky a chce jim porozumět. Zasazuje se především o rozvoj jejich osobnosti, 

autenticity, sebeaktualizace a identity. Bere v potaz potřeby a zkušenosti svých žáků, jejich 

přednosti i slabé stránky. Zná jejich zájmy, přání i obavy. Autenticity lze podle tohoto 

přístupu dosáhnout pouze tehdy, pokud se žák zabývá tím, co má pro něj osobní smysl a 

vztahuje se k jeho vlastní identitě. Učitel pracuje se znalostmi, které již žák zná, když 

přichází do školy. Tyto znalosti jsou považovány za důležité, protože byly získány reálnými 

zkušenostmi. K propojení obou těchto znalostí potřebuje učitel-facilitátor věnovat velkou 

pozornost tomu, kdo žák je. Velmi patrný je tudíž individuální přístup. Učitel zde není tím, 
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kdo žákům předává znalosti a dovednosti, ale je někým, kdo žákům pomáhá, aby je získali 

sami (Fenstermacher, Soltis 2008). 

Liberální styl předkládá žákům více způsobů poznání, osvobozuje jejich myšlení a 

snaží se z nich vychovat morální, vyrovnané a erudované lidi. Klade si za cíl nejen zvládnutí 

znalostí z mnoha oborů, ale i rozvoj osobnosti. Považuje učivo za přípravu k řešení takových 

problémů, které se vyskytnou člověku v jeho vlastním životě. Dominantní jsou zde cíle a 

významná je také znalost učiva, ale v jiném pojetí než u exekutivního stylu. Samotným cílem 

totiž není získávání znalostí, ale jejich účel, respektive jejich využití k výchově ušlechtilých 

a morálně založených vzdělaných lidí. Liberální učitel by měl být v podstatě morálně 

založený intelektuál a odborník s vystupováním, které slouží k formování morálního jednání 

a svobodného myšlení žáků. Liberál by ale nestrpěl, pokud by se žák nechtěl učit určitý 

předmět. Považuje svobodu za prostředek k tomu, abychom uchopili mnoho znalostí, které 

máme díky našim předkům. Nemyslí si, že bychom svobodu měli používat k tomu, abychom 

tyto znalosti ignorovali. Cílem učitele-liberála je, aby se žák stal součástí civilizovaného 

světa a našel si cestu k intelektuálnímu dědictví lidstva (Fenstermacher, Soltis 2008).  

2.1.2. Jiné pojetí aneb sedm vyučovacích stylů 

Jinou kategorizaci pak definovali Fischer, Fischer (1979). Podle nich jsou vyučovací styly 

úzce propojeny se styly učení se. Považují vyučovací styly za hypotetické nástroje, které 

slouží k vysvětlení a pochopení určitých důležitých procesů ve vyučování – mohou se 

vzájemně překrývat, může docházet k jejich úpravě a také se nemusí vzájemně jakkoliv 

vylučovat. Uvádí, že některým učitelům může vyhovovat i takový styl, který normálně 

nepoužívají a že někteří z nich mohou dokonce v průběhu let svůj styl výuky změnit. Fischer, 

Fischer (1979) také tvrdí, že by učitel měl být ochotný dělat změny, pokud to daná situace 

vyžaduje, a že vyučovací styl nevypovídá nic o inteligenci daného člověka a bez ohledu 

na něj se učitelé snaží vzbudit zájem o předmět u svých studentů. Fenstermacher, Soltis 

(2008) rozeznávají tři vyučovací styly. Oproti tomu Fischer, Fischer (1979) rozeznávají 

dokonce sedm vyučovacích stylů. Rozlišují je v podstatě podle toho, na kterou jedinou věc 

se učitel zaměřuje nejvíce. Jedním z těchto stylů je styl zaměřený na zvládání úkolů. Učitel 

svým studentům vybírá studijní materiály, které se musejí naučit, a od studentů očekává 

řádnou prezentaci jejich práce. Druhý vyučovací styl je založený na spolupráci se studenty. 

Učitel sice stále vede vzdělávací proces, ale stojí více v pozadí a je spíš průvodcem v celém 

procesu učení. Je pro něj důležité, aby se studenti zapojovali a byli aktivní. Učitel respektuje 
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jejich názory. Další, třetí, styl se zaměřuje hlavně na to, co zajímá žáky a čím se chtějí 

zabývat – učitel se tedy především zaměřuje na témata, která zajímají žáky. Čtvrtý styl klade 

největší důraz na daný předmět, respektive na to, aby se stihla probrat všechna látka. Učitel 

se snaží probrat stanovené osnovy i ve chvíli, kdy by bylo rozumnější zvolnit. Oproti tomu 

pátý styl klade největší důraz na samotný proces učení se. V tomto případě je pro učitele 

nejdůležitější, aby studenti zvládali a zlepšovali svou schopnost učit se. Není tak kladen 

přehnaný důraz na probrání osnov z daného předmětu ani na zájmy studentů jako 

v předchozích dvou případech. Šestý vyučovací styl je pak založen na tom, že učitel ve výuce 

projevuje emoce, nadšení a zájem o předmět. Sedmý a zároveň poslední styl je pak opakem 

šestého stylu, upřednostňuje racionální uvažování. Jak jsem již zmínila výše, Fischer, 

Fischer (1979) kladou důraz na provázanost vyučovacích stylů a stylů učení se. Podle nich 

je tudíž důležité nejen to, jakým stylem učitel vyučuje, ale i to, jak se studenti nejlépe učí a 

který vyučovací styl jim osobně vyhovuje. Nejsou sami, kdo má takovýto názor. Bhat (2014) 

si myslí, že efektivní učení je důsledkem rovnováhy mezi vyučovacími styly učitele a styly 

učení se u žáků. 

Fischer, Fischer (1979) rozlišují deset typů studentů podle toho, jakým způsobem se 

nejlépe učí. Jedním z těchto typů je student, který si pečlivě a krok po kroku dává dohromady 

dílčí informace, díky čemuž probíranou látku lépe chápe. Např. v zeměpise potřebuje 

nasbírat velké množství informací, aby dokázal vidět větší souvislosti a dokázal 

generalizovat. Opakem tohoto studenta je pak tzv. intuitivní student, který, na rozdíl 

od pokrokového studenta, nepostupuje systematicky a krok po kroku. Pracuje rychleji, a i 

když má menší množství informací, pokouší se generalizovat a vytvářet si závěry. Mohou 

tak vznikat chyby. Proto je důležité, aby zpětně přehodnocoval své myšlenky a hledal důkazy 

pro své závěry. Např. v zeměpise generalizuje i s menším množstvím informací. Dalším 

typem je pak smyslový specialista. V procesu učení u něj převažuje získávání informací 

pomocí jednoho smyslu. Nejčastěji se setkáme s vizuálním a sluchovým typem. Někteří 

studenti si informace pamatují lépe, když je vidí. Někomu se naopak učí lépe, když všechno 

slyší na nahrávce nebo od učitele. Dále jsou časté typy studentů, kteří si informace lépe 

zapamatují, pokud si je napíší. Opakem smyslového specialisty je student, který se učí 

pomocí všech smyslů a vnímá velké množství okolních podnětů. Někdy mu to při učení 

může působit potíže, pokud nedokáže některé z těchto podnětů vypustit. Nedokáže se totiž 

vždy zaměřit na to podstatné, když vnímá vše, co se děje v jeho okolí. Pro tento typ studenta 

je nejlepší mít na učení klidné prostředí, kde ho nerozptyluje příliš mnoho okolních podnětů. 
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Takže např. není dobré, aby seděl uprostřed třídy, kde je rušno. Existuje i emotivní typ, což 

je student, který se nejlépe učí ve třídě, kde se projevují emoce, např. pomocí diskuzí, poezie, 

písniček a divadla. Protikladem je pak emočně neutrální typ studenta, který se nejefektivněji 

učí ve třídě, kde je kladen velký důraz na intelekt, analýzy a chápání, nikoliv na emotivní 

vyjádření. Dále existují studenti, kteří se nejlépe cítí a učí v takové třídě, kde učitel jasně 

stanoví své požadavky. Student tak zná přesně cíle a hranice, ať už jde o úkoly, nebo 

o chování ve třídě. Protikladem tohoto studenta je pak student, kterému nejvíce vyhovuje 

otevřená třída, která nemá tak striktně daná pravidla a mohou se v ní prosazovat i vlastní 

nápady. Takoví lidé propojují své znalosti s mnohými aspekty života. Širokou kategorií jsou 

pak studenti, kteří mají odpor a nechuť ke studiu a potřebují odbornou pomoc, která se 

zaměřuje na každého žáka individuálně. Velikou výhodu má pak eklektický typ studenta, 

který podle potřeby dokáže využívat a kombinovat různé styly, i když některý z nich 

považuje za lepší a jiný za horší. 

2.1.3. Další možná kategorizace vyučovacích stylů 

Jiné vyučovací styly pak popsal Zahorik (1991). Jeho studie zkoumala souvislost mezi 

vyučovacím stylem a používáním učebnic a mezi vyučovacím stylem a učitelovými ideály. 

Jedná se o konkrétnější pojetí výuky a vyučovacích stylů než v předchozích případech. 

Do své práce jsem tuto studii zařadila nejen kvůli tomu, že chci čerpat informace z odlišných 

studií, ale také kvůli jejímu zaměření na využití učebnic ve výuce, které je v této práci také 

zkoumáno. Zahorik (1991) podle výsledků studie definoval tři styly. Jedním z nich je text-

pokrývající styl, který si klade za cíl především to, aby žáci získávali znalosti. Druhý přístup 

označujeme jako text-rozšiřující styl, jenž se zaměřuje nejen na znalosti, ale výrazně se 

zaměřuje na aktivity vyžadující praktickou aplikaci těchto získaných znalostí. Poslední je 

pak text-promýšlející styl, který usiluje o zapojení žáků do aktivit vyžadujících hlavně 

kritické a kreativní myšlení. Obecně nejfrekventovanější byl text-pokrývající styl. Jak jsem 

již uvedla, tento styl klade největší důraz na znalosti. Zahorik (1991) pak rozdělil učitele 

na dvě skupiny podle toho, jestli učebnice používali, nebo ne. U těch učitelů, kteří je 

používali, převažoval text-pokrývající styl (74 %). Naopak v případě těch, kteří učebnice 

ve svých hodinách nepoužívali, dominoval text-promýšlející styl (48 %). Vysvětlením podle 

Zahorika (1991) může být fakt, že v případě používání učebnic převládá při hodinách výklad 

učiva, soustředěná diskuze atp., zatímco v druhém případě učitelé více řeší různé 

problematické otázky. Důležitým poznatkem této studie je fakt, že vyučovací styl opravdu 

do značné míry souvisí s idejemi učitele a je spojen s tím, o jaké ročníky se jedná. Nutno 
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poznamenat, že výzkumu se zúčastnili učitelé jak prvního, tak i druhého a třetího stupně. 

Na prvním stupni byly uplatňovány všechny tři styly, a to jak za použití učebnic, tak i 

bez nich. Na druhém stupni převažoval styl text-pokrývající a také styl text-promýšlející. 

V něm byla spíše absence učebnic, i když se jich část učitelů držela. Co se týče středních 

škol, tak našly uplatnění všechny tři styly, ale jen u třetího stylu se prakticky vůbec 

nepoužívaly učebnice.  

2.2. Učitelovo osobní pojetí výuky 

Jak jsem již uvedla, vyučovací styly mají velmi blízko k samotnému pojetí výuky 

(Fenstermacher, Soltis 2008), které má na ně podle mnohých autorů nejzásadnější vliv 

(Mareš, Slavík, Svatoš, Švec 1996, cit. v Hübelová 2009). Učitelovo pojetí výuky je totiž 

jakousi každodenní filozofií učitele, podle které daný učitel řeší pedagogické situace a která 

je mj. ovlivnitelná vzděláním, pedagogickými zkušenostmi a především zpracováním těchto 

zkušeností daným učitelem (Maňák, Švec 2003, cit. v Kosíková 2011). Z tohoto pojetí 

vychází učitelovo plánování výuky, pedagogické jednání i vnímání výuky (Mareš 

1990/1991, cit. v Švec 1995). Také funguje jako učitelova obecná strategie pro jeho myšlení 

a jednání (Mareš 1990/1991, cit. v Švec 1995). V zahraniční literatuře se někdy označuje 

jako učitelova individuální koncepce vyučování nebo také učitelova subjektivní teorie 

vyučování (Švec 1995). Mnoho autorů uvedlo, že učitelovo pojetí výuky, učení a kurikula 

má obrovský vliv na to, jak tito učitelé vyučují a jak se jejich studenti učí (Clark, Peterson 

1986; Pajares 1992; Thompson 1992; Calderhead 1996, cit. v Jaidin, Rashid 2014). Pojetí 

výuky vychází z učitelovy víry v metody, které on sám preferuje. Je také důležité, jaký je 

podle něj smysl výuky a role učitele a studentů (Clements, Battista 1990; Chan, Elliott 2004, 

cit. v Koç, Köybaşi 2016). Pojetí výuky je učitelovou filozofií, která souvisí s výběrem učiva 

a výukových metod nebo také s komunikací mezi učitelem a žáky (Maňák, Švec 2003, cit. 

v Kosíková 2011). Kosíková (2011, s. 195) uvádí, že se mnoho odborníků „shoduje v tom, 

že vyučovací styl je zejména ovlivněn učitelovým pojetím výuky“. Dále také tvrdí, že 

na základě toho učitel vybírá vyučovací strategie, výukové metody i formy. Všechny dílčí 

aspekty jsou pak podmíněny výukovými cíli, které jsou integrujícím prvkem pojetí výuky. 

Učitelovo pojetí vyučovacího stylu se pak odráží v tom, jak učitel hodnotí, a v souvislosti 

s tím i v sebehodnocení žáka (Kosíková 2011). Můžeme rozlišovat různá dílčí pojetí. Patří 

sem nejen pojetí cílů, obsahu výuky, forem a metod, ale také pojetí materiálních prostředků 

výuky nebo pojetí žáka a pojetí sebe sama jako učitele, případně dalších aspektů, které 
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nějakým způsobem ovlivňují pedagogickou činnost učitele (Gallagher 1994, cit. v Švec 

1995). Tato práce se zaměřuje na pojetí cílů, obsahu výuky, forem a metod a také na pojetí 

některých materiálních didaktických prostředků výuky – konkrétně se jedná o učební 

pomůcky jako mapy a učebnice. Všechny tyto pojmy definuji v následujících kapitolách, 

nejprve zde ale zmíním některá známá pojetí výuky. 

2.2.1. Základní přístupy 

Existují dva hlavní přístupy k výuce, a to tradiční a konstruktivistický. Tradiční výuka je 

založena na tom, že učitel je v centru dění, předává již hotové znalosti, žáci jsou pasivní a 

vzájemná interakce je velmi omezená (Clements, Battista 1990; Chan, Elliott 2004, cit. 

v Koç, Köybaşi 2016). Toto pojetí výuky je známé jako lidstvo samo (Kalhous, Obst 2002, 

cit. v Zormanová 2012). Tradiční (klasické) vyučování se také nazývá jako transmisivní 

výuka. Učitel se zde snaží probrat osnovy a nestíhá se příliš věnovat individuálním potřebám 

a potížím žáků. Dominují zde metody jako výklad, popis, názorně-demonstrační metody a 

z forem převážně frontální výuka. Toto tradiční pojetí výuky je dnes často kritizováno, ale 

poskytuje žákovi látku systematicky utříděnou (Pecina, Zormanová 2009, cit. v Zormanová 

2012). Tradiční výuka je kritizována např. kvůli absenci přípravy na řešení životních 

problémů (Skalková 1971, cit. v Zormanová 2012). Opakem je pak konstruktivistická výuka, 

kdy je žák konstruktérem svého poznání (Mazáčová 2007, cit. v Mazáčová 2014). Žáci se 

snaží získávat informace i sami a aktivně se učí pod vedením učitele (Doğanay, Sarı 2012, 

cit. v Koç, Köybaşi 2016). Konstruktivistické pojetí výuky se snaží žáka aktivizovat a 

rozvíjet u něj také představivost, fantazii, logické a tvůrčí uvažování a určitou samostatnost. 

Mezi typické metody zde patří dialog, diskuze, didaktické hry, inscenační metody atd., oproti 

frontální výuce se zde setkáváme spíše s projektovou nebo skupinovou a kooperativní 

výukou (Maňák, Švec 2003, cit. v Zormanová 2012). Kritizována je ovšem malá efektivita. 

Oba přístupy mají své zastánce. Mezi zastánce tradičního pojetí výuky patřili J. A. 

Komenský a J. F. Herbart (Pecina, Zormanová 2009, cit. v Zormanová 2012). Jedním ze 

zastánců konstruktivismu je pak J. Piaget, o jehož psychologii se konstruktivismus opírá 

(Mazáčová 2014), nebo také F. Tonucci, který velmi kritizoval tradiční pojetí výuky 

(Tonucci 1991). 

Podle Mazáčové (2014) existují dokonce tři základní pojetí, která měla a stále mají 

veliký vliv na výuku. Jedním z těchto pojetí je teorie vyučování J. F. Herbarta, která je 

příkladem vyučování orientovaného k učiteli (Mazáčová 2014). Jedná se o pojetí, které 
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spadá pod transmisivní výuku. Transmisivní výuka totiž zahrnuje více různých koncepcí, a 

to dogmatickou, která žákům předává hotové poznatky a odpovídá středověkému vyučování, 

dále koncepci slovně-názornou, reprezentovanou J. A. Komenským, a poté koncepci 

verbálně-reprodukční, kterou reprezentoval J. F. Herbart (Pecina, Zormanová 2009, cit. 

v Zormanová 2012). Herbartovo učení vychází z tzv. elementové asociační psychologie. Ta 

vychází z myšlenky, že lze psychiku převést na jednotlivé elementy jako paměť, vůle atd., 

za základ psychiky jsou považovány představy. Výuka je v podstatě založena na tom, že si 

žák osvojuje nové představy na základě těch, které již dříve získal, a že je poté začleňuje 

mezi příbuzné představy (Mazáčová 2014). Jedná se o pojetí, které stojí na pamětním 

osvojování a memorování, ale bez předchozího porozumění (Pecina, Zormanová 2009, cit. 

v Zormanová 2012). Učitel usiluje o vytvoření jasných představ o učivu u svých žáků, 

důležité je i sdružování představ, pochopení vztahů, zobecnění, formulace závěrů a aplikace 

učiva. Mezi důležité metody patří výklad, názorně-demonstrační metody analýza, popis, 

rozhovor a beseda, ucelený výklad, případně vyprávění a přednáška. Role žáka spočívá 

v tom, že při výuce poslouchá, pozoruje, vnímá, odpovídá na otázky učitele a případně 

předvede, jak učivo chápe a jak jej umí aplikovat (Mazáčová 2014). Herbart klade důraz 

na vzájemný vztah obsahu, učitele a žáka, tento poznatek se nazývá „Herbartův trojúhelník“ 

(Skalková  2007, cit. v Mazáčová 2014). V praxi se rozšířil pedagogický směr herbartismus, 

ale u něj došlo k absolutizaci myšlenek samotného Herbarta a k mechanické stereotypní 

aplikaci, což vedlo k encyklopedismu a jednostrannému intelektualismu. To velmi ostře 

kritizoval J. Dewey, který zavedl tzv. pragmatickou pedagogiku, která je učením 

orientovaným směrem k žákovi. Už podle názvu vychází z filozofie pragmatismu (přesněji 

řečeno instrumentalismu) a důležitá je zde praxe, činnost a individuální zkušenost žáka a 

budování školy těsně spjaté se životem (Mazáčová 2014). Díky tzv. reformismu začal být 

kladen důraz na žákovu činnost, aktivitu, samostatnou práci, projekty a také na problémové 

vyučování (Skalková 2007, cit. v Mazáčová 2014). Pragmatická pedagogika ve 20. století 

významně ovlivnila výuku, byla však ostře kritizována za jednostranný prakticismus a 

pedocentrismus. Dochází tak totiž ke snižování teoretického poznávání. Dalším významným 

směrem je pak konstruktivismus (Mazáčová 2014). Tento přístup k výuce byl sice popsán 

výše, ale ještě bych chtěla dodat, že konstruktivismus stejně jako transmisivní výuka 

zahrnuje také několik pojetí. Patří sem problémová koncepce výuky, která byla zavedena již 

zmíněným J. Deweym, který usiloval o propojení školního a životního učení. V neposlední 

řadě sem patří také rozvíjející vyučování, podle kterého má učení předbíhat vývoj (Pecina, 

Zormanová 2009, cit. v Zormanová 2012).  
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2.2.2. Pojetí cílů výuky zeměpisu na základních školách 

Jak jsem již zmínila, tato práce zkoumá i pojetí cílů výuky. Vyučování má vždy průběh 

směřující k cíli. Tímto cílem se pak rozumí zamýšlený a očekávaný výsledek, ke kterému 

učitel směřuje ve spolupráci s danými žáky. Prostředkem realizace cíle je pak hlavně učivo, 

metody a formy výuky. Přestože jsou cíle zaměřené na obsah učiva většinou formulovány 

v oficiálních dokumentech, tak učitel sám formuluje konkrétnější cíle jako cíle tematického 

celku, tématu a konkrétní vyučovací hodiny (Skalková 2007). Proto jsem přesvědčena, že 

cíl významně ovlivňuje výběr učiva a výuku jako takovou a že se nároky a cíle jednotlivých 

učitelů mohou lišit. Inspirovala jsem se také Catlingovou studií (2004), která zkoumala 

pojetí geografie z pohledu prvostupňových učitelů v Anglii. Catling (2004) na základě své 

studie rozlišil několik skupin učitelů podle toho, co chtěli naučit své žáky, tudíž je patrné, že 

všichni neuvažují stejně. Catling (2004) došel k názoru, že je velice důležité pomoci 

učitelům, aby si rozšiřovali obzory a aby byli schopni vyučovat látku, kterou vyžaduje 

národní kurikulum. O tom je přesvědčen i z toho důvodu, že na prvních stupních anglických 

škol vyučují zeměpis často nespecializovaní třídní učitelé (Walford 1996, cit. v Catling 

2004). Díky této myšlence jsem se zaměřila i na to, jestli mají všichni dotázaní tuto aprobaci. 

Co se cílů výuky týče, existují i tzv. obecné cíle vzdělávání (Medlík 2011). Medlík 

(2011) uvádí, že obecné cíle vzdělávání můžeme nejčastěji rozdělit na cíle kognitivní, 

afektivní a psychomotorické. Kognitivní neboli poznatkové cíle se zaměřují především 

na předávání znalostí, zahrnují i aplikaci, propojování a chápání těchto znalostí a řešení 

různých problémových situací. Afektivní cíle se zaměřují na utváření postojů, hodnot, 

názorů a také morálních hodnot. Psychomotorické cíle se pak zaměřují na praktické 

dovednosti. Všechny tyto cíle jsou ve vzdělávání důležité (Medlík 2011). Podle 

Výzkumného ústavu pedagogického (2007a, s. 8) má výuka podle RVP „hledat vyvážený 

poměr mezi množstvím znalostí a zvládáním dovedností i utvářením postojů“. 

2.2.3. Pojetí obsahu výuky zeměpisu na základních školách 

Zeměpis je vědou, která obsahuje poznatky o přírodních složkách a stejně tak o složkách 

společenských (Červený 2006). Tato práce zjišťuje, jestli učitelé skutečně vnímají geografii 

jako vědu na pomezí těchto věd, případně jestli více inklinují k některé z nich. V souvislosti 

s tím je zkoumáno i to, jaký význam přikládají jednotlivým tematickým okruhům, které musí 

být probrány. Mezi povinný vzdělávací obsah geografie na základní škole patří hned sedm 

tematických celků. Patří sem téma geografické informace, zdroje dat, kartografie a 
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topografie, dále okruhy přírodní obraz Země, regiony světa, společenské a hospodářské 

prostředí, životní prostředí, Česká republika a poslední je terénní geografická výuka, praxe 

a aplikace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017). Práce zkoumá i vnímání 

významu jednotlivých průřezových témat, jejichž výuka může probíhat jak v rámci 

některých předmětů, tak i samostatně, ale všechna musí být povinně probrána. Jedná se 

o témata, která jsou aktuální v současné době. Na základních školách se mezi ně řadí 

osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

výchova demokratického občana, dále pak multikulturní výchova, environmentální výchova 

a mediální výchova (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017). Zeměpis můžeme 

vidět ve všech těchto tématech, jelikož spojuje poznatky přírodní i společenské (Červený 

2006). Propojuje v podstatě obrovské množství informací z mnoha různých oborů 

(Matoušková, Dokoupil 2006, cit. v Červený 2006). Podle Červeného (2006) je zeměpis 

svým obsahem propojen s průřezovými tématy, tudíž jejich výuka zvyšuje čas věnovaný 

zeměpisu. Proto jsem přesvědčena, že má zeměpis nejlepší předpoklady pro výuku všech 

průřezových témat. 

2.2.4. Pojetí forem výuky  

Práce se zabývá také tím, jestli učitelé podporují komunikativní a sociální a personální 

kompetence, které jsou popsané v RVP ZV (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

2017), tudíž byli dotazováni na to, kolik času by podle nich žáci měli věnovat vzájemné 

spolupráci při výuce. Nyní se tudíž zaměříme na různé formy výuky, z nichž některé 

podporují vzájemnou komunikaci méně a jiné více. Kucková (2008, s. 4) uvádí, že 

organizační formu výuky lze chápat jako „uspořádání vyučovacího procesu, tedy vytvoření 

prostředí a způsob organizace činnosti učitele i žáků při vyučování“. Nejčastější organizační 

formou výuky je frontální výuka (Dosoudilová 2010). Učitel během této výuky řídí učební 

činnost všech žáků najednou, žáci v podstatě postupují jednotně a stejným způsobem 

(Kucková 2008). Učitel se snaží dosáhnout toho, aby si žáci co nejvíce zapamatovali, ale 

velice omezena je pak vzájemná spolupráce mezi žáky. Důraz je kladen na vysvětlování 

učitele a převážně jednosměrnou komunikaci mezi učitelem a žáky, kdy učitel mluví obvykle 

více než všichni žáci dohromady (Dosoudilová 2010). Další formou výuky je výuka 

individuální, kdy jeden učitel vyučuje jednoho žáka, to se např. uplatňuje v umělecké 

výchově. Existuje i individualizovaná výuka, což je něco úplně jiného, přestože jde 

o podobné názvy. Žákům je při této výuce ponechána značná míra volnosti v tom, jak budou 

zadaný úkol zpracovávat, ale vytrvale pracují a procvičují si sebeovládání a duševní kázeň. 
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Sem můžeme např. zařadit tzv. daltonský plán. Jednou z forem výuky je také diferencovaná 

výuka, která rozřazuje žáky do skupin podle zájmů, nadání, atd., aby poskytla podmínky 

pro individuální rozvoj každého žáka (Kucková 2008).  

Mezi formy výuky se řadí i skupinová a kooperativní výuka, které se sice mírně 

odlišují, ale obě jsou založeny na vzájemné spolupráci žáků (Kasíková 2017). Kooperativní 

výuka se mírně liší v tom, že žáci pracují ve stabilních skupinách. Žáci se skupinovou a 

kooperativní výukou učí plánování, rozdělení rolí, vzájemné pomoci, řešení sporů atd. 

(Kucková 2008). Adams (2013) uvádí, že kooperativní výuka může mít dobrý dopad na žáky 

a zvyšovat jejich úspěšnost, ale zároveň je toho přesvědčení, že učitel musí zvolit dobré 

metody výuky. Kucková (2008) uvádí, že předstupněm této výuky je párová výuka, tzn. 

výuka ve dvojicích. Mezi formy výuky se řadí i tzv. projektová výuka. Při výuce jsou 

v podstatě integrovány tradiční předměty a žáci s učitelem řeší určitý komplexní úkol, 

respektive projekt. Učí se sice spolupracovat, ale jde o poměrně časově náročnou výuku. 

Dále existuje týmová výuka, kdy jednotlivé týmy učitelů vyučují skupiny žáků, které mohou 

být různě velké. Ještě existuje tzv. otevřené vyučování, které je specifické tím, že se 

v rozvrhu objevují bloky, tzv. volné práce, které mají u žáků podpořit vzájemnou kooperaci 

(Kucková 2008). 

2.2.5. Pojetí metod výuky 

Výuková metoda by se dala definovat jako „koordinovaný systém činností učitele vedoucí 

žáka k dosažení stanovených vzdělávacích cílů“ (Průcha a kol. 2003, cit. v Červenková 2013, 

s. 31). Metoda znamená cestu k cíli a je vskutku rozhodující pro dosahování cílů (Skalková 

2007). Maňák a Švec (2003, s. 30) došli k závěru, že „výuková metoda představuje 

výukovými cíli propojený soubor vyučovacích aktivit učitele a učebních činností žáků“. 

Maňák (2003, cit. v Červenková 2013) rozlišuje klasické, aktivizující a komplexní metody. 

Tato práce se nejvíce zaměřuje na jednu z klasických slovních metod, kterou je práce 

s textem, a na jednu z klasických názorně-demonstračních metod, kterou je práce s obrazem 

(Maňák 2003, cit. v Červenková 2013). Práce s textem je metodou založenou 

na zpracovávání textových informací, kde dominuje žákovo učení a je zde velmi důležité, 

aby žák textu porozuměl. Využití těchto informací vede k osvojení, rozšíření, prohloubení, 

případně k upevnění a fixaci poznatků. Práce s textem vytváří a zlepšuje schopnost využívat 

textové informace. Navíc rozvíjí žákovy metakognitivní dovednosti, kdy se žák učí řídit a 

sledovat svou vlastní poznávací činnost právě při učení z textu. Práce s obrazem je 
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osvědčeným způsobem, přičemž obraz lze obecně chápat jako znázornění reality pomocí 

různých prostředků, a to za účelem zachování různých vjemů a představ (Maňák 2003). 

Didaktický obraz může být definován jako specificky organizovaný systém informací, který 

žákovi může sloužit jako pramen poznání a zprostředkovává mu vizuální sdělení (Macek 

1984, cit. v Maňák 2003). Můžeme sem zařadit nejenom nástěnné obrazy, kresby na tabuli 

a ilustrace v učebnici, ale také obrazy vytvářené statickou a dynamickou projekcí nebo třeba 

počítačovou grafikou. Zobrazení skutečnosti může být realistické, symbolické, schematické 

a znakové (Maňák 2003). Práci s obrazem zmiňuji, protože je zde zkoumána práce mapou. 

Mapa může být definována jako symbolizovaný obraz určité geografické reality, přičemž 

mapa znázorňuje vybrané rysy, případně charakteristiky, a to na základě volby autora mapy. 

Mapa je určena pro situace, kdy jsou zásadní prostorové vztahy (International Cartographic 

Association 1995, cit. v International Cartographic Association 2014). Práci s textem pak 

uvádím z toho důvodu, že zkoumám i práci s učebnicí. Učebnicový text je v podstatě textem, 

se kterým se žáci setkávají nejčastěji (Maňák 2003). V následující kapitole popisuji, proč je 

důležité zabývat prací s mapou a učebnicí. 

2.2.6. Pojetí práce s mapou a učebnicí na základních školách 

Dostál (2008) uvádí, že mapa patří mezi vizuální učební pomůcky a učebnice mezi literární 

učební pomůcky. „Učební pomůcky jsou předměty zprostředkující nebo napodobující 

realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku“ (Průcha a kol. 2004, cit. 

v Dostál 2008, s. 15). Rambousek (2014, s. 8) o učebních pomůckách tvrdí, že „se od jiných 

prvků systému materiálních didaktických prostředků výrazně odlišují těsností svého vztahu 

k obsahu výuky“. Zařazuje je mezi materiální didaktické prostředky, což jsou didaktické 

prostředky materiální povahy. Jsou to předměty, které spolu s obsahem nebo metodami a 

formami směřují k dosažení vytyčených cílů výuky, případně pro to alespoň vytvářejí 

vhodné podmínky (Rambousek 2014). 

Jak jsem již uvedla, mapa je symbolizovaným obrazem určité geografické reality 

(International Cartographic Association 1995, cit. v International Cartographic Association 

2014). Mapa je něco, bez čeho by zeměpis nemohl existovat, přestože není jedinou složkou 

zeměpisu (Bednarz, Acheson, Bednarz 2006). Porozumění mapám a interpretace informací 

z map je v zeměpise dokonce přímo nezbytná (Bonnet 2008, cit. v Larangeira, van der Merve 

2016). Jsem proto přesvědčena, že je velmi důležité zabývat se tímto tématem. Kwan (1994) 

také uvádí, že by učitelé měli klást důraz na výuku mapových znalostí. Bednarz, Acheson, 
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Bednarz (2006) tvrdí, že učitelé mohou zaujmout tři přístupy k výuce map, která dnes stále 

více nabývá na významu. Jedná se o zaměstnávání žáků praktickými aktivitami, dále 

o pravidelné opakování výuky a také o tvorbu obsahu, který bude nějakým způsobem 

významný pro studenty. Učitelé vidí v praktických aktivitách cestu k tomu, aby se jejich 

studenti učili o mapách a s mapami (Bednarz, Acheson, Bednarz 2006). Učitelé mohou 

zlepšovat dovednost práce s mapou např. pomocí mapových her, křížovek atp. (Gőkce 

2015). Ve školách ovšem stále převládá zaměření na schopnost čtení map. Množství rodičů 

a učitelů také pochybuje o tom, že by mladší žáci porozuměli mapám a uměli je používat 

(Bednarz, Acheson, Bednarz 2006). Bednarz, Acheson, Bednarz (2006) ale zjistili, že i ti 

nejmladší žáci skutečně oplývají prostorovými dovednostmi a zvládají používat mapy 

pro více účelů než jen k nalezení cesty. Odpovídající instrukce podle nich mohou pomoci 

k lepšímu pochopení map a k rozvíjení prostorových dovedností.  

Kromě mapy jsem se rozhodla zabývat se i učebnicí, která je podle některých autorů 

v podstatě nezastupitelná (Lepil 2010; Mazáčová 2014), jedná se také o výukový materiál 

s nejdelší historii (Lepil 2010). Učebnice je v podstatě učební pomůckou a knihou 

s dominující didaktickou funkcí, která uvádí žáky do poznání, kultury a problematiky 

lidského bytí (Knecht 2008, cit. v Janík, Knecht 2008). Pokud se žáci setkávají s textem, tak 

je to nejčastěji právě učebnicový text (Maňák 2003). Proto si myslím, že je zásadní se jí 

zabývat. Výhoda učebnice spočívá v její univerzálnosti, polyfunkčnosti a v tom, že může 

nahrazovat funkci osnov a standardů a není závislá na jiných zdrojích (Knecht 2008, cit. 

v Janík, Knecht 2008). Tyson, Woodward (1989) jsou přesvědčeni o tom, že učebnice nesmí 

být nudné, matoucí a všední. Tvrdí, že musí být psány lépe, a to skutečnými experty, kteří 

by měli o svém oboru psát s nadšením. Kwan (1994) zase klade důraz na to, aby byly 

v zeměpise používány učebnice s mapovými materiály. Také považuje za důležitý přiměřený 

čas výuky. Behke (2014), která se zabývala učebnicemi zeměpisu, tvrdí, že kvalita designu 

učebnic může zvyšovat úspěch studentů při učení. Se všemi těmito názory souhlasím. 

Využití učebnic zkoumal také výše zmíněný Zahorik (1991).  

3. Metodická část 

Tato kapitola popisuje metodické postupy, které vedly k uskutečnění výzkumu a sepsání 

celé bakalářské práce. Prvním krokem k sepsání bakalářské práce bylo stanovení cílů 

práce. Hlavním cílem bylo zjistit, co a jakým způsobem vyučují dnešní učitelé zeměpisu, 
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co je pro ně v zeměpisu nejdůležitější a co chtějí primárně naučit své žáky. Dílčím cílem 

bylo vytvořit výzkumný nástroj na zjišťování pojetí výuky učitelů a ověřit jeho využití 

v praxi. Práce se zabývá mnoha dílčími aspekty učitelova pojetí výuky – pojetím cílů a 

obsahu výuky zeměpisu na základních školách, pojetím forem a metod výuky a také 

pojetím práce s některými učebními pomůckami, jakými jsou v tomto případě mapy a 

učebnice. Jsou zde také zkoumány vyučovací styly učitelů. Práce navíc srovnává názory 

současných učitelů zeměpisu s názory vycházejících studentů učitelství, kteří studují 

učitelství zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  

Na základě rešerše odborné literatury bylo nejprve diskutováno vymezení 

vyučovacích stylů a učitelova pojetí výuky včetně některých jeho dílčích aspektů. Jak již 

bylo zmíněno výše, mezi zkoumané aspekty učitelova pojetí výuky patří pojetí cílů a obsahu 

výuky zeměpisu na základních školách, pojetí forem a metod výuky a také pojetí práce 

s učebními pomůckami, konkrétně s mapou a učebnicí. Práce se primárně zaměřuje na to, co 

dnešní učitelé zeměpisu vyučují, a až poté na to, jakým způsobem vyučují. Proto je kladen 

veliký důraz na tematiku týkající se cílů a obsahu výuky zeměpisu. Po sepsání teoretické 

části bylo dalším krokem sestavení výzkumného nástroje na zjišťování učitelova pojetí 

výuky, a to na základě teoreticko-metodologické rozvahy. Tímto nástrojem se stal dotazník, 

který můžeme vidět v příloze 1. Dotazník obsahuje čtrnáct otázek. Tři otázky souvisejí 

s charakteristikou respondenta. Šest otázek se soustřeďuje na učitelovo osobní pojetí 

výuky – na pojetí cílů a obsahu výuky zeměpisu. Dvě otázky se zaměřují na vyučovací styly 

učitele. Další otázka pak zkoumá, jestli učitelé používají formy výuky podporující 

komunikativní a také sociální a personální kompetence. Další dvě otázky zkoumají pojetí 

práce s mapou a pojetí práce s učebnicí. Tento přehled můžeme vidět v tabulce 1: 

Tabulka 1: Specifikační tabulka (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Počet otázek Aspekty, kterých se tyto otázky týkají 

3 Charakteristika respondenta 

6 Učitelovo osobní pojetí výuky (pojetí cílů a obsahu) 

2 Vyučovací styly učitelů 

1 Pojetí forem výuky 

1 Pojetí práce s mapou 

1 Pojetí práce s učebnicí 
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Před samotným hlavním výzkumem, kterého se zúčastnili učitelé a studenti 

učitelství, bylo dvakrát provedeno pilotní šetření. Dotazník tak byl dvakrát testován a 

případně opraven. První pilotní šetření mělo tři účastnice – jednu studentku učitelství, jednu 

paní učitelku z prvního stupně a zároveň vedoucí hudebních kroužků a jednu bývalou 

studentku učitelství, která přešla od učitelství k péči a pomoci postiženým lidem a následně 

k personalistice. Na základě prvního pilotního šetření bylo zjištěno, že je potřeba udělat 

několik změn, aby byl dotazník dostatečně srozumitelný a aby byly získány všechny 

potřebné podklady pro naplnění již stanovených cílů. Po patřičných úpravách byl dotazník 

testován ještě jednou. Druhého pilotního šetření se zúčastnilo pět lidí – tři studentky 

učitelství, jedna paní učitelka z prvního stupně, která je zároveň vedoucí hudebních kroužků, 

a také moje babička, která kromě úřednické činnosti vyučovala sokolský gymnastický oddíl. 

Do tohoto šetření byla babička zařazena proto, aby bylo ověřeno, jestli formulacím 

v dotazníku rozumí i široká veřejnost. Po zpracování výsledků z těchto dotazníků stačilo 

udělat jen minimální úpravy. Poté byl dotazník kompletní a byl rozdán dvaceti sedmi 

respondentům – třinácti studentům čtvrtého ročníku (prvního ročníku navazujícího studia) 

učitelství zeměpisu z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a čtrnácti učitelům 

zeměpisu ze základních škol, případně z nižších gymnázií. U první skupiny učitelů byl 

dotazník rozdán v tištěné podobě, protože se jednalo o studenty z mojí fakulty. Učitelům byl 

pak dotazník zasílán přes internet. 

Dotazník na zjišťování pojetí výuky byl navržen tak, aby z něj bylo možné získat jak 

kvalitativní, tak kvantitativní data. Při vyhodnocování dotazníkového šetření se nejvíce 

uplatňovala syntéza získaných dat, ať už šlo o data kvalitativní či kvantitativní. Navzdory 

tomu, že převažovala syntéza získaných dat, byly zkoumány i názorové rozdíly mezi učiteli 

a studenty učitelství. Také byly zkoumáno, jestli existují názorové rozdíly v rámci pohlaví a 

názorové rozdíly s ohledem na délku pedagogické praxe. Mnoho poznatků bylo získáno 

na základě sepsání jednotlivých odpovědí do tabulek. V praktické části bakalářské práce je 

také obsaženo mnoho procentuálních údajů, procenta jsou pak zaokrouhlena na celá čísla.  

4. Praktická část 

Tato část bakalářské práce obsahuje výsledky získané na základě podkladů dotazníkového 

šetření. 
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4.1. Charakteristiky účastníků dotazníkového šetření 

Tohoto výzkumu se dohromady zúčastnilo dvacet sedm respondentů, konkrétně třináct 

studentů čtvrtého ročníku (prvního ročníku navazujícího studia) učitelství zeměpisu 

z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a čtrnáct respondentů z řad učitelů zeměpisu 

z druhých stupňů základních škol, případně z nižších gymnázií. V celkovém součtu a 

v případě studentů učitelství vyplňovalo dotazník více žen než mužů, ale v případě učitelů 

byl poměr mužů a žen vyvážený. Aprobaci ze zeměpisu budou mít všichni studenti učitelství, 

pokud zdárně zakončí své studium. Tuto aprobaci pak mají všichni učitelé až na jednoho 

respondenta.  

Pokud se zaměříme na učitelskou praxi, zjistíme, že všichni studenti učitelství až 

na jednu respondentku absolvovali učitelské praxe v rámci vysokoškolského studia. Jen 

ve velmi výjimečných případech je tato praxe delší než jeden rok, pochopitelně se tak 

v průměru jedná o praxi velmi krátkou. V případě učitelů je praxe v průměru samozřejmě 

delší, jsou zde také veliké rozdíly v délce učitelské praxe u jednotlivých respondentů, což je 

dáno tím, že někteří učitelé z výzkumu jsou nedávnými studenty učitelství a jiní učí i 20–30 

let. Průměrná délka praxe u učitelů je pak 12,6 let. Přehled charakteristik jednotlivých 

respondentů můžeme vidět v tabulce 2: 

Tabulka 2: Charakteristiky respondentů (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Číslo 

respondenta 

Kategorie 

student/učitel 

Pohlaví Aprobace ze 

zeměpisu 

Délka učitelské praxe 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Studenti 

učitelství 

 

Žena  

 

 

 

 

 

Po úspěšném 

zakončení 

studia 

 

 

Zeměpis – 1 měsíc, tělocvik – 2 

měsíce 

2 Žena Neproběhla 

3 Žena Pedagogické praxe – 3 týdny 

4 Muž Pedagogické praxe 

5 Žena Pedagogické praxe 

6 Žena 10 let 

7 Žena Pedagogické praxe – cca 30 

hodin 

8 Muž Pedagogické praxe – cca 30 

hodin 

9 Muž Tělocvik – 1,5 roku 
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10 Žena 3 týdny 

11 Žena Pedagogické praxe – 1,5 měsíce 

12 Muž 4 roky 

13 Žena 3 měsíce 

14  

 

 

 

 

 

Učitelé 

 

Muž  

Ano 

3 roky 

15 Žena 8 let 

16 Žena 30 let 

17 Muž Ne 15 let 

18 Žena  

 

 

 

Ano 

2 roky 

19 Žena 10 let 

20 Muž 20 

21 Muž 3 

22 Žena 25 

23 Žena 16 

24 Muž 8 

25 Žena 18 

26 Muž 8 

27 Muž 10 

4.2. Pojetí cílů výuky zeměpisu na základních školách 

 Jak již bylo zmíněno, práce zkoumá učitelovo osobní pojetí výuky zeměpisu. Tato kapitola 

shrnuje poznatky získané na základě otevřené otázky, která zkoumala pojetí cílů výuky 

zeměpisu na základních školách. Respondenti byli na toto téma dotazováni formou otevřené 

otázky z toho důvodu, aby byly zjištěny detailnější informace. Toto téma odkazuje na autory 

Skalkovou (2007); Catlinga (2004); Medlíka (2011). Z výsledků vyplynulo, že mezi 

respondenty převládá názor, že je zásadní, aby žáci získali základní znalostní přehled o světě 

(respondenti uváděli jako podstatné např. základní znalosti, všeobecný přehled, celkový 

vzdělanostní rozhled, představu o světě, lokalizaci významných míst, myšlenkovou mapu 

světa, atp.). Z výsledků je také patrné, že je velmi často kladen důraz na logické uvažování 

žáků (kritické myšlení, myšlení v souvislostech, schopnost přemýšlení o problémech, 

mezipředmětové vztahy, porozumění a chápání jevů, atp.). Dále je kladen veliký důraz na to, 

aby žáci zvládali orientaci v mapě a v prostoru. Kromě toho se zde často setkáváme 

s postojem, kdy chtějí respondenti naučit své žáky dovednosti, které jsou praktické pro život 
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(např. plánování a realizace cest, práce s informacemi z různých zdrojů, využívání již 

získaných znalostí a dovedností, např. z cestování, předpovídání počasí, dovednost 

vyjadřovat se a vést diskuze, atp.). Důraz na znalostní přehled klade mnoho respondentů 

z řad studentů i učitelů. Učitelé ale v průměru odpovídali více podrobně než studenti a také 

kladou větší důraz na orientaci v mapě a v prostoru a na věci, které jsou praktické pro život. 

Nebyly zaznamenány zásadní rozdíly mezi pohlavími ani rozdíly v závislosti na délce 

pedagogické praxe. Přehled jednotlivých odpovědí můžeme vidět v následující tabulce: 

Tabulka 3: Cíle výuky zeměpisu na ZŠ podle jednotlivých respondentů (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Číslo respondenta Cíle výuky zeměpisu na ZŠ – co by si žáci měli osvojit: 

1 - kladný vztah k zeměpisu 

- základy zeměpisu 

- myšlení na více úrovních 

2 - všeobecný přehled o přírodních a sociálně-geografických jevech 

- kritické myšlení 

3 - zájem o předmět 

- základní informace 

4 - ty nejzákladnější informace 

5 - základní přehled o světě 

- dovednost přemýšlet o problémech 

- kritické myšlení 

6 - dovednost orientace v prostoru a v mapě (porozumění prostorovým 

rozdílům a jejich dynamice) 

7 - základní povědomí o rozmístění a podstatě jevů a procesů a o jejich 

vztazích (tyto poznatky lze pak dále rozvíjet) 

8 - geografické myšlení 

- myšlení v souvislostech 

9 - představa o fungování světa, různých sfér  

- myšlenková mapa světa, na kterou lze nabalovat další znalosti 

10 - přehled o zemském povrchu a o lidech, kteří jej obývají 

11 - dovednost orientace v mapě 

- dovednost orientace v globálních i lokálních problémech 

- základní geografické myšlení 
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- povědomí o lokalizaci významných míst a regionů 

12 - dostatek informací z různých oborů pro poznání světa a 

vzájemných vztahů 

13 - přehled o všech povinných tématech 

- potřebné dovednosti 

- geografické myšlení 

14 - obzor v dané problematice 

- dovednost vyjadřovat se a vést diskuze 

15 - cíle stanovené v RVP ZV 

- mezipředmětové vztahy – propojení zeměpisu s jinými předměty, 

např. s informatikou (tvorba digitálních map), výtvarnou výchovou 

(kreslení vrstevnic, kopečková metoda) a matematikou (měřítko) 

16 - dovednost využívat získané znalosti, dovednosti 

- porozumění vzájemným souvislostem všech procesů na Zemi 

- práce s informacemi získávanými z různých zdrojů 

- dovednost využívat svoje dosavadní zkušenosti z cestování 

- dovednost pracovat s mapou a vyčíst z ní informace 

17 - celkový vzdělanostní rozhled uvedením do hlavních přírodních, 

hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí 

v blízkém území místní krajiny, místní oblasti, na území ČR, 

v Evropě a dalších světadílech 

- dovednost orientace v současném světě a v dnešních problémech 

lidstva 

- dovednost přemýšlet nad riziky a perspektivami budoucnosti naší 

planety 

- pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí 

k jejich přírodnímu a společenskému prostředí 

18 - dovednost využívat zeměpis v běžném životě 

- dovednost orientace v terénu, předpovídání počasí a plánování cest 

- dovednost práce s mapou a s atlasem 

19 - základní prostorová představa (vědět, kde co leží) 
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- základní dovednosti práce s mapou (číst mapu, rozumět legendě, 

pracovat s atlasem a umět si k danému tématu vybrat správnou 

mapu, zvládnout práci s rejstříkem) 

- dovednost vyhodnotit a kriticky nahlížet na informace a zohlednit 

jejich vývoj v čase 

- všeobecný přehled a ten rozšiřovat 

- dovednost vidět věci v souvislostech (vše souvisí se vším a můžeme 

zde nalézt i vazby na jiné předměty) 

20 - znalosti a dovednosti stanovené RVP a ŠVP 

21 - dovednost orientace v mapách různých měřítek a vyčíst z nich 

některé pro ně důležité informace (to zahrnuje i volbu správné 

mapy) 

- dovednost základní orientace ve světě nejen ve smyslu lokalizace, 

ale i ve smyslu pojmenování a pochopení procesů, které se ve světě 

odehrávají 

22 - reálná představa o světě 

- dovednost popsat a hlavně vysvětlit jednotlivé geografické pojmy 

- dovednost práce a orientace s mapou světa, kontinentů, států  

23 - dovednost vyhledávat informace o Zemi a vyhodnocovat jejich 

relevanci a vzájemné souvislosti 

24 - přehled o faktech, jevech a procesech, které okolo sebe žáci mohou 

pozorovat, důležité je předat informace zábavnou a poučnou 

formou 

25 - dovednost používat běžně dostupné geografické materiály (mapy, 

webové aplikace) 

- představa o rozdílných přírodních, sociálních a hospodářských 

podmínkách jednotlivých kontinentů 

- vnímání provázanosti dnešního světa 

- vnímání dění na druhém konci světa (žáci by neměli být lhostejní 

např. k chudobě, migraci, dětské práci, plastům v oceánu). 

26 - dovednost práce s mapami a orientace v nich 

- přehled o politickém, ekonomickém a sociálně-geografickém dění 

ve světě 
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27 - znalosti a dovednosti stanovené v RVP 

- znalosti a dovednosti, kam se řadí orientace v běžné turistické mapě 

nebo atlase, plánování a realizace cesty 

- postoje a hodnoty směřující k trvale udržitelnému životu (nejvyšší 

cíl)  

- dovednost kriticky přijímat informace 

 

Následným cílem bylo zjistit, jestli je ve škole podle respondentů důležitější získávat 

znalosti, nebo spíše praktické dovednosti, nebo si díky vzdělávání utvářet postoje a hodnoty 

k životu. Tato otázka odkazuje na Výzkumný ústav pedagogický (2007a) a částečně 

na Medlíka (2011). Vzhledem k předchozím výsledkům, kde respondenti uváděli jako cíle 

výuky zeměpisu především osvojení různých znalostí a dovedností, byly zjištěny i velmi 

překvapivé výsledky, které jsou uvedeny a zdůvodněny níže. 

Bylo zjištěno, že 50 % všech respondentů považuje za nejpodstatnější utváření 

postojů a hodnot a necelých 50 % pak upřednostňuje výuku dovedností. Toto tvrzení platí 

jak pro studenty, tak i pro učitele. Z výsledků této otázky tedy vyplývá, že dovednosti a 

postoje s hodnotami byly v průměru hodnoceny jako významnější než znalosti, což je 

překvapivé vzhledem k předchozím výsledkům. Vysvětluji si to tak, že učitelé podle mého 

názoru sice vyučují primárně znalostní přehled, ale je pro ně zásadní především to, aby tyto 

znalosti byly žákovi prospěšné v životě a aby je dokázal aplikovat do praktických dovedností 

a vytvářet si na jejich základě postoje a názory. Opírám se o názory mnoha respondentů, 

které jsou uvedeny níže. Tito respondenti často kladli důraz na výuku znalostí, ale 

ve výsledku je pro ně zásadní, aby žák tyto znalosti dokázal využít v praktickém životě, 

případně aby si na jejich základě vytvářel postoje k životu a názory na různá témata. Význam 

utváření postojů a hodnot podporují názory, že hodnoty jsou podstatné ve škole i v rodině, 

že je důležité vytvářet a formulovat vlastní názory a osvojovat si postoje a hodnoty a že má 

naše společnost šanci být lepší díky jejich osvojení. V dotazníku navíc jeden respondent 

uvedl, že hodnoty stojí nad znalostmi a dovednostmi tak jako morálka nad zákonem. To 

podporuje názor jedné respondentky, která uvedla, že hodnotou je i to, že se chce žák 

vzdělávat – když chce, naučí se dost znalostí sám. Informace lze podle některých 

respondentů dohledat, ale vytvořit si zdravý hodnotový žebříček a získat objektivní 

informace může být těžké. Ze strany některých respondentů zazněly i názory proti – např. 

že k budování postojů a hodnot slouží hlavně rodina a že škola je může budovat jen okrajově 
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a že v zeměpise nejsou tím nejdůležitějším. Výuku dovedností pak podporují názory, že 

bez dovedností nelze využít vše ostatní v životě a vytvářet postoje k životu a že spolu 

s postoji a hodnotami zůstávají déle v paměti. Někteří respondenti si myslí, že nejdůležitější 

je právě praktické využití získaných poznatků a že dovednosti jsou to, co by si žáci měli 

odnést do života, protože základní postupy na rozdíl od mnoha informací pravděpodobně 

nezapomenou a budou díky dovednostem schopni vyhledávat informace. Argument 

podporující význam kognitivních cílů je pak ten, že znalosti jsou potřené k tomu, aby měl 

žák alespoň základní přehled o světě. Nebyly zde zaznamenány zásadní rozdíly mezi 

pohlavími ani mezi respondenty s krátkou a dlouhou pedagogickou praxí. 

4.3. Pojetí obsahu výuky zeměpisu na základních školách 

V rámci další otázky bylo zkoumáno, jestli dotázaní vnímají zeměpis více jako přírodní 

vědu, nebo spíše jako humanitní vědu. Toto téma odkazuje na Červeného (2006). Většina 

všech respondentů, konkrétně osmnáct dotázaných z dvaceti sedmi (necelých 67 %), vnímá 

zeměpis jako vědu, která je přesně na pomezí přírodních a humanitních věd, což je převážně 

zdůvodňováno tím, že zeměpis shrnuje poznatky obou těchto věd, které se navzájem 

prolínají. Pět respondentů z dvaceti sedmi (19 %) pak vnímá zeměpis jako přírodní vědu a 

tři dotázaní z dvaceti sedmi (11 %) nahlížejí na zeměpis jako na humanitní vědu. Podle jedné 

respondentky (necelá 4 %) zeměpis spojuje obě tyto vědy, ale těžko určit, jestli se jedná o 

vědu přesně na pomezí přírodních a humanitních věd, nebo jestli inklinuje více k jedné 

z těchto věd.  

Nyní se zaměříme na srovnání studentů a učitelů. Deset ze třinácti studentů (77 %) 

považuje zeměpis za vědu, která je přesně na pomezí přírodních a humanitních věd. Dva 

studenti ze třinácti (15 %) považují zeměpis spíše za přírodní vědu a jedna studentka 

ze třinácti (8 %) vnímá zeměpis spíše jako humanitní vědu (8 %). Výsledky učitelů se pak 

mírně liší. Osm učitelů ze čtrnácti (57 %) vnímá zeměpis jako vědu přesně na pomezí 

přírodních a humanitních věd. Tři učitelé ze čtrnácti (21 %) vnímají zeměpis jako přírodní 

vědu a dva učitelé ze čtrnácti (14 %) jako humanitní vědu. Jedna respondentka ze čtrnácti 

učitelů (7 %) uvedla, že lze jen těžko určit, jestli se jedná o vědu přesně na pomezí, nebo 

jestli inklinuje k jednomu, nebo k druhému směru. Rozdíl mezi studenty a učiteli spočívá 

v tom, že mezi učiteli nalezneme více vyhraněných respondentů, kteří inklinují buď 

k jednomu, nebo k druhému směru. Nebyly zde zaznamenány zásadní rozdíly v závislosti 

na pohlaví nebo délce učitelské praxe. Můžeme vidět, že převažuje názor, že jsou důležité 
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obě složky – přírodní a humanitní – a že je věnována přibližně stejná pozornost jak fyzické, 

tak sociální geografii. U 50 % všech vyhraněných respondentů bylo prokázáno, že 

upřednostňují výuku témat, která souvisejí s jejich pojetím zeměpisu jako přírodní, nebo 

naopak humanitní vědy. 

Následně totiž bylo zkoumáno i to, jak velký význam mají podle respondentů 

jednotlivé tematické okruhy v zeměpisu, které jsou uvedeny v RVP ZV (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 2017). Jak jsem již uvedla, patří sem téma geografické 

informace, zdroje dat, kartografie a topografie, dále okruhy jako přírodní obraz Země, 

regiony světa, společenské a hospodářské prostředí, životní prostředí, Česká republika a 

posledním tématem je pak terénní geografická výuka, praxe a aplikace (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 2017). Respondenti hodnotili každé téma na škále bodů 

od 0 do 6 podle významu. Všechna témata až na Českou republiku byla hodnocena velmi 

podobně. Téma Česká republika je v průměru hodnoceno jako nejdůležitější téma, a to 

v obou skupinách, protože dostalo nejvíce bodů. Někteří respondenti také poukázali na to, 

že se podle nich terénní geografická výuka, praxe a aplikace hůře realizuje v podmínkách 

základních škol. Tvrdí, že chybí dostatek času na její realizaci. Díky respondentům, kteří 

zdůvodnili svou odpověď, bylo zjištěno, že učitelovo osobní pojetí výuky má v tomto 

případě většinou výrazný vliv na to, která témata daný respondent považuje za podstatná a 

která nikoliv. Jak již bylo uvedeno výše, u 50 % všech respondentů, kteří jsou vyhranění a 

inklinují výrazně k přírodním, nebo naopak k humanitním vědám, dochází k zaměření 

na témata, která s tímto jejich zaměřením souvisejí. Nebyly zde zaznamenány zásadní 

rozdíly v závislosti na pohlaví nebo délce učitelské praxe.  

Práce se dále zabývá výukou průřezových témat v hodinách zeměpisu. Toto téma 

odkazuje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2017). Respondenti měli vybrat 

všechna průřezová témata, která chtějí zařazovat do výuky zeměpisu. Všech dvacet sedm 

respondentů (100 %) vybralo výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Následuje environmentální výchova, kterou označilo dvacet šest respondentů (96 %), a poté 

multikulturní výchova, kterou označilo dvacet čtyři respondentů (89 %). Těsně za ní 

následuje mediální výchova, kterou vybralo dvacet tři respondentů (85 %). Předposlední je 

výchova demokratického občana, kterou označilo dvacet respondentů (74 %), a poslední je 

pak osobnostní a sociální výchova, která byla vybrána 19 respondenty (70 %). V celkovém 

součtu je tak v popředí výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, těsně 

následována environmentální výchovou. Nyní se zaměříme na rozdíly mezi studenty a 
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učiteli. Všech třináct studentů učitelství (100 %) chce v budoucnu vyučovat výchovu 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Dvanáct studentů ze třinácti (92 %) chce 

vyučovat environmentální výchovu, jedenáct ze třinácti (85 %) mediální výchovu a deset 

ze třinácti (77 %) multikulturní výchovu. Pouze sedm studentů ze třinácti (54 %) hodlá 

vyučovat sociální a osobnostní výchovu a výchovu demokratického občana. Výsledky 

učitelů jsou pak jiné. Všech čtrnáct učitelů (100 %) vyučuje nejen výchovu k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, ale také environmentální výchovu a multikulturní 

výchovu. Většina se snaží zařadit do výuky i ostatní průřezová témata – konkrétně výchovu 

demokratického občana do výuky zařazuje dvanáct učitelů ze čtrnácti (86 %), mediální 

výchovu jedenáct učitelů ze čtrnácti (79 %)  a osobnostní a sociální výchovu deset učitelů 

ze čtrnácti (71 %). Z výsledků je patrné, že učitelé v průměru vyučují více průřezových 

témat, než kolik jich chtějí vyučovat studenti učitelství. Některá průřezová témata totiž 

do výuky zařazuje mnohem více procent učitelů než studentů – spíše než 

na příkladu environmentální výchovy, kde je rozdíl malý (8 %) je to patrné v případě 

multikulturní výchovy (rozdíl 23 %), výchovy demokratického občana (rozdíl 32 %) a 

osobností a sociální výchovy (rozdíl 17 %). Opačná situace nastává pouze v případě mediální 

výchovy, kterou chce vyučovat o 6 % více studentů než učitelů. Pro obě skupiny je shodné, 

že všech 100 % respondentů hodlá zařazovat do výuky výchovu k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. Nebyly zde zaznamenány zásadní rozdíly v závislosti na pohlaví 

nebo délce učitelské praxe. 

U svých respondentů jsem se zabývala také tím, jestli je pro ně v zeměpise důležité 

vyučovat praktické aktivity. Toto téma odkazuje na autory Bednarz, Acheson, Bednarz 

(2006). Z výsledků vyplynulo, že si 96 % respondentů myslí, že je důležité zařazovat tyto 

aktivity do výuky zeměpisu. Někteří respondenti pak konkrétněji uvedli, které aktivity 

považují za podstatné. Mezi těmito respondenty bylo více učitelů než studentů. Učitelé také 

uváděli více podrobné odpovědi. Největší důraz byl kladen na práci s mapou (tvorba mapy, 

případně plánku, práce s mapou a atlasem, určování zeměpisných souřadnic místa a naopak). 

Velký důraz byl kladen i na práci s texty, informacemi a zdroji, případně také práci v terénu 

(s GPS, mapou, buzolou nebo kompasem; dále např. měření průtoku a rychlosti proudění 

vody nebo předpověď počasí). Dále zde bylo uvedeno i mnoho dalších aktivit – např. tvorba 

prezentací a referátů, práce ve skupině, práce s technologiemi GIS, tvorba 3D modelů, hraní 

her atp., nejvíce času je pak v průměru věnováno práci s mapou. Nebyly zde zaznamenány 

zásadní rozdíly v závislosti na pohlaví nebo délce učitelské praxe. 
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4.4. Vyučovací styly učitelů 

Tato kapitola se zaměřuje na zařazení respondentů do kategorií vyučovacích stylů, které 

definovali Fenstermacher, Soltis (2008) a také Fischer, Fischer (1979). Tato kapitola 

obsahuje syntézu získaných informací, která byla vytvořena na základě tabulky 4, která 

zahrnuje výsledky jednotlivých respondentů. Důraz je kladen především na převládající 

tendence v rámci všech respondentů a na míru zastoupení jednotlivých vyučovacích stylů. 

Dále je kladen veliký důraz na výsledky studentů učitelství a učitelů nejen dohromady, ale i 

odděleně. Jsou zde zmíněny shodné a rozdílné prvky mezi oběma skupinami. Také byly 

zkoumány případné rozdíly v závislosti na pohlaví respondentů a délce učitelské praxe. Také 

jsou zde uvedeny procentuální údaje týkající se míry zastoupení jednotlivých vyučovacích 

stylů v rámci všech respondentů i obou skupin odděleně. Důraz je kladen i na prolínání 

různých vyučovacích stylů. 

Tabulka 4: Syntéza různých stylů u jednotlivých respondentů (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Číslo 

respondenta 

Kategorie 

student/učitel 

Vyučovací styl podle 

Fenstermachera a Soltise 

(2008) 

Vyučovací styly podle 

Fischerových (1979) 

1  

 

 

 

Studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pomezí exekutivního a 

facilitačního 

Zaměřený na žáka, racionální 

přístup, spolupráci 

2 Liberální Zaměřený na proces učení se, 

nadšení a zájem o předmět a 

na zvládání úkolů 

3 Exekutivní Zaměřený na spolupráci a 

racionální přístup 

4 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na proces učení se 

a spolupráci 

5 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na spolupráci a 

racionální přístup 

6 Exekutivní Zaměřený na proces učení se 

a spolupráci 

7 Na pomezí facilitačního a 

liberálního 

Zaměřený na proces učení se 

a racionální přístup 
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8  

 

Studenti 

Facilitační Zaměřený na racionální 

přístup 

9 Na pomezí facilitačního a 

liberálního 

Zaměřený na zvládání úkolů, 

spolupráci a racionální 

přístup 

10 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na probrání osnov 

předmětu 

11 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na probrání osnov 

předmětu 

12 Exekutivní Zaměřený na proces učení se 

a racionální přístup 

13 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na spolupráci, 

proces učení se a racionální 

přístup 

14  

 

 

 

 

 

Učitelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na racionální 

přístup a nadšení a zájem 

o předmět 

15 Exekutivní Zaměřený na žáka a 

spolupráci 

16 Na pomezí všech tří stylů Na pomezí všech sedmi stylů 

17 Facilitační Zaměřený na racionální 

přístup a spolupráci 

18 Na pomezí exekutivního a 

liberálního 

Zaměřený na racionální 

přístup 

19 Exekutivní Zaměřený na spolupráci a 

racionální přístup 

20 Na pomezí exekutivního a 

liberálního 

Zaměřený na probrání osnov 

předmětu 

21 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na spolupráci 

22 Exekutivní Zaměřený na racionální 

přístup 

23 Facilitační Zaměřený na spolupráci a 

proces učení se 
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24  

Učitelé 

Liberální Zaměřený na nadšení a zájem 

o předmět 

25 Liberální Zaměřený na žáka a nadšení a 

zájem o předmět 

26 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na spolupráci, 

proces učení se, na racionální 

přístup a někdy naopak 

na nadšení a zájem o předmět 

27 Na pomezí všech tří stylů Zaměřený na racionální 

přístup a zvládání úkolů 

 

Můžeme si všimnout, že mezi respondenty byly zastoupeny všechny vyučovací styly, 

které definovali Fenstermacher, Soltis (2008) a Fischer, Fischer (1979). Nejprve byli 

respondenti zařazeni do kategorií vyučovacích stylů, které definovali Fenstermacher, Soltis 

(2008) – jak již bylo zmíněno, tyto styly se nazývají exekutivní, facilitační a liberální. 

Z výsledků vyplývá, že se patnáct dotázaných z dvaceti sedmi nachází na pomezí dvou až 

tří vyučovacích stylů. Můžeme tedy říci, že větší polovina všech respondentů (56 %) zastává 

více než jeden vyučovací styl. Když se na těchto patnáct respondentů zaměříme důkladněji, 

zjistíme, že se deset z patnácti (67 %) nachází na pomezí všech tří vyučovacích stylů a pět 

z patnácti (33 %) se pak nachází na rozhraní dvou stylů – ve dvou případech z pěti (40 %) 

je zde zastoupena kombinace exekutivního a liberálního stylu, v dalších dvou případech 

(40 %) kombinace facilitačního a liberálního stylu a v jednom případě (20 %) kombinace 

exekutivního a facilitačního stylu. Nyní se budeme zabývat respondenty, kteří většinou 

zastávají jediný vyučovací styl. Jedná se o dvanáct respondentů z celkových dvaceti sedmi, 

tvoří tudíž menší polovinu všech dotázaných (44 %). V této skupině dominuje exekutivní 

vyučovací styl – z těchto dvanácti respondentů totiž šest (50 %) zastává exekutivní styl, tři 

(25 %) facilitační styl a tři (25 %) liberální styl. Můžeme tak vidět, že jsou zde zastoupeny 

všechny tyto tři styly. Z výsledků také vyplývá, že jejich výskyt zásadně neovlivňuje pohlaví 

ani délka učitelské praxe. Všechny tři styly se totiž vyskytují u obou pohlaví a u respondentů 

s krátkou i dlouhou pedagogickou praxí. Nalezneme je jak u studentů učitelství, tak u učitelů, 

ale je zde jeden zásadní rozdíl – mezi studenty převládají respondenti, kteří jsou na rozhraní 

dvou či tří vyučovacích stylů oproti respondentům s jedním jediným vyučovacím stylem, 

zatímco v případě učitelů jsou počty respondentů v tomto ohledu vyrovnané. Mezi učiteli 
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tak nalezneme více respondentů, kteří jsou vyhranění a používají jeden jediný vyučovací 

styl. Zaměříme se nyní důkladněji na obě skupiny.  

Osm ze všech třinácti studentů (62 %) se nachází na pomezí dvou či tří vyučovacích 

stylů. Jedná se tedy o převládající postoj, jak již bylo uvedeno výše. Pět z těchto osmi 

studentů (necelých 63 %) je pak na rozhraní všech tří stylů, zbylí tři (necelých 38 %) pak 

používají kombinaci dvou stylů – ve dvou případech ze tří (67 %) se jedná o kombinaci 

facilitačního a liberálního stylu a v jednom případě (přibližně 33 %) o kombinaci 

exekutivního a facilitačního stylu. Oproti tomu pět ze všech třinácti studentů (38 %) zastává 

jeden jediný vyučovací styl. Pro tři z těchto pěti studentů (60 %) je typický exekutivní styl, 

pro jednoho (20 %) facilitační styl a pro jednoho (20 %) liberální styl. Nyní se zaměříme 

na respondenty z řad učitelů. Sedm učitelů ze čtrnácti (50 %) používá kombinaci více 

stylů – v pěti případech (71 %) se jedná o kombinaci všech tří stylů a ve dvou případech 

(29 %) se jedná o kombinaci exekutivního a liberálního stylu. Tato kombinace exekutivního 

a liberálního vyučovacího stylu byla zjištěna pouze u dvou učitelů, ale u žádných studentů. 

Naopak kombinace exekutivního a facilitačního stylu byla zjištěna pouze u jednoho studenta 

a kombinace facilitačního a liberálního stylu pouze u dvou studentů. U učitelů se tyto dvě 

kombinace vůbec nevyskytly. Sedm ze čtrnácti učitelů (50 %) pak převážně používá jeden 

jediný vyučovací styl – z těchto sedmi učitelů jsou pak tři (43 %) exekutivní učitelé, dva 

(29 %) facilitační učitelé a dva (29 %) liberální učitelé.   

 Následně jsem se rozhodla zařadit respondenty do kategorií vyučovacích stylů, které 

definovali Fischer, Fischer (1979). Jak již bylo zmíněno v teoretické části, těchto stylů je 

celkem sedm a rozlišují se na základě toho, na kterou jedinou věc se učitel zaměřuje nejvíce. 

Z výsledků vyplývá, že pouze devět respondentů z dvaceti sedmi (33 %) nejvíce inklinuje 

k jednomu jedinému vyučovacímu stylu. Většina, konkrétně osmnáct respondentů z dvaceti 

sedmi (67 %), používá více vyučovacích stylů najednou. Nyní se zaměříme na celkové 

výsledky obou těchto skupin dohromady. Čtyři respondenti (15 %) používají vyučovací styl 

zaměřený jak na spolupráci, tak na racionální přístup. Další tři respondenti (11 %) používají 

styl zaměřený na proces učení se i spolupráci. Tři dotázaní (11 %) používají pouze vyučovací 

styl zaměřený na probrání osnov daného předmětu. Pro další tři dotázané (11 %) je pak 

typický styl zaměřený pouze na racionální přístup a dva respondenti (7 %) uplatňují styl 

zaměřený na proces učení se i na racionální přístup. Jinak žádné dvě odpovědi nejsou zcela 

shodné, což si vysvětluji tím, že je zde větší množství stylů než v prvním případě a že jsou 

respondenti často názorově odlišní a často používají různé množství vyučovacích stylů. 
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Abychom tak zjistili četnost výskytu jednotlivých vyučovacích stylů a získali smysluplnější 

výsledky, zaměříme se nyní na každý styl zvlášť. Konkrétně se zaměříme na to, pro kolik 

respondentů je který styl velmi zásadní, a to bez ohledu na to, jestli respondent používá jen 

tento styl, nebo i další styly. Pro šestnáct respondentů (59 %) je zásadní vyučovací styl 

zaměřený na racionální přístup k výuce, protože považují za stěžejní racionální postupy a 

logické uvažování. Pro čtrnáct dotázaných (52 %) je pak stěžejní styl zaměřený 

na spolupráci, kde je nejpodstatnější spolupráce a aktivita žáků. Následuje styl zaměřený 

na proces učení se, kde je pro učitele podstatné, že žáci zvládají a zlepšují svou schopnost 

učit se – tento styl je velmi významný pro devět respondentů (33 %). Následuje vyučovací 

styl zaměřený na nadšení a zájem o předmět, který zastává šest respondentů (22 %) a který 

je typický tím, že učitel projevuje nadšení pro daný předmět. Pouze čtyři respondenti (15 %) 

považují za stěžejní vyučovací styl zaměřený na zvládání úkolů, které žáci dostanou, a 

vyučovací styl zaměřený na žáka (15 %). Ten je typický tím, že se učitel zaměřuje na témata 

zajímavá pro žáky. Pouze tři respondenti (11 %) kladou důraz na vyučovací styl, který klade 

důraz na probrání osnov předmětu. Můžeme tudíž vidět, že více jak polovina respondentů 

klade důraz na racionální přístup a spolupráci a aktivitu studentů. Z výsledků opět vyplynulo, 

že délka praxe ani pohlaví respondenta nemá větší vliv na vyučovací styl. Nyní se zaměříme 

na shodné znaky a rozdíly mezi studenty a učiteli.  

V obou skupinách jsou nejvíce zastoupeny dva stejné styly. Prvním z nich je vyučovací 

styl zaměřený na racionální přístup, který zastává osm ze třinácti studentů (62 %) a osm 

ze čtrnácti učitelů (57 %). Druhým z nich je styl zaměřený na spolupráci, který je typický 

pro sedm ze třinácti studentů (54 %) a pro sedm ze čtrnácti učitelů (50 %). V obou skupinách 

najdeme jen minimum respondentů, pro které je zásadní vyučovací styl zaměřený 

na probrání osnov daného předmětu a styl zaměřený na zvládání úkolů – v prvním případě 

se jedná o dva studenty ze třinácti (15 %) a jednoho učitele ze čtrnácti (7 %) a v druhém 

případě se jedná o dva studenty ze třinácti (15 %) a o dva učitele ze čtrnácti (14 %). U třech 

zbývajících stylů pak můžeme vidět větší rozdíly mezi studenty a učiteli. Vyučovací styl 

zaměřený na žáka považuje za stěžejní pouze jeden student ze třinácti (8 %) a tři učitelé 

ze čtrnácti (21 %), tudíž je zde mírná převaha učitelů. Jedním z rozdílů je také fakt, že 

vyučovací styl zaměřený na nadšení a zájem o předmět považuje za stěžejní pouze jeden 

student ze třinácti (8 %) a pět učitelů ze čtrnácti (36 %). Nalezneme jej tak spíše u učitelů. 

Opačná situace nastává u vyučovacího stylu zaměřeného na proces zvládání a zlepšování 

schopnosti učení se. Ten naopak používají spíše studenti učitelství, konkrétně šest studentů 
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ze třinácti (46 %). Toto stanovisko pak zastávají pouze tři učitelé ze čtrnácti (21 %). 

Z výsledků vyplývá, že obě skupiny přikládají přibližně stejný význam spolupráci a aktivitě 

žáků, racionálnímu přístupu k výuce, zvládání úkolů i důrazu na probrání osnov daného 

předmětu. Proces zvládání a zlepšování schopnosti učení se je zásadní spíše pro studenty. 

Učitelé pak přikládají větší význam nadšení a zájmu o předmět a výběru témat, která zajímají 

žáky. 

Následně se zaměříme na prolínání různých vyučovacích stylů. Všichni respondenti, 

kteří zastávají liberální vyučovací styl podle Fenstermachera, Soltise (2008), zastávají také 

vyučovací styl zaměřený především na nadšení a zájem o daný předmět, kdy učitel ve výuce 

projevuje emoce a nadšení pro svůj předmět. Jak již bylo zmíněno, tento styl definovali 

Fischer, Fischer (1979). Dále se zaměříme na respondenty, kteří podle kategorizace 

vyučovacích stylů Fenstermachera, Soltise (2008) zastávají exekutivní styl, facilitační styl, 

nebo různé kombinace stylů. Také tyto respondenty zařadíme do kategorií, které definovali 

Fischer, Fischer (1979). Ať už se jedná o exekutivní styl, facilitační styl, nebo různé 

kombinace stylů, tak můžeme tyto respondenty přiřadit především ke dvěma vyučovacím 

stylům – jeden z nich je zaměřen na racionální přístup, respektive na racionální postupy a 

logické uvažování, a druhý na spolupráci, kdy je kladen největší důraz na to, aby žáci 

o hodině spolupracovali a byli aktivní. Tyto postoje pak převládají jak u studentů učitelství, 

tak u učitelů. Po přezkoumání jednotlivých dotazníků bylo mj. zjištěno, že vyučovací styly 

velmi souvisejí s postoji a pojetím výuky daného respondenta a že se do vyučovacích stylů 

prolíná jak jejich pojetí cílů, tak jejich pojetí obsahu výuky. 

4.5. Pojetí forem výuky 

Tato kapitola se zaměřuje na pojetí forem výuky, konkrétně na využití forem výuky, které 

nejvíce podporují komunikativní a sociální a personální kompetence. Tudíž je zde 

zkoumáno, jak moc učitelé podporují vzájemnou spolupráci žáků. Formy výuky již byly 

popsány výše. Tato kapitola odkazuje se na Kuckovou (2008); Dosoudilovou (2010); 

Adamse (2013); Kasíkovou (2017). Nyní se zaměříme na syntézu získaných odpovědí, které 

můžeme vidět v tabulce 5. Tabulka znázorňuje údaje o tom, kolik času věnují respondenti 

vzájemné spolupráci žáků při vyučovací hodině.  
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Tabulka 5: Míra času věnovaného vzájemné spolupráci žáků při výuce (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Míra času věnovaného vzájemné 

spolupráci žáků při vyučovací hodině 

Počet respondentů, kteří vybrali danou 

odpověď 

0–20 % času výuky 3 

21–40 % času výuky 17 

41–60 % času výuky 6 

61–80 % času výuky 1 

81–100 % času výuky 0 

 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že převládá názor, že je správné věnovat 

vzájemné spolupráci mezi žáky 21–40 % času výuky. Tento postoj totiž zastává většina 

dotázaných, konkrétně sedmnáct respondentů z dvaceti sedmi (63 %). Šest respondentů 

(22 %) by pak vzájemné spolupráci mezi žáky věnovalo 41–60 % času výuky. Pouze tři 

respondenti (11 %) by vzájemné spolupráci žáky věnovali 0–20 % času výuky a jedna 

respondentka (4 %) by pro ni vyhradila 61–80 % času výuky. Nikdo z respondentů by pak 

vzájemné spolupráci nevěnoval více jak 80 % času. Nebyly zjištěny zásadnější názorové 

rozdíly v závislosti na pohlaví a délce učitelské praxe. 

Když se přesuneme od celkových výsledků ke srovnání výsledků studentů a učitelů, 

zjistíme, že rozdíly mezi studenty a učiteli byly značné. Z výsledků vyplývá, že by studenti 

věnovali vzájemné spolupráci mezi žáky v průměru více času než učitelé, kteří jsou v tomto 

ohledu více skeptičtí. Jeden student ze třinácti (8 %) a dva učitelé ze čtrnácti (14 %) by 

vzájemné spolupráci mezi žáky věnovali 0–20 % času výuky. Můžeme tak vidět, že tento 

názor zastává minimum respondentů. Oproti tomu šest ze třinácti studentů (46 %) a jedenáct 

ze čtrnácti učitelů (79 %) by pak vzájemné spolupráci mezi žáky ponechalo 21–40 % času 

výuky. Celkově se tak jedná o převládající postoj. Mezi učiteli tento názor výrazně převládá, 

zatímco mezi studenty jej zastává pouze necelá polovina. O to více studentů, konkrétně pět 

ze třinácti (38 %), pak zastává postoj, že je správné vzájemné spolupráci mezi žáky věnovat 

41–60 % času výuky. K tomuto názoru se pak přiklání pouze jedna respondentka z řad 

učitelů (7 %). Jedna jediná respondentka ze třinácti učitelů (8 %) zastává názor, že by této 

spolupráci věnovala 61–80 % času výuky. Nikdo další by takové množství času ani více času 

vzájemné spolupráci mezi žáky nevěnoval. 
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Respondenti často zdůvodňovali své stanovisko. V tabulce 6 můžeme vidět 

argumenty respondentů podporující vzájemnou spolupráci, nebo naopak argumenty 

respondentů podporující samostatnou práci žáků. Mezi respondenty výrazně převládá názor, 

že je určitá míra spolupráce potřeba, ale i tak často uváděli důvody k tomu, aby míra času 

věnovaného vzájemné spolupráci byla do určité míry omezená. 

Tabulka 6: Argumenty podporující vzájemnou spolupráci žáků a samostatnou práci žáků (zdroj: vlastní 

dotazníkové šetření) 

Argumenty podporující vzájemnou 

spolupráci žáků 

Argumenty podporující samostatnou práci 

žáků 

 jedná se o základní životní 

dovednost 

 rozvíjí klíčové kompetence 

 žáci se díky spolupráci učí: 

- řešit problémy 

- spolupracovat 

- komunikovat 

- naslouchat 

- vyjádřit, obhájit a zdůvodnit 

názor, postavit se za názor 

spolužáka/proti němu 

- asertivitě 

- toleranci 

- pracovat s informacemi 

z různých zdrojů 

- rozvíjet osobnost 

- vzájemně se učit (pomáhat si, 

objevovat názory druhých) 

- diskutovat 

- být aktivní 

 uplatní se v pracovním životě – učí 

žáky řadě dovedností, které jsou 

v zaměstnání ceněny (asertivita, 

tolerance) 

 v životě je důležité umět pracovat 

samostatně – v životě je každý sám 

za sebe 

 není dobré spoléhat jen na pomoc 

kolegy 

 spolupráce nesmí nahradit 

samostatnou práci, ta by měla 

převažovat 

 na vzájemnou spolupráci není 

dostatek času ve výuce, zabere 

hodně času, žáci nemohou být 

pořád aktivní 

 existují vhodnější předměty 

pro rozvíjení vzájemné spolupráce 

(např. výtvarná výchova) 

 u jednoho respondenta si žáci hůře 

zapamatují látku, pokud se 

vzájemné spolupráci věnuje příliš 

mnoho času 
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 někdy je nutná z praktických 

důvodů (některé aktivity vyžadují 

vzájemnou spolupráci) – např. když 

žáci mívají atlasy ve dvojicích, 

při veškeré práci pak spolupracují 

se sousedem 

 podle jednoho respondenta se žáci 

více naučí vzájemnou spoluprací, 

protože si pomáhají 

   

V tabulce 6 si můžeme všimnout, že respondenti uváděli mnoho různých důvodů, 

proč je podle nich podstatná vzájemná spolupráce mezi žáky i samostatná práce. Z výsledků 

dotazníků vyplývá, že respondenti nejčastěji považují spolupráci žáků za podstatnou, 

protože jsou přesvědčeni, že rozvíjí u žáka velké množství důležitých vlastností a 

dovedností, mj. také klíčové kompetence. Bylo také uvedeno, že spolupráce je zásadní 

v pracovním životě, protože učí žáky řadě dovedností, které jsou v zaměstnání velmi ceněny. 

Zazněl zde i argument, že spolupráce je někdy nutná z praktických důvodů (např. když žáci 

dostanou jeden atlas do dvojice – při veškeré práci pak spolupracují se sousedem). Jak 

můžeme vidět z předchozích výsledků i z této tabulky, vzájemná spolupráce má své velké 

zastánce, kteří jsou přesvědčeni o jejím významu i o tom, že by jí měl být ponechán veliký 

prostor. Zazněly zde ale i názory, které jsou vůči přemíře času věnovaného vzájemné 

spolupráci žáků skeptické, a to od respondentů, kteří věnují vzájemné spolupráci méně času. 

U těchto respondentů sice převládá názor, že je určitá míra spolupráce potřeba, ale kladou 

také důraz na samostatnou práci – jsou přesvědčeni o tom, že samostatná práce má 

převažovat nad vzájemnou spoluprací, protože je důležité umět pracovat samostatně – např. 

proto, že je v životě každý sám za sebe a že se žák nesmí spoléhat jen na pomoc kolegy. 

Byly zde např. uvedeny názory, že na vzájemnou spolupráci není dostatek času, že je časově 

náročná a že pro rozvíjení vzájemné spolupráce existují vhodnější předměty než zeměpis. 

4.6. Pojetí práce s mapou ve výuce zeměpisu 

Respondenti následně odpovídali na otázku, kolik procent času by žáci měli věnovat práci 

s mapou v hodinách zeměpisu a jak by s mapou měli pracovat. Téma odkazuje na autory 

Bednarz, Acheson a Bednarz (2006). Nejprve se zaměříme na syntézu získaných poznatků, 
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které můžeme vidět v tabulce 7. Tabulka 7 znázorňuje údaje o tom, kolik času věnují 

respondenti práci s mapou při vyučovací hodině.  

Tabulka 7: Míra času věnovaného práci s mapou při výuce (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Míra času věnovaného práci s mapou 

při vyučovací hodině 

Počet respondentů, kteří vybrali danou 

odpověď 

0–20 % času výuky 4 

21–40 % času výuky 10 

41–60 % času výuky 8 

61–80 % času výuky 3 

81–100 % času výuky 1 

Nezařazeno 1 

 

Největší skupina, konkrétně deset respondentů z dvaceti sedmi (37 %), věnuje práci 

s mapou 21–40 % času výuky. Další velká skupina, konkrétně osm respondentů z dvaceti 

sedmi (30 %), věnuje práci s mapou více času, a to 41–60 % času výuky. Výrazně tak 

převládají tyto dva postoje. Když se zaměříme na další respondenty, zjistíme, že pouze čtyři 

dotázaní z dvaceti sedmi (15 %) věnují práci s mapou 0–20 % času výuky a pouze tři 

respondenti z dvaceti sedmi (11 %) věnují práci s mapou 61–80 % času výuky. Jeden jediný 

respondent z dvaceti sedmi (4 %) věnuje práci s mapou 81–100 % času výuky. Jednoho 

respondenta (4 %) nelze zařadit do jedné z těchto kategorií, protože míra času věnovaného 

práci s mapou je u něj velmi proměnlivá. Nebyly zjištěny zásadní rozdíly v závislosti 

na pohlaví a délce učitelské praxe. 

Když se zaměříme na společné znaky a rozdíly mezi studenty a učiteli, zjistíme, že 

učitelé v průměru věnují práci s mapou větší množství času, než by jí věnovali studenti.  

Minimum času, tedy pouze 0–20 % času výuky, věnují práci s mapou tři studenti ze třinácti 

(23 %) a pouze jeden učitel ze čtrnácti (7 %). V obou skupinách pak více respondentů věnuje 

práci s mapou 21–40 % času výuky – jedná se o pět studentů ze třinácti (38 %) a pět učitelů 

ze čtrnácti (36 %). Čtyři studenti ze třinácti (31 %) a čtyři učitelé ze čtrnácti (29 %) považují 

za optimální čas věnovaný mapám 41–60 % času výuky. Dva učitelé ze čtrnácti (14 %) by 

mapám věnovali 61–80 % času výuky, stejný názor má pouze jeden student ze třinácti (8 %). 

Jeden učitel ze čtrnácti (7 %) věnuje práci s mapou 81–100 % času. Mezi čtrnácti učiteli je 
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i jeden respondent (7 %), u kterého je míra času věnovaného mapám velmi proměnlivá, takže 

jej nelze přiřadit k některé z uvedených kategorií.  

Nyní se zaměříme na způsob práce s mapou. Mezi oběma skupinami nejsou v tomto 

případě výrazné rozdíly. Respondenti kladou důraz na mapu především jako na významný 

zdroj informací, které by měl žák zvládnout vyhledat/vyčíst a dále s nimi pracovat. 

Respondenti tak velmi často kladou důraz na dovednosti, díky kterým si žák geografické 

informace zvládne vyhledat sám – např. dovednost pracovat s atlasem a s jeho rejstříkem, 

určování zeměpisných souřadnic místa a vyhledání místa podle zeměpisných souřadnic, 

porozumění legendě a měřítku a celková orientace v mapě. Byl zde kladen také veliký důraz 

na to, aby byl žák schopen vybrat vhodnou mapu a porovnat různé druhy map. 

Pro respondenty je pak důležitá praktická aplikace těchto schopností – žák by měl např. 

zvládnout číst, popsat, vyhledat, ověřovat, interpretovat, analyzovat, zhodnotit a odvodit 

informace a použít je k vysvětlení jevů a vyvození závěrů, případně najít odpovědi na určité 

otázky nebo pomocí mapy naplánovat cestu. Někteří učitelé kladli důraz na to, aby žáci 

zvládali najít místa, která jsou probírána, a zakreslit důležité jevy do slepé mapy. Pro některé 

učitele je také významné logické uvažování žáka při práci s mapou, např. myšlení 

v souvislostech a tvorba mentální mapy. 

4.7. Pojetí práce s učebnicí ve výuce zeměpisu 

Respondenti byli dotazováni na to, jestli využívají učebnice ve výuce, případně jak s nimi 

pracují. Odkazuji se na Zahorika (1991); Janíka, Knechta (2008). Z výsledků dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že dvacet respondentů z dvaceti sedmi (75 %) používá učebnice 

alespoň průměrně (tzn. podle aktuální potřeby – ani málo, ani přehnaně často), někteří pak 

více. Sedm respondentů z dvaceti sedmi (25 %) ale učebnice spíše (případně vůbec) 

nepoužívá. V tomto případě lze najít veliký rozdíl mezi studenty a učiteli a také mezi učiteli 

s krátkou a dlouhou pedagogickou praxí. Nebyly ale zaznamenány větší rozdíly v závislosti 

na pohlaví. Nyní se zaměříme na rozdíly mezi studenty a učiteli. U studentů výrazně převládá 

názor, že chtějí ve výuce používat učebnice. Tento postoj totiž zastává dvanáct ze třinácti 

studentů (92 %). Stejný názor pak zastává pouze sedm učitelů ze čtrnácti (50 %), tedy 

polovina. Druhá polovina učitelů (50 %) totiž učebnice používat nechce. Mezi všemi třinácti 

studenty pak najdeme pouze jednoho respondenta (8 %), který učebnice používat nechce. 

Zajímavým zjištěním je i fakt, že učitelé, kteří používají učebnice, mají v průměru delší 
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učitelskou praxi. Učebnice tak chtějí používat především studenti učitelství a učitelé s delší 

pedagogickou praxí, nikoliv učitelé s kratší pedagogickou praxí. 

Někteří respondenti zdůvodnili své stanovisko. Pokud respondenti učebnice 

používají, využívají je především kvůli obrázkům, grafům a tabulkám, kvůli práci s textem, 

případně také jako osnovu a pomůcku pro žáky, která jim slouží jako zdroj informací 

k samostudiu. Ve výjimečných případech používají respondenti pracovní sešity a nechávají 

žáky dělat výpisky z učebnice. Někteří respondenti také uvedli, že je důležité postupovat 

podle učebnice, respektive dodržovat časovou posloupnost jednotlivých kapitol, aby měl žák 

větší přehled a mohl se pak z učebnice učit. V dotazníkovém šetření se objevily i argumenty 

proti používání učebnic. Někteří respondenti nepovažují učebnice zeměpisu za dobré, a to 

z mnoha různých důvodů – např. uváděli, že učebnice zeměpisu rychle stárnou, že nejsou 

kvalitní a vyhovující a málo aktivizují žáky. Míru využití učebnic ve výuce zeměpisu 

můžeme vidět v následující tabulce: 

Tabulka 8: Využití učebnic ve výuce zeměpisu (zdroj: vlastní dotazníkové šetření) 

Číslo respondenta Kategorie student/učitel Využití učebnice ve výuce 

zeměpisu 

1  

 

 

 

 

 

Student 

Ano 

2 Ano 

3 Ano 

4 Ano 

5 Ano 

6 Ano 

7 Ano 

8 Ano 

9 Ano 

10 Ano 

11 Ano 

12 Ano 

13 Ne 

14  

 

 

Ano 

15 Ne 

16 Ano 
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17  

 

 

 

Učitel 

Ano 

18 Ne 

19 Ne 

20 Ano 

21 Ne 

22 Ano 

23 Ano 

24 Ano 

25 Ne 

26 Ne 

27 Ne 

 

Z tabulky je patrné, že učebnice používá více studentů než učitelů. Údaje v tabulce 

byly srovnány s charakteristikami jednotlivých respondentů, což vedlo k získání 

překvapivých výsledků – jak již bylo uvedeno výše, u studentů výrazně převládá názor, že 

chtějí používat učebnice, což nemůžeme říct v případě učitelů, kde je dokonce polovina 

dotázaných používat nechce. Učebnice používají převážně učitelé s delší pedagogickou praxí 

a odmítavě se učebnicím staví více mladších učitelů. Názory na používání učebnic jsou tak 

v tomto případě velmi odlišné. 

4.8. Celková syntéza všech výsledků dotazníku 

Zaměříme se nyní na syntézu všech výsledků dotazníku, a to s ohledem na cíle celé této 

práce. Z výsledků práce vyplývá, že respondenti chtějí naučit své žáky základní znalostí 

přehled o světě, logické uvažování, orientaci v mapě i v prostoru a dovednosti, které jsou 

praktické pro život. Více učitelů než studentů pak klade důraz na orientaci v mapě. Vše 

směřuje k vyššímu cíli, než je jen pouhé získávání znalostí. Respondenti totiž za obecný cíl 

výuky zeměpisu a vyučování velkého množství znalostí považují velmi často osvojení 

postojů, názorů a hodnot a aplikaci nabytých znalostí do praktických dovedností. Znalosti 

jsou spíše vnímány jako jakýsi základ pro tyto cíle, i když ve výuce převažují. Bylo zjištěno, 

že učitelovo osobní pojetí výuky má často veliký vliv na to, na která témata kladou učitelé 

důraz.  Převládá názor, že zeměpis je věda na pomezí přírodních a humanitních věd, a to jak 

v případě studentů, tak v případě učitelů. Přesto lze nalézt respondenty, kteří jsou vyhranění, 

a to spíše v případě učitelů. V polovině takovýchto případů pak respondenti kladou větší 
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důraz na témata, která souvisejí s jejich pojetím zeměpisu jako přírodní, nebo naopak 

humanitní vědy. Z výsledků také vyplývá, že respondenti přikládají v průměru největší důraz 

výuce o České republice, ať už jsou to studenti, nebo učitelé. Často toto stanovisko 

zdůvodňují tím, že je nejpodstatnější znát svoji vlastní zemi a prostředí, ve kterém žák žije. 

Někteří respondenti také poukázali na to, že se podle nich terénní geografická výuka, praxe 

a aplikace hůře realizuje v podmínkách základních škol, tvrdí, že chybí dostatek času na její 

realizaci. Respondenti mj. kladou veliký důraz i na výuku průřezových témat. Pro všechny 

respondenty je zásadní výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Co se 

týče ostatních témat, učitelé se jim snaží věnovat více času než studenti učitelství. Výjimkou 

je mediální výchova, kterou naopak zdůrazňují spíše studenti. Kromě výchovy k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech je v průměru kladen největší důraz 

na environmentální výchovu a multikulturní výchovu. Mnoho učitelů klade důraz na výuku 

různorodých praktických aktivit, především pak učitelé. Důraz je kladen na práci s mapou, 

práci s texty, informacemi a zdroji, případně také na práci v terénu. 

Nyní se zaměříme na vyučovací styly učitelů. Podle kategorizace Fenstermachera, 

Soltise (2008) mírně převládají respondenti, kteří používají dva až tři vyučovací styly 

najednou. Menší polovina dotázaných pak používá jeden jediný vyučovací styl – těchto 

respondentů je více v případě učitelů, u obou skupin převládá exekutivní vyučovací styl. 

Zastoupeny jsou zde ale všechny tři styly. Podle kategorizace vyučovacích stylů, které 

definovali Fischer, Fischer (1979), převládají také respondenti, kteří používají více 

vyučovacích stylů najednou. Přibližně třetina používá jeden jediný vyučovací styl. Když se 

zaměříme na souhrnné výsledky bez ohledu na to, kolik stylů respondenti používají, zjistíme, 

že více jak polovina respondentů používá vyučovací styl zaměřený na racionální přístup 

k výuce a vyučovací styl zaměřený na spolupráci a aktivitu žáků. Přibližně třetina 

respondentů klade důraz na vyučovací styl zaměřený na proces učení se. Z výsledků vyplývá, 

že obě skupiny přikládají přibližně stejný význam spolupráci a aktivitě žáků, racionálnímu 

přístupu k výuce, zvládání úkolů i důrazu na probrání osnov daného předmětu. Proces 

zvládání a zlepšování schopnosti učení se je zásadní spíše pro studenty. Učitelé pak 

přikládají větší význam nadšení a zájmu o předmět a výběru témat, která zajímají žáky. 

Všichni respondenti, kteří zastávají liberální vyučovací styl, zastávají také vyučovací 

styl zaměřený především na nadšení a zájem o daný předmět. V případě exekutivního stylu, 

facilitačního stylu, nebo různých kombinací těchto stylů můžeme respondenty přiřadit 

především ke dvěma dalším vyučovacím stylům – jeden z nich je zaměřen na racionální 
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přístup a druhý na spolupráci. Tyto postoje pak převládají jak u studentů učitelství, tak 

u učitelů. Po přezkoumání jednotlivých dotazníků bylo mj. zjištěno, že vyučovací styly velmi 

souvisejí s postoji a pojetím výuky daného respondenta a že se do vyučovacích stylů prolíná 

jak jejich pojetí cílů, tak jejich pojetí obsahu výuky. 

Dále bylo zjišťováno, jak moc učitelé podporují vzájemnou spolupráci žáků, a tudíž 

rozvíjení komunikativních a sociálních a personálních kompetencí. Nejvíce je zastáván 

názor, že by vzájemné spolupráci mělo být věnováno 21–40 % času výuky. Druhým 

nejčastějším názorem je pak názor, že má tato spolupráce trvat přibližně 41–60 % času 

výuky. Z výsledků vyplývá, že by studenti věnovali vzájemné spolupráci mezi žáky 

v průměru více času než učitelé, kteří jsou v tomto ohledu více skeptičtí. Mezi respondenty 

převládá názor, že je určitá míra spolupráce potřeba, protože spolupráce rozvíjí řadu 

vlastností a dovedností a je důležitá na pracovišti. Přesto ale většina respondentů trvá na tom, 

že by měl být čas věnovaný vzájemné spolupráci omezený, protože se žáci musejí spoléhat 

v životě především sami na sebe a mají tudíž pracovat hlavně samostatně a nespoléhat se 

na pomoc druhých. 

Následně jsme se zaměřili na to, kolik času by respondenti věnovali práci s mapou a 

jak s mapou při výuce pracují. Nejvíce je zastoupen názor, že by práce s mapou měla pokrýt 

21–40 % času výuky, hned poté následuje názor, že by to mělo být 41–60 % času výuky. 

Když se zaměříme na společné znaky a rozdíly mezi studenty a učiteli, zjistíme, že učitelé 

v průměru věnují práci s mapou větší množství času, než by jí věnovali studenti. Můžeme si 

všimnout, že u vzájemné spolupráce tomu bylo naopak – té by více času věnovali naopak 

studenti. Co se týče práce s mapou, nejsou mezi studenty a učitelů velké rozdíly. Respondenti 

kladou důraz na mapu především jako na významný zdroj informací, které by měl žák 

zvládnout vyhledat/vyčíst a dále s nimi pracovat. Žák by měl podle nich především umět 

pracovat s atlasem a s jeho rejstříkem, určovat zeměpisných souřadnice místa a naopak, 

porozumět legendě a měřítku a celkově se orientovat v mapě. Měl by být schopen vybrat 

vhodnou mapu podle situace a porovnat různé druhy map. Pro respondenty je pak důležitá 

praktická aplikace těchto schopností – žák by měl být schopen pracovat s informacemi a 

použít je k vysvětlení jevů, vyvození závěrů, nalezení odpovědí nebo s pomocí mapy 

naplánovat cestu. Kromě práce s mapou byla zkoumána i práce s učebnicí. Bylo zjištěno, že 

tři čtvrtiny respondentů používají učebnice a čtvrtina respondentů ne. Používání učebnic 

převládá především mezi studenty a také mezi učiteli s delší pedagogickou praxí. Nejmladší 

učitelé pak učebnice spíše nepoužívají, protože je neshledávají vyhovujícími. Tvrdí 
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například, že učebnice zeměpisu rychle stárnou. V případě respondentů, kteří je používají, 

pak převládá názor, že jsou učebnice ve výuce důležité kvůli obrázkům, grafům, tabulkám, 

práci s textem a slouží také jako osnova učiteli a jsou velmi významné pro samostudium 

žáka. Je také kladen důraz na dodržování časové posloupnosti témat v učebnici, aby se žáci 

lépe zorientovali v učivu. 
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5. Závěr 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že učitelovo osobní pojetí výuky výrazně 

ovlivňuje výuku zeměpisu a obsah výuky i přes povinnost dodržování RVP. Projevuje se 

v pojetí a realizaci cílů, v pojetí obsahu výuky, forem, metod i učebních pomůcek. To, jak 

učitelé vnímají zeměpis a cíle výuky zeměpisu, může způsobit, že se na některá témata 

zaměřují více a na jiná méně. Většina učitelů vnímá zeměpis tak, že se jedná o vědu 

na pomezí přírodních a humanitních věd, ale můžeme najít i výjimky, a to převážně v případě 

učitelů. Toto jejich pojetí zeměpisu se pak v polovině případů projevilo v upřednostňování 

určitých témat souvisejících s tím, jestli inklinují k přírodním, nebo k humanitním vědám. 

Bylo zjištěno, že se respondenti snaží naučit své žáky základní znalostní přehled o světě, 

logické uvažování, orientaci v mapě i v prostoru a dovednosti, které jsou praktické pro život. 

Největší důraz je pak kladen na výuku o České republice, což je převážně zdůvodňováno 

tím, že žák má znát své nejbližší okolí. Většina respondentů také usiluje o to, aby se žáci 

naučili to, co upotřebí v reálném životě. Přestože ve výuce v průměru převažuje výuka 

znalostí, respondenti je vnímají spíše jako jakýsi základ pro to, aby si žáci díky nim vytvářeli 

postoje, názory a hodnoty a aplikovali množství znalostí do praktických dovedností. Studenti 

a především učitelé pak kladou důraz na výuku průřezových témat, především na výchovu 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchovu a 

multikulturní výchovu. Na základě těchto poznatků můžeme říci, že bylo splněno několik 

podstatných cílů práce – bylo zjištěno, co vyučují dnešní učitelé zeměpisu, co je pro ně 

v zeměpise nejdůležitější a co chtějí primárně naučit své žáky. 

Díky následujícím výsledkům byl pak splněn další cíl této práce – bylo zjištěno, 

jakým způsobem dnešní učitelé zeměpisu vyučují. V práci byl kladen veliký důraz 

na vyučovací styly. Z výsledků vyplývá, že vyučovací styly velmi souvisejí s postoji a 

pojetím výuky daného respondenta a že se do vyučovacích stylů prolíná jak jejich pojetí cílů, 

tak obsahu výuky. Na základě výsledků byly určeny převládající vyučovací styly. Podle 

kategorizace Fenstermachera, Soltise (2008) mírně převažuje používání dvou až tří 

vyučovacích stylů najednou, ale menší polovina respondentů používá jeden vyučovací styl 

(hlavně učitelé), nejvíce zastoupen je exekutivní styl, přestože jsou zde zastoupeny všechny 

tři styly. Fischer, Fischer (1979) definovali kategorizaci sedmi vyučovacích stylů, z nichž 

naši respondenti používají převážně dva až tři styly najednou a přibližně třetina používá 

jeden styl. Celkově je kladen největší důraz na vyučovací styl zaměřený na racionální přístup 
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k výuce a vyučovací styl zaměřený na spolupráci a aktivitu žáků. Přibližně třetina 

respondentů klade důraz na vyučovací styl zaměřený na proces učení se. Studenti i učitelé 

přikládají přibližně stejný význam spolupráci a aktivitě žáků, racionálnímu přístupu k výuce, 

zvládání úkolů i důrazu na probrání osnov daného předmětu. Proces zvládání a zlepšování 

schopnosti učení se je zásadní spíše pro studenty. Učitelé pak přikládají větší význam 

nadšení a zájmu o předmět a výběru témat, která zajímají žáky. Dále byly zkoumány i jiné 

aspekty výuky, podle kterých můžeme vidět, jakým způsobem respondenti vyučují – např. 

kolik času věnují vzájemné spolupráci žáků. Převažuje názor, že by to mělo být 21–40 % 

času výuky, následuje názor, že by to mělo být 41–60 % času výuky. Respondenti kladli 

veliký důraz na význam spolupráce, ale zároveň i na důležitost samostatné práce. Studenti 

by oproti učitelům věnovali více času této vzájemné spolupráci. Naopak je tomu v případě 

práce s mapou, které by se věnovali spíše učitelé. Převládá názor, že by práce s mapou měla 

pokrýt 21–40 % času výuky, hned poté následuje názor, že by to mělo být 41–60 % času 

výuky. Na mapu je kladen důraz především jako na významný zdroj informací, se kterými 

by měl žák pracovat a používat je pro praktickou aplikaci. Zkoumána byla nejen práce 

s mapou, ale i práce s učebnicí. Bylo zjištěno, že mnoho učitelů zeměpisu nepoužívá 

učebnice, přičemž ti, kteří je používají, mají v průměru delší pedagogickou praxi. V případě 

studentů učitelství chtějí prakticky všichni učebnice používat – v tomto případě jsou 

považovány za zdroj zajímavých obrázků, grafů, tabulek, také jsou používány 

pro samostudium, jako osnova nebo také pro práci s textem a mnoho dalších činností. 

Respondenti přikládají větší význam mapě oproti učebnici. Celkově nebyly nalezeny zásadní 

názorové rozdíly mezi oběma pohlavími. 

Na základě dotazníkového šetření vyšlo mj. najevo, že dotazník na zjišťování pojetí 

výuky učitelů funguje v praxi, což byl další cíl tento práce. Bylo také zjištěno, že lze často 

najít podstatné rozdíly mezi studenty učitelství a učiteli. To je podle mého názoru dané tím, 

že učitelovo pojetí výuky a jeho vyučovací styl ovlivňuje pedagogická zkušenost a věk a že 

každý student učitelství zastává určité postoje a ideály, které se můžou změnit po střetu 

s pedagogickou realitou dnešní doby. 

Platnost výsledků této práce je do jisté míry limitována, protože se tato práce 

zaměřila na malý vzorek respondentů. Jsem ale přesvědčena, že tato práce může být inspirací 

budoucím učitelům, aby si ujasnili, které vyučovací styly jim osobně vyhovují a která pojetí 

výuky jsou podle nich ideální. Názory všech respondentů mohou budoucím učitelům 
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posloužit jako inspirace. V budoucnu bych chtěla na toto téma navázat ve své diplomové 

práci. 
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