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Výuka regionální geografie v Montessori školách 

Abstrakt 

Cílem této práce je představit význam a postavení učiva regionální geografie a provést 

analýzu přístupů k metodám výuky regionální geografie, které jsou využívány 

v Montessori školách v České republice a jsou aplikovatelné ve výuce zeměpisu 

i na ostatních typech škol. Konkrétně se zabýváme žáky druhého stupně základních škol 

a nižšího stupně gymnázia. Této problematice se práce věnuje ve dvou částech. První, 

teoretická, část je věnována seznámení s historií regionální geografie, jakožto vědecké 

disciplíny, a následně s funkcemi a předmětem studia regionální geografie obecně. Další 

části pojednávají o kurikulu a výuce regionální geografie. V závěru této teoretické části 

jsou kapitoly věnované Montessori vzdělávání a metodice využité pro účely této práce. 

Druhá část shrnuje výsledky kvalitativně pojatého výzkumu, jež zahrnuje metodu 

polostrukturovaných rozhovorů s učiteli regionálního zeměpisu a zúčastněné pozorování 

v hodinách. V závěru práce jsou představeny souhrnné výsledky kvalitativního výzkumu, 

které jsou podrobeny diskusi. 

 

Klíčová slova:  

Výuka zeměpisu, regionální geografie, Montessori, kvalitativní výzkum, 

polostrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování 

  



 

 

  



 

 

The teaching of regional geography in Montessori schools 

Abstract 

The goal of this thesis is to present the importance and position of the curriculum of 

regional geography and to analyze the approaches to teaching methods of regional 

geography, which are used in Montessori schools in the Czech Republic and are 

applicable in teaching geography in other types of schools. Specifically, we study pupils 

in the higher grades of primary schools and the lower grades of a grammar school. The 

work deals with this topic in two main parts. The first theoretical part is devoted to 

familiarization with the history of regional geography as a scientific discipline and, 

subsequently, with the functions and subject of study of regional geography in general. 

The next section deals with the curriculum and teaching of regional geography. At the 

end of the theoretical part, there are chapters devoted to Montessori education and 

methodology utilized in this thesis. The second part summerizes results of qualitative 

research, including the method of semi-structured interviews with teachers of regional 

geography and participatory observations in classes. At the end of the thesis, the summary 

results of qualitative research are proposed and further discussed. 
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1. Úvod 

 

Téma diplomové práce jsem si vybrala v návaznosti na svou bakalářkou práci, ve které 

jsem monitorovala výuku zeměpisu v alternativních školách. Na alternativních školách 

mě zaujala velká míra aktivizace žáků, která mi často při mém studiu na základní a střední 

škole chyběla. Již během svého studia vysoké školy jsem byla v mnoha předmětech 

inspirována k vyučování, které by v žácích, použitím různých metod a forem výuky, 

vzbudilo pozornost a motivovalo je k učení. Zajímalo mě tedy, jak probíhá výuka 

ve školách, kde se metodami a organizací výuky liší od toho, co jsem ze svého studia 

znala já a od čeho jsem se při své budoucí práci učitele chtěla odklonit. Ve své diplomové 

práci se již zaměřím jen na nejrozšířenější typ alternativních škol u nás a tím je 

Montessori. Konkrétně se specializuji na výuku regionálního zeměpisu, který bývá často 

z pohledu žáků klasických škol ne příliš atraktivním tématem, na druhém stupni 

základních škol a nižším stupni gymnaziálního vzdělávání. 

 

Obsah a význam regionální geografie je často diskutovaným tématem v oblasti 

geografického vzdělávání.  Tvoří základní jádro geografického učiva a z pohledu časové 

dotace je mu věnován největší prostor zeměpisného vzdělávání jak na základních, tak 

středních školách. Studium světových regionů žákům umožňuje poznat jednotlivé části 

okolního světa, porozumět jejich odlišnostem a tím lépe porozumět dnešnímu, stále se 

měnícímu, světu. Při studiu regionální geografie žáci propojují poznatky fyzicko-

geografické a socio-geografické, čímž lépe vnímají svět jako funkční celek, který se 

přirozeně nedělí na jednotlivé disciplíny. Učitelé se však při výuce regionální geografie 

potýkají s mnoha problémy, které mnohdy způsobují neatraktivnost výuky právě této 

části zeměpisu. Nejsou to jen otázky vhodně zvolených forem a metod výuky, ale 

především přiměřenost a množství znalostí, které je nutné žákům předat. V dnešním 

modernizujícím se světě je totiž pro žáky stále snazší si základní informace o probíraném 

území najít. A tak motivace ke studiu právě této části zeměpisu nebývá snadná. Je potřeba 

přizpůsobit výuku potřebám dnešního studenta a místo memorování základních informací 

o každém území se zaměřit na problémy, význam a charakteristiky regionů, které nejsou 

na první pohled tak jasné a mohou výuku velmi obohatit.   
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 Hlavním cílem této diplomové práce je představit význam a postavení učiva 

regionální geografie a provést analýzu přístupů k metodám výuky regionální geografie, 

které jsou využívány v Montessori školách v České republice a jsou aplikovatelné 

ve výuce zeměpisu i na ostatních typech škol. Při stanovení cíle práce vycházím 

z hypotézy, že Montessori vzdělávání se snaží co možná nejvíce pracovat s motivací 

dítěte ke studovanému tématu. Také usiluje o propojenost poznatků a oproštění 

od pouhého memorování znalostí, které se často s tradiční výukou regionální geografie 

v běžných školách pojí. Na základě již zmíněného cíle diplomové práce byly stanoveny 

2 výzkumné otázky. Tedy: 

„V čem spočívá problematika výuky regionální geografie a jakým způsobem by bylo 

možné ji zefektivnit?“ 

„Jakým způsobem by měla být vyučována regionální geografie, aby byla pro žáky co 

nejvíce efektivní?“ 

 

 Diplomová práce je rozdělena na části teoretickou a praktickou. Teoretická část 

vychází z obsahové analýzy dostupné prostudované literatury a je dále rozdělena na tři 

podčásti. První se věnuje regionální geografii a jejímu postavení v českých školách. 

Ve druhé podčásti bude představeno Montessori vzdělávání. Poslední podčást práce se 

zabývá metodikou výzkumu a zpracování dat, která byla použita pro část praktickou.  

  

 V návaznosti na teoretickou část se bude praktická část zabývat vlastnímu šetření, 

které bylo provedeno na konkrétních školách, jež byly v rámci sběru dat navštíveny. 

Výzkum se zaměřuje na analýzu přístupu k metodám výuky regionální geografie 

v Montessori školách. První podčást se věnuje zúčastněnému pozorování na vybraných 

školách. Ve druhé podčásti jsou prezentovány výsledky obsahové analýzy 

polostrukturovaných rozhovorů s učiteli Montessori škol. Závěrečný oddíl praktické části 

této diplomové práce se věnuje celkovým výsledkům vlastního výzkumu, podrobeným 

diskusi.  

 

 Domnívám se, že tato práce by mohla být přínosná nejen pro současné pedagogy, 

kteří se výukou regionální geografie již zabývají, ale i pro pedagogy budoucí, kteří se 

s problematikou efektivního a pro žáky atraktivního pojetí regionálního zeměpisu teprve 

setkají.   
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2. Historie regionální geografie  

 

„Region je jedním ze základních konceptů v geografii, který vychází z charakteru 

nejobecnějšího objektu studia geografie, kterým je planeta Země. V geografických 

disciplínách má region své místo již od antických dob, ačkoliv se význam pojmu a jeho 

obsah v průběhu času měnily.“ (Toušek, Kunc, Vystoupil 2008, s. 371.) 

 

Na samém počátku studia byla geografie nediferencovanou vědou, která se zabývala 

pouze popisem zemského povrchu, jak vyplývá z jednotlivých částí jejího řeckého názvu. 

Tedy: Geos – Země, graphein – popsat. (Toušek, Kunc, Vystoupil 2008) Z dnešního 

pohledu tuto funkci plní právě regionální geografie. Počáteční, popisný, charakter 

regionální geografie měl za úkol převážně podávat obraz nově objevované krajiny, což 

bylo často z pohledu cestovatele velmi subjektivní. Někdy autor popisoval přírodu, jindy 

spíše města nebo hospodářství. Takovéto deskripce, které však nedávaly ucelený obraz 

konkrétního místa, vytvářely už ve starověku učenci, jako například Hekatoios z Milétu, 

Demokritos, Herodotos, Strabón a další. Již v této době, ve svém díle Geografika, Strabón 

popsal všechny dosud známé krajiny světa. (Bašovský, Lauko, 1990) 

 

V období feudalismu v Evropě na antickou práci, v oblasti geografie, navázali 

Arabové, kteří své zeměpisné vědomosti získávali například při šíření Islámu nebo 

obchodních cestách. Právě první regionálně geografická práce je s velkou 

pravděpodobností popis kupecké cesty z roku 851 do Indie a Číny. (Bašovský, Lauko, 

1990) 

 

V období renesance, které bylo z pohledu geografie obdobím velkých geografických 

objevů, již Bernhard Varenius, ve své knize Všeobecná geografie, odlišuje všeobecnou 

geografii, takzvanou „Geographiu Generalis“, která zkoumá jednotlivé jevy na zemském 

povrchu, od speciální (regionální) geografie „Geographie Regionalis“. (Demek, 1980) 

V této době se již objevují geografická díla i z našeho území. Například zeměpisný obraz 

Moravy od Jana z Doubravy, který pochází z roku 1541. (Bašovský, Lauko, 1990) 

 

V 18. století se, v souvislosti s formováním moderních států, zvyšuje poptávka po 

regionálně geografických dílech, která by jednotlivým státům podala poznatky nejen 
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o vlastních krajinách, ale i o krajích, o které státy projevovali zájem. Například pro státní 

úředníky, vojáky a podobně. Vlivem prudkého rozvoje vědy v Evropě se koncem 18. 

a začátkem 19. století začíná usilovat o vytvoření novodobé geografie. (Bašovský, Lauko, 

1990) Původní pojetí geografie se začíná více diferencovat na samostatná odvětví:  

fyzickou a sociální geografii. Tímto vlivem se tedy rozdělila i samotná regionální 

geografie. V téže době se uplatňují převážně německé, americké a francouzské 

geografické školy. Z první jmenované, tedy německé školy, se v tomto období prosazují 

Alexander von Humboldt a Karl Ritter. (Mečiar, 2006) Oba zastávali zejména 

deterministický přístup k regionu, který představuje myšlenku, že sociální, kulturní 

a ekonomické charakteristiky regionu jsou určovány přírodními podmínkami daného 

regionu. Kultura dané společnosti je tak těsně spjata s environmentální podstatou regionu. 

(Toušek, Kunc, Vystoupil 2008) Centrem Humboldtovy práce byla převážně fyzická 

geografie, za jejíž zakladatele je také považován. I přes to však publikoval i významnou 

regionálně geografickou práci ze Střední a Jižní Ameriky. (Bašovský, Lauko, 1990) 

Za zakladatele novodobé regionální geografie se pokládá K. Ritter. Ten měl velký vliv 

i na českou geografii. (Häufler, 1982) Ve svých pracích popisoval jevy a objekty jako 

jednoduchá fakta, která se snažil objasnit ve vzájemných souvislostech. Ritterova 

regionální geografie se orientovala převážně na člověka. Zkoumala tedy povrch Země 

z převážně antropocentrického hlediska. Na jeho regionálně geografickou práci posléze 

navázali další uznávaní geografové, jako například Friedrich Ratzel, nebo Ferdinand von 

Richthofen. (Bašovský, Lauko, 1990) 

 

 Výraznou osobností této doby se následně stal Alfred Hettner, který značně přispěl 

do metodologie regionální geografie. Mimo jiné zavedl systematiku v regionálních 

monografiích, zvanou též jako Hettnerovské schéma regionální geografie. Toto schéma 

se opíralo o analýzu regionů podle samostatných částí, od geologické stavby, povrchu 

a přírody až k hospodářství a kultuře člověka. Hettner se pokusil inovovat klasifikaci věd 

Immanuela Kanta a chtěl prokázat, že geografie je vědou výlučně chronologickou. Celá 

geografie u něj byla prezentována geografií regionální. (Bašovský, Lauko, 1990) 

 

 Na přelomu 19. a 20. století jsou v regionální geografii jiné školy potlačovány 

rozvojem názorů Ratzlera a Hettnera nejen v německé sféře, ale i mimo ni. (Bašovský, 

Lauko, 1990) Do popředí se však postupně dostává i francouzský vliv jménem geografa 
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Paula Vidala de la Blacheho, který byl zakladatelem regionální geografie v dnešním slova 

smyslu. Ten vydal knihu Tableau de la Géographie de la France, která podávala 

souhrnný geografický obraz Francie a stala se vzorem pro následující díla podobného 

charakteru. V knize autor vnímal region jako celek a zkoumal ho pomocí analýzy obrazu 

krajiny. Také se významně odklonil od deterministického pojetí regionu. V jeho 

posibilistickém pojetí vnímal region celkově jako výsledek působení 

fyzickogeografických a sociálněgeografických charakteristik navzájem. Vidal de la 

Blache ve svých pracích vyzdvihoval element komplexnosti a dynamičnosti, který se ve 

všeobecných rysech zachoval až do dnešní doby. Pojetí regionu Vidala de la Blache i jeho 

následovníků bylo idiografické. Geografové se tedy při popisu území soustředili převážně 

na unikátní, specifické znaky, které je odlišovali od regionů ostatních. (Toušek, Kunc, 

Vystoupil, 2008) Vliv Vidala de la Blachea a jeho pokračovatelů na geografické myšlení 

byl tak významný, že region se stal základním výzkumným objektem a tím se regionální 

geografie dostala do popředí geografického zájmu. Význam francouzské regionální 

geografie v čele s Vidalem de la Blachem se rozšířil po celé Evropě. (Bašovský, Lauko, 

1990) 

 

Zdůrazňováním individuální povahy regionů přistupoval k regionální geografii 

i americký geograf Richard Hartshore. Ten se také jako první zabýval prostorovou 

organizací geografických informací systematicky. Je také autorem pojmu prostorová 

diferenciace. Ta se zabývá rozmístěním fyzikálních a sociálních jevů v prostoru 

a zkoumá, jak jsou tyto jevy spojeny s jinými prostorově blízkými a příčinně propojenými 

jevy v regionech. Na rozdíl od francouzské školy však Hartshore do jisté míry popíral 

spojení společnosti a přírody. Jeho indeterministické pojetí tedy popíralo závislost 

charakteru společnosti na přírodních podmínkách. 

 

 Od 50. let minulého století se regionální geografie potýká s klesajícím významem 

jak ve vědě, tak i ve školní praxi. Dle Demka pak regionální geografie prochází krizí. 

(Demek, 1987) Je nesporné, že i v této době měl, a stále má, původní, systematický, popis 

krajin svůj smysl. Hromadění a třídění údajů o složkách krajinné sféry a jejich vztazích 

má stále velký význam hlavně v částech světa, které zůstaly stranou při využití území 

člověkem, nebo o nichž jsou informace stále nepříliš podrobné, jako například polární 

oblasti, velehory, pustiny apod. (Bičík, Brinke 1987) Je však patrné, že jak u nás, tak ve 
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světě klesal počet regionálně geografických prací i počet hodin věnovaných výuce 

regionální geografie ve škole. (Bičík, 2000) 

 

Vlivem společensko-politické situace česká geografie v období sedmdesátých 

a osmdesátých let ztratila kontakt s vývojem geografie především v anglosaských zemích. 

Našim geografům scházela možnost terénního studia v zahraničí a regionální geografie 

se tak vyvíjela mnohem pomaleji než jiné geografické disciplíny. Regionální geografie 

ztratila téměř poznávací funkci, což se projevilo převážně v aplikačních funkcích 

a vzdělávání zaměřeném mimo Československo. Zde převládala zastaralá témata 

a tradiční postupy. Díky společensko-politickému ustrnutí a tabuizaci některých témat, 

kterými se zabývali geografové ve vyspělých zemích, se zájem o regionální geografii 

stále snižoval až na pouhé potřeby vzdělávání. Důraz se kladl převážně na faktografii 

a znalosti, nikoliv na pochopení či práci s těmito fakty. (Bičík, 2000) 

 

Změny politicko-ekonomických podmínek se projevily v i oblasti regionální 

geografie. Dle Bičíka (2000) se transformace ukázaly v několika klíčových oblastech. 

Jako první z nich jmenuje Bičík zájem o cestování a s tím související zaměření geografie 

na různé cílové skupiny, jako jsou například turisté nebo podnikatelé, kteří přijíždějí 

do ČR. Dále zahrnují zvětšení škály profesí, ve kterých hrají významnou roli regionálně-

geografické znalosti a dovednosti, a nová administrativní členění států a s tím spojené 

strategie rozvoje a analýzy. V neposlední řadě Bičík popisuje objevení nových témat, jako 

například bipolární rozdělení světa a jeho transformace, pokračující globalizaci, vývoj 

interakce společnost– příroda v různých řádovostních úrovních regionu nebo 

problematiku mezistátní migrace. (Bičík, 2000) Přibližně od 80. let 20. století se zvyšuje 

zájem o studium kultury jednotlivých zemí. Tento obrat ke kultuře se někdy nazývá tzv. 

kulturním obratem. Jeho přínos byl především ve vývoji kritických přístupů k poznání 

světa. Regiony se přestávaly vnímat jako objekty, ale nově jako subjektivní konstrukce. 

Mluvíme také o nové regionální geografii, ve které se odkláníme od studia interakce 

společnost– prostředí ke studiu oboustranných vztahů člověka a společnosti.  Předmětem 

studia regionů se stalo odhalování analogií ve fungování jednotlivých regionů a studium 

mechanismů, které je utváří a přetváří. Stále častěji je také koncept regionu nahrazován 

konceptem místa. (Kučera, 2011) 
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3. Funkce regionální geografie  

 

Dle Bičíka (Bičík 2000) má regionální geografie několik funkcí. V první řadě se jedná 

o funkci poznávací, která vychází z popisu poznávaných regionů. Druhou funkcí, která 

navazuje na funkci poznávací je funkce aplikační. Jedná se o sloučení znalostí s dílčími 

analýzami o složkách přírodní či sociální sféry v konkrétním sledovaném území. Jak 

autor uvádí, tak se s výjimkou cestovních kanceláří jedná převážně o znalosti z oblasti 

našeho území a málo o znalosti ze zahraničí. Jako jedna z aplikačních funkcí regionální 

geografie je pak jmenována funkce vzdělávací. Jak však sám autor uvádí, tak tato funkce 

má natolik speciální charakteristiky, že se hodnotí samostatně, jakožto třetí funkce 

regionální geografie. Vzdělávací funkce se uplatňuje ve dvou rovinách: v podobě obecně 

vzdělávací funkce médií a regionálně geografické vzdělávací funkci škol. (Bičík, 2000) 

  

V případě obecně vzdělávací funkce se jedná především o prostorovou lokalizaci 

sledovaných jevů s využitím různých médií, kterými mohou být tiskoviny, televize, rádia 

či různé mapy. Řezníčková (2006) mluví o konceptu celoživotního učení, které zahrnuje 

i vzdělávání v podobě naučných časopisů či televizních vzdělávacích pořadů. Bičík 

(2000) uvádí, že již méně se využívá regionálně geografických informací k objasnění 

vztahů a vazeb mezi sociální a fyzickou sférou konkrétního sledovaného území. Autor 

také uvádí, že právě vysvětlovací funkce regionální geografie je mnohdy převzata jinými 

obory, protože geografové krajinnou syntézu často nedělají. Geografy tak nahrazují 

například geologové, ekologové, politologové atd. Domnívá se, že je to způsobeno 

především tím, že se regionální geografové často příliš specializují na složkové přístupy 

zkoumání krajiny a málo na přístupy celostní. Bičík pak dále poukazuje na obrovské 

množství chyb, které jsou rázu jak faktografického, obsahového i interpretačního, se 

kterými se často v médii setkáváme. Vysvětluje to nekritickými a mnohdy nekvalitními 

podklady ze zahraničí, úrovní geografického vzdělání autorů i překladatelů a dále úrovní 

čtenářské obce těchto médií. (Bičík, 2000)  

 

U regionálně geografické vzdělávací funkce se na našich školách setkáváme 

s problémem, který představují osnovy, ve kterých se převážně opakují témata popisu 

jednotlivých zemí. Mirvald (2000) například vidí největší potíž v opakování výuky podle 

světadílů a států v modelu, který je použit jak na základní, tak i střední škole. Řezníčková 
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(2006) upozorňuje na problém často „totálního pojetí“ témat namísto přiměřeného výběru 

vzdělávacího obsahu. Hynek (2000) vidí místo pro encyklopedická fakta, ve stylu 

rozumného místopisu, na základních školách. Na středních školách by se pak žáci měli 

zabývat otázkami, ke kterým nabádá mezinárodní charta geografického vzdělávání z roku 

1992. Tedy nejen „kde, co je“, ale hlavně „proč to tam je, jak to vzniklo, co se s tím dá 

dělat“ apod. Dosavadní přístup ale v praxi znamená intenzivní učení faktů a lokalizaci 

základních pojmů v místní oblasti na úkor dovedností s těmito fakty dále pracovat. 

Například vyvozovat z nich závěry či uvědomovat si hlubší souvislosti, které jsou pak 

důležité pro život běžného občana. Protože schopnosti interpretace a vyhledávání 

informací jsou v této době nezastupitelné. Bičík (2000) v závěru uvádí, že dosavadní styl 

výuky je potřeba přizpůsobit moderní společnosti nebo tento předmět zanikne. 

V návaznosti na to pak zaniknou důvody pro zachování tohoto předmětu a tím i příprava 

kantorů. (Bičík, 2000) 
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4. Předmět studia regionální geografie 

 

Regionální geografie se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi lidskou společností 

a přírodním prostředím v konkrétních územích neboli regionech. Tyto regiony jsou 

nezaměnitelné celky krajinné sféry vymezené pomocí regionalizace. Pro pochopení 

významu a funkce konkrétního regionu je vždy třeba analyzovat všechny složky jak 

přírodní, tak socioekonomické. Regionální geografie nutně zkoumá nejen regiony 

jednotlivě, ale celý soubor navzájem spjatých regionů: tedy celý regionální systém. 

(Bičík, Brinke 1987) 

 

Definice regionální geografie dle J. Korčáka (Korčák 1954, s. 39)  

„Regionální zeměpis má podávat výstižný a ucelený obraz pozorované oblasti po stránce 

přírodní i společenské, má v sobě slučovat výsledky fyzického i hospodářského zeměpisu, 

a kromě toho ještě vyjádřit podstatné rysy společenského rozvoje a zvláštností 

obyvatelstva.“  

  

Definice regionální geografie dle Mičiana (Mičian 1981, cit in Bičík, Brinke 1987 

s. 273) 

„Pod regionální geografií rozumíme studium vzájemných vztahů mezi přírodním 

prostředím a socioekonomickou sférou. Můžeme říct, že je to komplexní syntetické 

studium totálně chápané geografické krajiny. Regionální geografie vykonává centrální 

úlohu geografie jako celku, neboť jde o studium vzájemných vztahů mezi přírodou 

a společností v prostorovém aspektu.“ 

 

Regionální geografie řeší na daném území vztahy složek krajinné sféry a jejich 

hierarchii, ne však cestou sumace jednotlivých znalostí, ale cestou, kdy je krajina 

vnímána jako systém jednotlivých relativně rovnocenných prvků ve vzájemné vazbě. 

(Bičík, Brinke 1987) „…její specifikum, originalita a nesmírná obtížnost spočívá ve 

vážení vztahů mezi jevy a rozhodování, zda v konkrétním území v daném čase dát 

přednost při hodnocení obecně platným zákonitostem či specifice konkrétní krajiny“ 

(Bičík, Brinke 1987, s. 273) 
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5. Kurikulum 

 

5. 1 Teorie kurikula 

Pro pochopení postavení regionální geografie ve vzdělávacím systému a tím 

i v kurikulárních dokumentech je nutné podrobněji vysvětlit samotný pojem kurikulum, 

který je často obtížně chápán. Kurikulum je, dle Českého Pedagogického slovníku, 

„obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se 

vztahujících, její plánování a hodnocení.“ (Průcha et al., 2003) Maňák pak kurikulum 

chápe jako „souhrn znalostí, které si má osvojit člen dané společnosti.“ (Maňák, 2008, s. 

13) 

 

Pojem kurikulum se rozšířil hlavně v období baroka. V té době se význam tohoto 

slova chápal převážně jako průběh, časový úsek nebo oblast vědomostí určených 

k naučení. Později, v 18. století, byl termín postupně nahrazován výrazem učební plán. 

V anglosaském světě se však pojem kurikulum užívalo i dále, odkud se později opět 

rozšířil do Evropy. V Evropském kontextu je však i dnes termín vnímán nejednotně. 

Například Evropský pedagogický tezaurus z roku 1993 kurikulum definuje jako „seznam 

vyučovacích předmětů a jejich časová dotace pro pravidelné vyučování na daném typu 

vzdělávací instituce.“ (Maňák, 2008, s. 14) 

 

Obecnou charakteristiku kurikula a jeho vymezení Walterová (1994) popisuje jako 

soubor problémů, které se vztahují k řešení otázek: proč, koho, kdy, jak, v čem, za jakých 

podmínek a s jakými předpokládanými efekty vzdělávat (viz obrázek 1).  

Obrázek 1: Širší paradigma kurikula podle Walterové 1994, s. 53, cit in Průcha 2002, s. 15 
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Podle vzájemného působení modelu, objektu a subjektu, existuje podle Maňáka 

(2008) několik modelů kurikula. Tyto modely jsou pro nás velmi důležité k pochopení 

historického, společenského či situačního pozadí kurikula. Prvním z nich je 

fundamentální model kurikula, kdy jako subjekt vystupuje tvůrce (filosof, zákonodárce, 

badatel aj.), který definuje objekt (obsah) vzdělávání v závislosti na společnosti, kultuře, 

ideologii a tvoří požadavky na ideál osobnosti, který v tomto případě zastupuje model. 

Tento model se snaží poodhalit základní potřeby, které se v dané době na utváření 

edukačního systému uplatňují. Vycházejí z něj například ideály humanismu nebo vliv 

osvícenských idejí. Po staletí pak vymezuje soubor vzdělávacích obsahů i přes to, že se 

ve větší či menší míře obměňují a modifikují. (Maňák, 2008) 

 

Druhým modelem je konstitutivní model kurikula. Ten vychází z fundamentálního 

modelu a tvoří přesné nároky na vzdělání v daném společenském postavení. Jako subjekt 

v tomto modelu vystupují státní orgány, manažeři, politici aj. Ti v duchu 

fundamentálního modelu kurikula posuzují společenské potřeby, zájmy, cíle a podmínky. 

Díky tomu pak navrhují a prosazují odpovídající kurikulum vzdělávacího systému. Tento 

model tedy vychází přímo z fundamentálního modelu. Oproti němu se však rozrůzňuje 

například podle ekonomických podmínek nebo národních tradic. Díky sílící mezinárodní 

spolupráci (EU) je však patrná postupná unifikace. Tento model poukazuje na vznik 

jednotlivých druhů, forem a stupňů vzdělávání. Dále na vznik osnov, učebních plánů 

a výchovně-vzdělávacích cílů aj. (Maňák, 2008) 

Obrázek 2: Fundamentální model kurikula podle Maňáka 2008, s. 18 
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Posledním, třetím, modelem kurikula je realizovaný model. V pozici subjektu je 

v tomto modelu učitel, který vychází z obou předchozích modelů a na jejich základě tvoří 

model realizovaný v podobě přípravy na hodinu. V dřívějších dobách tento model 

představoval osnovy, které byly pro učitele dané a vyžadovalo se jejich věrné plnění. 

V dnešní době Rámcových vzdělávacích programů mají učitelé velkou volnost, která jim 

umožňuje učivo značně upravovat, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám žáků. Maňák 

(2008) upozorňuje, že je velmi důležité, aby učitelé při přípravě výuky znali původ 

kurikula, jeho společenské kořeny a závaznost určitých činitelů. Na druhou stranu apeluje 

na schopnost učitelů neustále kurikulum aktivně zdokonalovat. Tyto modely pak učitelům 

mají k pochopení aktivní spoluúčasti pomoci. (Maňák, 2008) 

 

Obrázek 4: Realizovaný model kurikula podle Maňáka 2008, s. 20 

Obrázek 3: Konstitutivní model kurikula podle Maňáka 2008, s. 19 



 

13 

 

Maňák (2008) dále pojednává o tendencích budoucího vývoje kurikula. Zabývá 

se srovnáním kurikula minulosti a současnosti s předpokládanou formou kurikula 

budoucnosti (viz obrázek 5).   

Ve spojitosti s obsahem a přeměnou kurikula ve vývoji vzdělávacího procesu 

mluvíme o tzv. formách kurikula.  Tyto formy a jejich projevy jsou reprezentovány 

obrázkem č. 6. (Průcha 2002) 

 

Obrázek 6: Formy realizačních proměn kurikula dle Průchy 2002 cit in Maňák 2008, s. 21 

Obrázek 5: Srovnání kurikula minulosti a kurikula budoucnosti podle Maňáka 2008, s. 11. 
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 K častému rozboru a hodnocení se mnohdy využívají tzv. roviny kurikula, které 

rozlišujeme na kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené. První rovinou, tedy 

rovinou zamýšleného kurikula, se míní koncept a konkretizace cílů vyučovacího 

předmětu. Realizované kurikulum vyjadřuje vzdělávací oblast, která je samotným 

předmětem výuky. Poslední, dosažené kurikulum zahrnuje skutečně osvojené učivo (tedy 

informace, fakta, pojmy, dovednosti, návyky, myšlenkové operace, postoje či 

kompetence), které si žáci v procesu učení osvojili. Samotné učivo je chápáno jako 

prostředek k dosažení tzv. klíčových kompetencí. Ty se dají definovat jako: „souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj 

a uplatnění každého člena společnosti.“ (RVP ZV, 2005, s. 14) Klíčové kompetence dále 

dělíme na kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

občanské a pracovní. Tyto kompetence tvoří žákům základ pro celoživotní zdokonalování 

sebe samých. RVP dále člení vzdělávací obsah do vzdělávacích oblastí, které se dále dělí 

na jednotlivé vzdělávací obory, kterými ještě prostupují průřezová témata reagující na 

aktuální problematiku současného světa (viz kapitola 5.3. Regionální geografie 

v kurikulárních dokumentech). (Maňák, 2008) 

 

5. 2 Kurikulární dokumenty 

V první úrovni kurikulárních dokumentů hovoříme o Národním programu rozvoje 

vzdělávání neboli Bílé knize. Ta definuje vládní strategie v oblasti vzdělávání a dává 

konkrétní podněty k práci škol. Z Národního programu vzdělávání se odvozuje Rámcový 

vzdělávací program (RVP), který se již konkrétněji týká vzdělávání na jednotlivých 

stupních, od předškolního přes speciální a jiné. RVP také stanovuje minimum, kterého by 

měl dosáhnout absolvent daného typu vzdělávání. Z RVP vychází každá škola, která si 

vytváří svůj školní plán neboli ŠVP. Ten je již sestaven přímo kantory dané školy. Každá 

škola se tedy může profilovat svým směrem, ale vždy musí respektovat nařízení RVP. 

(Zormanová, 2014) Kurikulární dokumenty tedy mají dvě úrovně, kterými jsou úroveň 

školní a státní. Státní úroveň kurikula reprezentuje Národní program vzdělávání 

a rámcové vzdělávací programy. Školní úrovní kurikula jsou pak školní vzdělávací 

programy (viz obrázek 7). 
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5. 3 Regionální geografie v kurikulárních dokumentech  

Podle Maňáka (2008) můžeme v průběhu posledních let sledovat velké změny, které 

v českém školství probíhají. Současný systém školního vzdělávání vychází ze školského 

zákona z roku 2004. Ten stanovil vzdělávání na základě vzdělávacích programů na státní 

(v podobě tzv. Bílé knihy a RVP) a školní úrovni (v podobě ŠVP). Vzhledem k tomu, že 

ŠVP má každá škola ve své režii, a tak se tyto programy mezi školami liší, budeme se 

v této kapitole věnovat převážně postavení regionální geografie ve vzdělávacích 

programech rámcových. V českém školství je od roku 1774 zavedena povinná školní 

docházka po dobu 9 let. Pro mnoho žáků je to také první a poslední setkání s výukou 

zeměpisu. (Maňák, 2008) 

 

Rámcový vzdělávací program (RVP) definuje 9 vzdělávacích oblastí, které jsou 

tvořeny konkrétními předměty. Mnohé z nich jsou propojeny mezipředmětovými vztahy.  

 

Vzdělávací oblasti RVP 

• Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura, cizí jazyk)  

• Matematika a její aplikace (matematika a její aplikace)  

• Informační a komunikační technologie (informační a komunikační technologie)  

• Člověk a jeho svět (člověk a jeho svět)  

• Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství)  

Obrázek 7: Přehled kurikulárních dokumentů dle Maňáka 2008, s. 34 
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• Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)  

• Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova)  

• Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova)  

• Člověk a svět práce (člověk a svět práce) 

 

S regionální geografií se setkáme hlavně ve vzdělávacích oblastech „Člověk 

a příroda“ pro gymnázia a druhý stupeň základního vzdělávání a „Člověk a jeho svět“ 

na stupni nižším. Je však nesporné, že má velký přesah i do jiných oblastí, například 

do oblasti „Člověk a společnost“. Na prvním stupni se školáci ve vzdělávací oblasti 

„Člověk a jeho svět“ setkávají s tématy, jako jsou společnost, vlast, kultura, příroda 

a jiné. Žáci se tedy věnují převážně tématům, která jsou jim nebližším, a to i na regionálně 

geografické úrovni. Studují blízké regiony, které je obklopují, a to převážně v jednom 

z pěti tematických okruhů, které tuto oblast tvoří, a to v okruhu „Místo, kde žijeme“.  

Tematické okruhy vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ 

• Místo, kde žijeme 

• Lidé kolem nás 

• Lidé a čas 

• Rozmanitost přírody 

• Člověk a jeho zdraví 

 

Na druhém stupni základního vzdělávání a na gymnáziích je geografie zastoupena 

převážně ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Spolu se zeměpisem se v něm 

setkáme i s fyzikou, chemií a přírodopisem. Žáci se v této oblasti seznamují s přírodními 

zákonitostmi, procesy a aplikací přírodovědných poznatků v reálném životě. Zeměpis, 

jakožto samostatný předmět, je na druhém stupni ZŠ dále segmentován do dalších sedmi 

tematických okruhů, z niž dva pojednávají právě o geografii regionů. Jsou jimi okruhy 

„Regiony světa“ a „Česká republika“. Každý tematický okruh obsahuje i očekávané 

výstupy a souhrn učiva. Tematické okruhy prvního a druhého stupně tak definují 

standard, který by si měli osvojit všichni studenti během absolvování povinné školní 

docházky. Na gymnáziích je pak studiu regionů věnována jedna ze šesti vzdělávacích 

oblastí a tou je tedy oblast „Regiony“ (viz tabulka 1). 

 

 



 

17 

 

Tematické okruhy vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ na 2. stupni ZŠ 

• Geografické zdroje dat, kartografie a topografie 

• Přírodní obraz Země 

• Regiony světa 

• Společenské a hospodářské prostředí 

• Životní prostředí 

• Česká republika 

• Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

 

Tematické okruhy vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ na gymnáziu 

• Geografické informace a terénní vyučování 

• Přírodní prostředí 

• Sociální prostředí 

• Regiony 

• Životní prostředí 

• Geografické informace a terénní vyučování 

 

Tem. okruhy pro 1. stupeň ZŠ Tem. okruhy pro 2. stupeň ZŠ Tem. okruhy pro gymnázia 

Místo, kde žijeme Geografické zdroje dat, 

kartografie a topografie 

Geografické informace a terénní 

vyučování 

Lidé kolem nás Přírodní obraz Země Přírodní prostředí 

Lidé a čas Regiony světa Sociální prostředí 

Rozmanitost přírody Společenské a hospodářské 

prostředí 

Regiony 

Člověk a jeho zdraví Životní prostředí 

 Česká republika Životní prostředí 

 Terénní geografická výuka, 

praxe a aplikace 

Geografické informace a terénní 

vyučování 

 

Tab. 1 Srovnání tematických okruhů v RVP pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ a pro gymnázia  

Zdroj: MŠMT, 2007 a MŠMT, 2017 

 

Další součástí RVP jsou kromě vzdělávacích oblastí i průřezová témata, která mají 

za úkol vytváření mezipředmětových vazeb. Konkrétně jsou to témata:  

• environmentální výchova  
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• mediální výchova 

• multikulturní výchova 

• výchova demokratického občana 

• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• osobnostní a sociální výchova a výchova k sociálním dovednostem. 

 

Z pohledu regionální geografie jsou hlavními průřezovými tématy hlavně 

environmentální výchova, multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech. (MŠMT 2007, MŠMT 2017) 
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6. Výuka regionální geografie 

 

6. 1 Historie výuky regionální geografie  

Geografické vzdělávání má v českém školství dlouhou tradici. Zeměpis se v českých 

školách začal objevovat od roku 1809, jako předmět vyučovaný na gymnáziích 

a obchodních školách. V tomto období začaly také vznikat první české učebnice a atlasy. 

Na obecné, městské a střední školy se díky školské reformě dostal až v roce 1869. Již 

v těchto dobách se v zeměpise vyučoval převážně místopis. Žáci se učili o městech, 

řekách, horách, místech významných bitev a podobně. V roce 1898 nové vzdělávací 

osnovy zeměpisu upozorňují na skutečnost, že by žáci měly být vedeni k tomu, aby 

porozuměli jevům v přírodě a vzájemným vztahům, které mezi sebou mají. I přes to však 

nadále převládal popisný charakter. (Mísařová, Hercik 2013) V roce 1932 F. Machát 

(lektor metodiky zeměpisu na Karlově univerzitě v Praze) poukazoval na fakt, že každý 

občan by si měl být schopen, díky znalostem všeobecného a regionálního zeměpisu, 

vytvářet z údajů v novinách mínění o současném světě. Za velmi důležité pak považoval 

chápání příčin vzniku jevů a jejich dalšího vývoje a také uvědomělé pozorování krajiny. 

(Řezníčková, 2015) Osnovy pocházející z roku 1933 již upozorňují na důležitost 

poznávání své vlasti. Během druhé světové války se pak zeměpis orientuje převážně na 

region Německa a místního regionu, protože výuka zeměpisu ostatních států byla 

zakázána. Naopak poválečný zeměpis kladl důraz převážně na region Sovětského svazu. 

V tu dobu se již snažil žáky vést k chápání vztahů mezi přírodními podmínkami a lidmi, 

kteří na daném území žijí. Od roku 1980 se Zeměpis vyučoval od 5. ročníku základní 

devítileté školy. Regionální geografie hrála dominantní roli v oblasti zeměpisného 

vzdělávání i v dobách po rozpadu Sovětského svazu i Československa. (Mísařová, Hercik 

2013)  Po roce 1989 se posílila autonomie školy a učitelé měli větší volnost ve vlastní 

koncepci výuky regionálního zeměpisu. Společně s tím rostl i trh se vzdělávacími 

pomůckami. V 90. letech se začal prosazovat koncept, který si kladl za cíl vymýtit 

encyklopedičnost výuky, který pokračuje dodnes. (Řezníčková, 2015) 

 

6. 2 Problematika vymezení regionu 

Častým problémem, který se s výukou regionální geografie pojí je samotný pojem region 

a jeho vymezení. Dle Střídy (1993) je region „Základní prostorová jednotka v krajině 

tvořící určitý geografický celek odlišný od celků sousedních. Je charakterizován 
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podobnými přírodními a socioekonomickými vlastnostmi a vnitřně spjat vzájemně se 

doplňujícími regionálními svazky“. (Střída, 1993, s. 89) 

 

 Dle Chromého (2009) „se region definuje jako více či méně ohraničená územní 

jednotka, která se díky své jednotnosti, uniformitě či shodnosti znaků nebo určitému 

organizačnímu principu liší od jiných územních jednotek“. (Chromý, 2009, s. 4) 

  

Pojem region je dle Chromého (2009) jedním z klíčových konceptů geografie. 

Regiony jsou v čase nestálé. Vznikají, mění se a neustále zanikají mnohdy i v průběhu 

jedné generace. Stejně, jako se mění samotné hranice regionů, mění se v průběhu věků 

i vnímání pojmu samotného. Vývoj přístupů a chápání pojmu region proběhl ve třech 

fázích.  

 

První (nebo také tradiční) fáze převládala na přelomu 19. a 20. století. Mezi její 

zastánce patřil např. Paul Vidal de la Blache. Region byl chápán jako přirozená oblast 

s jedinečnou kulturu, přírodou a životním stylem jeho obyvatel. Hledala se hlavně 

specifika, která region odlišovala od jiných a nehledělo se příliš na vysvětlování jevů, 

které v něm probíhají.  

 

Druhá fáze proběhla převážně v 60. letech 20. století, tedy během kvantitativní 

revoluce. Vyznačovala se používáním analytických metod, které se zaměřovaly 

především na ekonomiku a opomíjením subjektivních vztahů v regionu.  

 

Třetí fáze vnímání regionu začala v 80. letech 20. století a je typická pro studování 

sociální organizace prostoru. Pojem region je tedy chápán socio-územně, kdy společnost, 

která na území žije, ho neustále formuje. Region je tedy prostředím, ve kterém probíhá 

velké množství procesů a vztahů. 

 

Nemůžeme vlastně říct, v jakém regionu žijeme, protože je vždy nutné zohlednit 

měřítko, zda se jedná o místní region, či například o region na makroregionální úrovni. 

Velké regiony jsou tak složené z regionů menších. Hybnou silou ke zformování regionu 

jsou lidé, mající regionální identitu ke svému území. (Chromý, 2009) Právě výzkum 

regionální identity obyvatel je stále velmi aktuálním tématem a úzce souvisí s konceptem 
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„nové“ regionální geografie. (Chromý, Marada, Řezníčková, 2004) Díky iniciativám 

občanů, mající regionální identitu, se pak může tvořit název nového regionu, symboly, 

instituce a podobně. Nový region prochází čtyřmi stádii institucionalizace.  

• Vymezení území 

• Vytváření symbolického „tvaru“ regionu 

• Rozvoj institucí 

• Zakotvení do regionálního systému 

Během vzniku nového regionu dochází k budování regionální identity, která vyjadřuje 

míru soudržnosti obyvatel s regionem. Na druhou stranu ale i identitu regionu, která je 

vnějším obrazem obyvatel žijících mimo region, jak je znázorněno na obrázku 8. 

(Chromý, 2009) Právě regionální identita velmi upevňuje pozici regionu jak 

ve společenské, tak prostorové soustavě. (Šifta, 2013) 

 

 

Obrázek 8: Dimenze regionální identity  

Zdroj: Chromý (2009) 

 

 Nesmíme však zapomínat, že regiony nejsou uzavřené systémy. Jsou spolu 

navzájem propojeny a ovlivňují se navzájem. De Blij a Muller (2007) také upozorňují 

na probíhající zahlazování hranic jednotlivých regionů díky probíhajícímu procesu 

globalizace.  
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6. 3 Pojetí výuky regionální geografie 

Podle Hynka (2000) je regionální geografie stěžejní částí výuky na základních i středních 

školách. V její výuce však neustále převládá deklarace faktů, a to převážně díky tradiční 

podobě, dalo by se říct encyklopedického učiva, ve které nalezneme polohu území, 

rozlohu a následně skromný výčet přírodních složek a lidské činnosti. I přes to, že 

Mezinárodní charta geografického vzdělávání (1992) vybízí k otázkám vyššího řádu, kdy 

by se žáci měli vymanit od prostého „kde to je“ k mnohem důležitějším otázkám typu: 

„proč to je zrovna tady a jak s tím můžu naložit“. Dalo by se tedy říct, že se často při 

pojetí výuky regionální geografie setkáváme převážně s výukou místopisu. (Hynek, 

2000) 

 

Dle Pfeiferové (2008) pedagogové slýchají ze všech stran, že by měli „učit jinak“. 

Učitelé často mají minimálně představu o tom, jak by regionální geografii učit neměli. 

Tedy zahlcovat studenty velkým množstvím encyklopedických přehledů o jednotlivých 

územích. Mnohdy však v průběhu školního roku bojují s časovou tísní. Snaží se pokrýt 

všechna témata ŠVP, která jsou často po mnoho let nezměněna a tím se dostávají 

do situace, kdy při jiné, než encyklopedické výuce nestíhají. Při porovnání zkušeností 

s výukou regionálního zeměpisu ze zahraničí Bičík (2009) uvádí velkou rozdílnost. 

V našich školách se uplatňuje již zmiňované tradiční a dalo by se říct i „umanuté“ úplné 

a vyčerpávající popisování světa, zatímco v zahraničí se žáci většinou ve výuce setkávají 

s výběrovými problémovými tématy. Málokdy se tak naši žáci díky časovým možnostem 

setkají s hodinou, která by se zabývala porovnáním regionů, kvalitním využitím map či 

aktuálními tématy, ať už z přírodní, kulturní, ekonomické či jiné oblasti, která se 

s probíraným regionem pojí. Pokud učitel uplatňuje pouze encyklopedický výklad, dítě 

se dozvídá jen nová fakta, která často nezná. Jakmile se však může rozpoutat diskuse 

s využitím vlastních zkušeností s příslušným regionem, žák může vycházet ze svých 

současných poznatků a s větší motivací na tyto poznatky stavět nové. (Pfeiferová, 2008)  

 

Nelze však říct, že fakta a encyklopedické přehledy nemají ve výuce své místo. Bez 

znalosti základních pojmů a alespoň minimálních místopisných znalostí nelze budovat 

další souvislosti. Matějček (2010) tvrdí, že společnost často očekává od výuky zeměpisu 

právě znalosti místopisných pojmů. Často se však při výuce zapomíná na fakt, že znalost 

místopisného pojmu by nemělo být naplněním výuky, nýbrž jen mezistupněm k dosažení 
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skutečných cílů. Samotný výběr místopisných pojmů je z pohledu učitele vždy velmi 

subjektivní. Bičík (2009) například navrhuje stanovení normy pojmů, které by žák 

určitého stupně měl znát a tím pádem i použít pro širší souvislosti. Dle Matějčka (2010) 

se může lišit i samotná práce s pojmy. Zatímco některé pojmy nemusí vyžadovat přesnou 

lokalizaci, jiné ano. Příkladem může být práce se slepou mapou. U některých pojmů je 

vítána znalost kontextu například s jiným objektem nebo historickou událostí. Aby si žák 

tyto pojmy, které se s výukou regionálního zeměpisu pojí, zapamatoval, je potřeba jim 

v hodinách věnovat prostor a široké spektrum úkolů, při kterých se tyto pojmy budou 

využívat k dosažení vyšších vzdělávacích cílů. Samotná znalost pojmu se pak stává jen 

příjemným vedlejším bonusem. Stejně jako samotná výuka klíčových pojmů regionálního 

zeměpisu je důležité i jejich ověřování. I při ověřování bychom se měli soustředit na vyšší 

myšlenkové operace. (Matějček, 2010) 

 

V současné době se podstatná část výuky regionálního zeměpisu na většině škol 

zaměřuje na regiony světadílů, tedy regionů nejvyššího řádu. Na druhém stupni 

základních škol i nižším stupni gymnázií se tématům regionálního zeměpisu světa žáci 

věnují ve 2 z celkových 4 ročníků. Jeden ročník je pak věnovaný regionálnímu zeměpisu 

České republiky. Samotné světadíly se při výuce dělí na regiony nižší úrovně (Východní 

Afrika, Severní Amerika apod). Současné schéma světových regionů se často ve všech 

regionech věnuje všem složkám krajinné sféry a tím značně zatěžuje paměťové centrum 

myšlení žáků a málo se věnuje opravdovým výjimečnostem daného regionu. V důsledku 

přeinformovanosti pak žáci pomalu ztrácí prvotní nadšení, které v nich studium zeměpisu 

světa v počátku vyvolává. Další značná část učiva regionální geografie je dále věnovaná 

naší vlasti. Toto téma nabízí prostor pro podrobnější seznámení s regionem, než tomu 

bylo u regionů světových. Žáci se podrobněji věnují otázkám výroby, ekonomiky, 

dopravy, ale i ochrany životního prostředí atd., nejen ve stavu současném, ale i minulém 

či budoucím. Regionální geografie budoucnosti by měla místo plochých poznatků, ke 

kterým mají žáci díky dostupným zdrojům stále snazší cestu, formovat vztah člověka 

k regionům ať už v globálních či lokálních rozměrech. (Čižmárová 2000) 

 

Při samotné výuce v tom zeměpis, jakožto vyučovací předmět, nemusí být sám. 

Integrace jiného předmětu, například dějepisu, informatiky, biologie nebo i výtvarné 

výchovy je jednou z mnoha cest, jak regionální geografii žákům ozvláštnit. Dnešní žáci 
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ocení například využití digitálních technologií, ať už v podobě internetových zdrojů, 

aplikací, nebo v podobě GIS, kde mohou sami vytvářet výstupy, které poslouží 

k pochopení vyučovaných jevů. (Novotná 2000) Stejně tak je důležité využívat osobní 

zkušenosti žáků samotných. V dnešní době je cestování velmi oblíbenou aktivitou, a tak 

je často velmi snadné uplatňovat a využívat přímé zkušenosti z blízkých i vzdálených 

regionů právě z pohledu žáků. Oblastí regionální geografie, kde mohou své zkušenosti 

uplatnit i studenti, kteří necestují, je pak téma místního regionu. Tento region má pro 

výuku obrovský potenciál, který často bývá nenaplněný. Kde jinde by se mnohé 

geografické jevy mohly lépe představit než právě v krajině, která je žákům známá 

a dokážou se s ní nejlépe ztotožnit? Pokud žák dané téma pochopí na lokální úrovni, měl 

by být schopen tento problém diskutovat i na úrovních vyšších. Velmi žádanou metodou 

výuky, nejen pro seznamování s místním regionem, je projektová výuka, při které žáci 

mohou řešit jednoduché nejen reálné, ale i předpokládané problémy místního regionu. 

Žáci se v postavení, kdy jsou nejen posluchači, ale samotnými tvůrci výuky, naučí 

samostatné práci, získávání nových informací, ale také u nich dojde k vytvoření většího 

vztahu právě k místnímu regionu. Výuka regionální geografie se tak více přiblíží jejich 

skutečnému (mimoškolnímu) životu. (Čižmárová 2000) 

 

Stejně, jako projektová výuka mají svou nezastupitelnou pozici ve výuce i pracovní 

listy. Dle Likavského a Rochovské (2000) se jedná o prostředek výuky, kterým lze přispět 

k rozvíjení žákovského myšlení a schopnosti orientovat se v nejrůznějších zdrojích. 

Kvalitně zpracované pracovní listy mohou mnohdy nahradit výklad učitele, ačkoliv často 

nereprezentují celý obsah tématu. V tomto případě často záleží na množství generalizace 

příslušného obsahu látky učitelem. Tato metoda výuky lze zařadit do všech částí hodiny, 

ať už se jedná o motivační, vyvozující, aplikační, procvičovací či fázi uplatňování nových 

vědomostí, dovedností či postojů. Stejně jako se může lišit umístění pracovního listu 

do části výuky, liší se také úlohy, které pracovní listy obsahují. Pracovní listy se při 

tématech regionální geografie výborně kombinují s dalšími materiály, jako jsou mapy, 

atlasy, tabulky apod. I v tomto případě je důležité oprostit se od otázek nižšího řádu, které 

vyžadují jen prostou paměťovou reprodukci a využívat složitější myšlenkové operace 

vycházející z Bloomovy taxonomie, které žáky vedou k analýze, syntéze, logickým 

souvislostem apod. (Likavský, Rochovská, 2000)  
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7. Montessori vzdělávání 

 

Montessori pedagogika je jednou z nejrozšířenějších koncepcí alternativního vzdělávání 

na celém světě. Tato pedagogika ovlivnila země jak rozvinuté, tak rozvojové. Najdeme ji 

v zemích s odlišnými kulturami i náboženstvím, napříč všemi sociálními vrstvami 

a od dětí nadaných, tak po děti s nejrůznějším postižením. (Lukášová, 2013)  

 

  Montessori vzdělávání je jedním z typů alternativních škol, které se začaly 

rozvíjet na konci 19. století po celém světě díky počátku hnutí nové výchovy neboli 

reformní pedagogiky. Tato hnutí měla za cíl odklon od herbartovské pedagogiky, která 

byla postavena na principu uniformních metod, mechanického učení a pasivity žáků, 

u kterých se nebere v potaz jejich vlastní individualita. Právě Marie Montessori patřila 

spolu s Rudolfem Steinerem, Helen Perkhaustovou, Johnem Deweyem aj. k vrcholným 

představitelům reformní pedagogiky. (Průcha, 2012) 

 

7. 1 Osobnost Marie Montessori 

 Maria Montessori (vyobrazena na obrázku 9) se 

narodila 31. 8. 1870 v Chiaravalle, patřící pod italskou 

provincii Ancona. Do 3 let vyrůstala na venkově. Poté se 

spolu s rodiči přestěhovala do Říma, čímž získala lepší 

podmínky pro své budoucí studium. Ve svých 12 letech, po 

dokončení základního stupně vzdělání, byla přijata, jako 

jedna z mála dívek, na technickou školu, kde studovala 

matematiku a inženýrství. Po jejím absolvování se zaměřila 

na studium medicíny na římské univerzitě. (Rýdl, 1999) Je 

třeba zmínit, že v té době to bylo rozhodnutí velmi odvážné, 

protože ostatní studenti byli výhradně muži. Při studiu 

mnohokrát narazila na překážky, které plynuly z apatie studentů mužů. Například 

nemohla pitvat v přítomnosti ostatních mužů, a tak musela pitvat sama po nocích, 

izolovaná od zbytku třídy. Maria však byla velmi odhodlaná a patřila k nejlépe 

hodnoceným studentům. Díky tomu se v roce 1896, ve svých 25 letech, jako první Italka 

v historii stala vystudovanou lékařkou. (Standing, 1984) 

 

Obrázek 9: Maria Montessori 

Zdroj:https://www.montessoricr.cz

/images/maria 1 
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 Po absolvování univerzity nastoupila na pozici asistentky na psychiatrické 

univerzitní klinice v Římě, kde se starala o mentálně postižené děti. Ve volném čase 

začala Maria navštěvovat zařízení pro choromyslné, kde diagnostikovala děti. Začala více 

studovat experimentální psychologii, antropologii, ale také pedagogiku. Díky těmto 

aktivitám poznala u postižených dětí neutlumenou potřebu hry, což ji vedlo k poznání, že 

i tyto děti jsou vychovatelné. (Hainstock, 1997) 

 

Maria Montessori se při své práci inspirovala dílem francouzských lékařů Jeana 

Marca Itarda (1775-1838), který byl známý pro svoji práci s neslyšícími. Věřil, že 

pozorování je pro člověka stejně důležité ve vzdělání, tak i v léčbě nemocných, a že mysl 

se vyvinula působením smyslů. (Hainstock, 1997) Jeho student, Edouard Sequin (1812–

1880) celý život vyvíjel různá cvičení a pomůcky, které by pomohly zlepšovat motorické 

dovednosti a smyslové vnímání mentálně postižených. V návaznosti na jejich studium 

sestavila Maria pedagogický program pro edukaci mentálně postižených dětí ve věku 2–

6 let, který byl postaven na myšlence rozvíjení duševního potenciálu pomocí aktivace 

smyslů. Ten pak prezentovala na mnoha svých přednáškách. (Harald, 2008) 

 

V její práci bylo zdůrazňováno i mnoho humanistických ideálů. Mimo jiné 

podporovala různá hnutí v oblasti sociálních reforem, práva žen, zákonů o dětské práci 

a míru ve světě. Postupně se pro své postoje a odhodlání stala v mnoha zemích vysoce 

uznávanou. (Harald, 2008) 

 

 Klinika, ve které Maria působila, ji v jejím studiu podporovala. V tu dobu také 

v Římě vznikla Národní liga pro výchovu postižených dětí. Následně i výbor na podporu 

zřízení veřejné medicínsko-pedagogické instituce. Pod těmito organizacemi byl 

vybudován lékařsko-pedagogický ústav pro vzdělávání učitelů. (Šebestová, Švarcová 

1996) Marii bylo svěřeno řízení institutu pro učitele zvláštních škol, ke kterému patřila 

i cvičná škola, kde mohla po 2 roky vyučovat. Tato pedagogická praxe odstartovala její 

skutečný zájem o studium pedagogiky. I přes její výborné výsledky s postiženými dětmi 

ze zvláštních škol, které mnohdy po aplikaci její pedagogiky mohli pokračovat 

v klasických školách se zdravými dětmi, se postupem času Maria Montessori začala více 

zaměřovat na aplikaci tohoto pedagogického programu na normálně se rozvíjející děti. 

(Harald, 2008)          
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 V roce 1900 porodila Maria svého jediného syna. Postupně se vzdala svého místa 

na klinice, kde působila jako lékařka a docentka a v roce 1901 začala opět se studiem. 

Tentokrát se zaměřila na oblasti pedagogiky, psychologie a antropologie. V roce 1904, 

po absolvování druhých studií, začíná opět přednášet na univerzitě obor pedagogické 

antropologie. Její další pedagogický vývoj byl ovlivněn nejen jejím vzděláním, ale 

vycházel především ze zkušeností díky každodenní prací s dětmi a jejich pozorováním. 

(Hainstock, 1997) 

 

V roce 1907 byl ve čtvrti St. Lorenz otevřen první Dům dětí (Casa dei bambini) 

Marie Montessori, který byl určen pro duševně zdravé děti ze sociálně slabších vrstev 

ve věku 2 až 6 let. Dům sloužil pracujícím rodičům jako místo, kam mohli předat své dítě 

do péče učitelů a vychovatelů, kteří se dětem plně věnovali. Vytvářeli jim podmínky pro 

hraní a edukaci. Dům navštěvovalo přibližně 50 dětí, a tak měla Maria Montessori prostor 

pro zdokonalování svých metod. Žáci si sami volili činnosti, mohli se volně pohybovat 

po místnostech a aktivně se, spolu s učiteli a vychovateli, podíleli na chodu celého domu. 

(Harald, 2008) 

 

Vzhledem k tomu, že děti ze San Lorenza dosahovaly neobyčejných úspěchů, 

začaly vznikat v Římě a následně i v Miláně další „Dětské domy“. Důležitým bodem 

života Marie Montessori bylo setkání s Annou Maccheroni, která se stala její žačkou 

a posléze i následovnicí. (Harald, 2008) Roku 1908 ukončila Maria Montessori svou 

lékařskou kariéru, opustila katedru antropologie na univerzitě a začala se věnovat 

převážně psaní knih a přednáškové činnosti. (Zelinková, 1997) V roce 1909 vyšla Marii 

její první kniha a začala podnikat zahraniční cesty, aby propagovala svůj nový 

pedagogický směr. V roce 1916 se přestěhovala do Barcelony, kde opět prosazovala svou 

reformní pedagogiku. Již se orientovala i na práci se staršími žáky do 12 let a roku 1919 

vydala další obsáhlé spisy. Její pedagogika samozřejmě narážela i na odpor, ale i přes to 

svou koncepci rozšiřovala a v roce 1929 založila spolu se svým synem Mezinárodní 

společnost Montessori. (Harald, 2008) 

 

 Roku 1936 Maria Montessori opouští Barcelonu kvůli španělské občanské válce 

a své nové útočiště nalezla v Holandsku. V důsledku 2. světové války se vývoj její 
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pedagogiky v mnoha zemích zastavil. V její rodné Itálii nebo Německu byly její školy 

dokonce uzavřeny. Během války se Maria se svým synem vydala do Indie, kde bylo její 

hnutí na velkém vzestupu. V Indii Maria mimo jiné upravovala svou myšlenku „kosmické 

výchovy“, ve které se začala věnovat více oblasti ekologie. V roce 1946 se z Indie vrátila 

do Evropy a usadila se v Amsterdamu. Roku 1950 jí byla udělena Nobelova cena míru. 

Dne 6. 5. 1952 v Amsterdamu Maria Montessori zemřela. (Heiland, 1991) 

 

7. 2 Základní myšlenky a principy Montessori pedagogiky 

„Není na úlohu vychovatele připraven ten, kdo věří, že může utvářet psychiku dítěte, dát 

mu charakter, inteligenci a ctnost. Vychovatel musí poznat, že v dítěti, jako už 

v nejmenším živém tvorovi, je zakotven směr vývoje, který je silnější, než všechen vliv 

zvěnčí, kterým se my ani nedotkneme stébla, ani se o milimetr nepřiblížíme.“ 

(Z přednášky Marie Montessori před otevřením vychovatelského kurzu v Miláně roku 

1926 cit in. Rýdl, 1999, str 8.) 

  

Maria Montessori kritizovala tradiční přístup školy k dítěti. Zastávala 

pedocentrismus a věřila, že se dítě dokáže rozvíjet samo od sebe, a to v případě, když mu 

vytvoříme potřebné podmínky. Trvale platným odkazem montessoriovské pedagogiky je 

motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám. (Janík, 2007) Kromě samotného vzdělávání 

požadovala v pedagogice respekt a lásku. Celý život se snažila budovat „školu pro dítě“. 

(Harald, 2008) Maria Montessori budovala svoji metodu na základě své pedagogické 

a psychologické činnosti díky bezprostřednímu mnohaletému pozorování dětí a jejich 

chování při realizování jednotlivých činností. Dítě a člověk obecně pro ni znamená 

jedinečnou bytost s individuálními i sociálními potřebami. Právě individualita 

a sociabilita tvoří, podle Marie Montessori, osobnost jedince. Výchova pak musí 

u každého člověka rozvíjet oba tyto faktory již od narození. V různých časových etapách 

se pak může dostávat do popředí jeden faktor na úkor druhého. Zatímco v dětství se staví 

do popředí individualita člověka, v dospívání se pak více podporuje sociabilita jedince 

ve společnosti. Jakmile přijmeme dítě, jakožto jedinečnou, neuniformní bytost, je potřeba 

chápat i jeho vzdělávání jakožto jeho vlastní svobodnou realizaci: tedy postavit osobnost 

dítěte před výchovnou metodou a dát dítěti čas, který potřebuje. (Janík, 2007) „Chceme 

dospělého člověka, aniž bychom ho nechali růst“ (Montessori, 1976, s. 182 cit. in Janík 

2007) 
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Maria Montessori během svého pozorování zjistila, že každé dítě má potřebu se 

učit. Děti jsou zvídavé a dychtivé nových poznatků. Proto je v Montessori pedagogice 

velmi důležitá práce s vnitřní motivací dítěte. Tedy otevřít se poznatkům a rozvíjet svoji 

osobnost z vlastního zájmu. Svoboda a volnost dítěte při edukaci jde ruku v ruce 

s odpovědností a s plněním podmínek a pravidel, která si žák se svým učitelem nastaví. 

(Janík, 2007) S takovým učitelem, který nevystupuje při vzdělávání v pozici dominantní 

osobnosti memorující fakta a poznatky. Pedagoga, vnímaného spíše jako mentora, který 

vede žáka procesem vzdělávání a učí ho no nikoliv pro známky, ale pro život. Jeho pomoc 

musí být dostatečně přiměřená, aby dítě nepřestalo být aktivní a aby se při manipulaci 

s věcmi samo dobralo poznání. Některé vědomosti jsou dítěti předávány pomocí 

nápodoby, předváděním, objevováním a podobně. Nikdy však nesmí dojít ze strany 

pedagoga k násilnému formování. (Šebestová, Švarcová 1996) Spolu s pedagogy se 

na učení dítěte mohou podílet i ostatní žáci. Marie Montessori upozorňovala na význam 

věkově heterogenních skupin, kdy se mladší žáci mohou učit od starších, kteří si díky 

tomu utvrzují své znalosti, dovednosti a postoje. Mimo samotného učiva se žáci 

ve věkově smíšených skupinách přirozeně naučí ohleduplnosti, empatii a komunikaci. 

(Janík, 2007) 

 

Pedagogika Mare Montessori vychází z několika základních tezí: 

• „Pedagogika Montessori vykazuje vysoký stupeň internacionálnosti 

a srovnatelného standardu kvality. 

• Pedagogika Montessori je mírovou pedagogikou překračující veškeré sociální, 

náboženské a etnické překážky a meze. 

• Pedagogika Montessori podporuje a podněcuje individuální inteligenci a tvořivé 

chování při řešení problémů. Vede k samostatnosti a nezávislosti jedince 

a k odpovědnosti za vlastní učení a chování. 

• Pedagogická zařízení se musí přizpůsobovat vývoji dítěte, protože jinak děti 

nevyužijí věkem dané příznivé vývojové období. 

• Podle principů Montessori jsou všechna pedagogická zařízení chápána jako 

„školy zkušeností pro život ve společnosti“ a nikoli jako „memorovací ústavy“. 
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• Zařízení Montessori pedagogiky jsou určena pro všechny děti, pomalejší 

i bystřejší, nadané i průměrné, postižené i zdravé, domácí i přistěhovalé, chudé 

i bohaté. 

• Školy pracující Montessori metodou jsou školy výkonové, protože v nich děti 

a mládež chtějí něco dokázat, pokud se jim poskytuje dostatek podnětů a nechají 

se pracovat samostatně. Využívají vnitřní motivace. 

• Montessori školy dokáží držet krok na všech stupních výkonového srovnávání 

s běžnými školami, často je ale překonávají v rozsahu praktických dovedností 

a pracovních kompetencí, které se vykazují například schopností organizovat si 

vlastní práci a sociálních kompetencí.“ (Rýdl, 2006, s. 11-12) 

 

7. 2. 1 Vybrané principy Montessori pedagogiky 

Tato část pojednává o jednotlivých principech, které by mohly být chápány, jako pilíře 

samotné Montessori pedagogiky. Počet těchto principů se v jednotlivých dílech může 

lišit, protože jednotlivé principy jsou mnohdy spojovány, nebo naopak rozdělovány 

do několika odlišných.  Nejčastěji jsou uváděny principy od autorů Rýdla a Zelinkové. 

Tedy konkrétně:  

• Rýdl (1999) – věková heterogenita, pohyb, svoboda, osobnost, disciplína, princip 

sociální a jazykové výchovy, princip vedení, chyba a její kontrola, polarizace 

pozornosti, senzibilní fáze vývoje, smyslová materiál, princip ticha a klidu, 

připravené prostředí.  

• Zelinková (1997) – polarizace pozornosti, svoboda dítěte, senzitivní fáze, 

osobnost učitele, připravené prostředí, heterogenní kolektiv, didaktický materiál, 

osobnost vychovatele.  

 

Pro účely této práce jsem vybrala principy podle Rýdla (Rýdl, 1999).  

 

• Princip věkové heterogenity 

V montessoriovských školách jsou děti v jednom vyučovacím stupni odlišného věku. Ať 

už se jedná o školy mateřské, základní nebo střední. Ve světě se jednotlivé školy musí 

přizpůsobovat místní legislativě. Na našich základních školách jsou žáci seskupeni do 

takzvaných „trojročí“, kdy jsou spolu vždy vyučováni žáci 1 —3, 4 —6, 7 —9 tříd. Děti 

se od sebe v takovýchto skupinách učí navzájem. Jsou si vzájemně ve svém myšlení 
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mnohem více blízcí, než jsou si s učitelem nebo rodičem, a tak si mohou poznatky 

předávat snáze. Když malé děti pozorují starší, tak je tím povzbuzován jejich zájem 

a často se podstatně dříve zajímají o úkoly, které by od nich v jejich věku ještě nikdo 

neočekával. Na druhou stranu, starší žáci si při vysvětlování mladším musí strukturovat 

své znalosti, aby je mohly předávat. Starší žáci si tak rozšiřují své schopnosti, protože jen 

to, co člověk sám pochopí je schopen předat dál. Dále si posilují sebevědomí, protože to, 

co se jim zdálo být dříve složité, je pro ně najednou jednodušší. Dále v zrcadle mladších 

žáků vidí svoji zralost a snaží se jim jít příkladem. Mladší se cítí spokojeně, když se 

mohou přátelit se staršími dětmi a chovají se tak, aby jejich přátelství trvalo. Tento fakt 

podporuje dodržování pravidel, která jsou v kolektivu nastavena.  

 

 Nesmíme se však zaměřit jen na věkové mísení. Je důležité zohledňovat i věkově 

shodné skupiny, protože ty jsou stejně důležité, jako skupiny rozdílné. Mezi věkově 

shodnými si děti nejčastěji nachází své přátele. Proto musí být ve struktuře třídy být 

dostatečně zastoupena jak věková heterogenita, tak homogenita s dostatečným 

zastoupením obou pohlaví, aby se mohly vytvářet skupiny nejen podle věku, ale i pohlaví.  

 

 Rozdílnost je mnohem více inspirativnější než stejnost, a tak čím větší je počet 

dětí ve třídě, tím lépe se ukáže rozdílnosti charakterů i nadání a žáci mezi sebou získávají 

více zkušeností. Záleží pak na schopnostech učitele, jak velký počet žáků ve své třídě 

zvládne. Maria Montessori určila za ideální počet dětí ve třídě 40. Neurčila však, kolik 

učitelů, nebo vychovatel je na takovýto počet dětí potřeba. (Rýdl, 1999) 

 

• Princip pohybu 

U každého dítěte je velmi často pozorovatelná snaha pohybovat se. Být v pohybu je 

pro děti přirozené, zábavné a činí jim to radost. Proto se omezování pohybu může dítěti 

jevit jako zbytečné utrpení. I když se dítě pohybuje, tak myslí. Pohyb je důležitým 

faktorem při budování inteligence, kterou využíváme při uchování dojmu z okolí. Také 

abstrakce se vytváří z kontaktů s realitou a ta je často prožívána právě v pohybu. (Rýdl, 

1999) Ve školách se většinou výuka zaměřuje na schopnosti spojené s intelektem právě 

na úkor pohybu. Mnohdy ale dochází k přehlížení vazby pohybu na duševní rozvoj dítěte. 

Pohyb je prostředkem, kterým projevujeme svoji osobnost. Častou chybou je chápat 

pohyb jako samostatnou složku oddělenou od dalších funkcí. Například 
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od myšlenkových. Protože dítě má jak rozum, tak tělo a není přirozené jej aktivně 

používat jen při hodinách tělesné výchovy. Rozum a tělo totiž nestojí na dvou stranách, 

ale měli by fungovat pospolu, aby se činy neseparovaly od myšlenek. Pokud se mozek 

vyvíjí bez interakce se svalovou soustavou, mohlo by se zdát, že se vzdaluje výsledkům 

své vlastní práce. Život každého jedince je spojen s prací a ta se velmi úzce pojí právě 

s pohybem. Pohyb je tedy pro člověka jednou z nejpřirozenějších činností a měl by 

ve vzdělávání mít své místo. (Montessori, 2003) 

 

• Princip svobody 

Svoboda je v Montessori vzdělávání významným principem. Svoboda znamená 

volnost, nezávislost. Vychází z lidské potřeby svobodně jednat. Děti si v připraveném 

prostředí dovedou svobodně vybrat činnost, které se budou v určitou dobu věnovat. Žák 

tedy rozhoduje nejen o tom, co bude dělat, ale také kdy, kde, s kým a jak dlouho bude 

danou činnost vykonávat. Ale ani svoboda v Montessori pedagogice není nekonečná 

a realizuje se v určitých mezích. (Rýdl, 2006) Hovoříme dokonce o více podobách 

svobody. O svobodě biologické, kdy je dítěti umožněno vyvíjet se podle potřeb svého 

organismu. Svoboda sociální, která omezuje pomoc okolí a tím vyhovuje prosbě: „pomoz 

mi, abych to dokázal sám“. Protože nadbytečná pomoc tlumí a brzdí vývoj dítěte. Pro 

dospělé je však často velmi těžké tuto svobodu dítěti dopřát, protože čekat na splnění 

úkolu, který by s pomocí zvládlo mnohem rychleji, může být náročné a vyžaduje mnoho 

trpělivosti. Sociální svoboda také znamená možnost spolupráce. Ta je v běžných školách 

často potlačována, ale stejně jako v reálném životě většinou nepracujeme sami, tak 

i ve škole by žáci měli mít možnost svobodně spolupracovat. Svoboda v pedagogickém 

smyslu je reprezentována svobodnou volbou činnosti, která pochází z potřeby dítěte 

a nikoliv kantora. (Zelinková, 1997) Svoboda žáky učí zodpovědnosti, protože jsou 

nuceni dělat vlastní kroky a rozhodnutí, za které si nesou následky. Samostatnost by však 

neměla být chápána jako prostor pro zahálení. Maria Montessori věřila, že každé dítě má 

vrozenou touhu „učit se“. Nejsou však na tento úkol sami. Jsou inspirováni a podporováni 

učitelem, který jejich touhu po poznání podněcuje. Jejich svoboda však také nesmí 

omezovat svobodu ostatních. A tak žáci využívají připravený materiál, cvičení 

a nejrůznější aktivity bez toho, aby touto činností omezovali někoho jiného. Jakmile žák 

činnost ukončí, očekává se od něj, že vše uklidí zpět na své místo, aby byly pomůcky 

připraveny i pro ostatní žáky. (Rýdl, 2006) Posledním typem svobody je pak svoboda 
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mravní, která vede žáka k dobrovolnému mravnímu jednání. „Cílem výchovného 

působení je zodpovědný člověk obdařený lidskými kvalitami, jako je láska, která však 

neznamená přítulnost, disciplína, která neznamená podrobení, ale možnost utvořit si 

vztah ke skutečnosti, která není fantazií, ale realitou“. (Zelinková, 1997, s. 22) 

 

• Princip osobnosti 

Když Maria Montessori používala pojem osobnost, často jej užívala synonymně 

s pojmem osoba. Osoba má svá kritéria, kterými jsou kontinuita, rovnost a jednota, kde 

jednota je vnímána jako identita ve stanovisku na svou vlastní osobu a rovnost 

s kontinuitou se vztahují k jednotě v průběhu času. Při rozvoji osobnosti dochází k tomu, 

že se člověk od počátku svého žití může stát „sám sebou“. Osobnost dítěte se musí 

organizovat, čímž je myšleno jakési uspořádání, díky kterému se dítě stává pánem sama 

sebe. A jakmile člověk stane sám sobě pánem, získá tím i svobodu. (Rýdl, 1999) 

 

Každá bytost má individuální osobnost, která vzniká integrací individuality 

a sociality. Individualita a její vývoj se formuje v prvním desetiletí života člověka, kdy 

se snaží získat individuální svobodu, která je základem osobnosti a jedná s vědomím, že 

je živý celek. Ve druhém desetiletí se člověk zaměřuje na socialitu. Tedy sociální život, 

ve kterém dochází nejen k plnému rozvoji vlastní osobnosti, ale i k realizaci. (Rýdl, 1999) 

„Integrace individuálního a sociálního se ukazuje tím, že se jednotlivá osoba může 

harmonicky sjednotit s jinými osobami, a přitom si zachovat vlastní individualitu 

a nezávislost“. (Montessori, 1973, s. 96 cit. In Rýdl, 1999) Formování vlastní osobnosti 

by se také dalo nazvat charakterem a vlastnosti osobnosti kvalitou. Maria Montessori 

považovala za hlavní kvalitu u svých žáků atribut stálosti, který vycházel z polarizace 

pozornosti. (Rýdl, 1999) 

 

• Princip disciplíny 

Disciplína je pojem, který v Montessori vzdělávání kráčí ruku v ruce s volností. A to 

díky tomu, že disciplína je chápána jako výsledek výchovy k volnosti. A i ta nesmí být 

pojata doslovně.  Jak rodič, tak učitel, musí rozlišovat volné jednání žáka, které by se 

mělo podporovat, a jednání, kterému chtějí v nějaké formě bránit. Tedy nedochází k úplné 

nezávislosti zrušení podřízenosti vůči dospělému, jak je to často chápáno. Maria 

Montessori věřila, že volnost dítěte by se měla rozvíjet pod skrytým vedením, protože 
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pak z odpovědného používání volnosti plyne žákův osobnostní rozvoj. Disciplína musí 

být však aktivní. Často se disciplínou míní nehybné a tiché sezení žáků ve školní lavici. 

Protože disciplína se často zaměňuje s omezováním. Disciplinované dítě je takové, které 

umí rozhodovat samo za sebe a samo sobě umí i rozkazovat. Takové dítě si v připraveném 

prostředí dokáže svobodně zvolit aktivitu a tím i procvičovat vůli a schopnost 

rozhodování. Tím si dítě tvoří spontánní řád a disciplínu pro sebe samého, čímž se učí 

řídit i svůj život. Disciplína jde tedy ruku v ruce s volností, protože žádná volnost bez 

disciplíny možná není. (Rýdl, 1999) 

 

• Princip vedení 

Procesem vzdělávání vede žáka vychovatel (učitel), který se snaží balancovat mezi 

stavem, kdy žák nepociťuje jeho přítomnost, ale na druhou stranu musí být neustále 

v pozoru, kdyby žák jeho pomoc potřeboval. (Zelinková, 1997) Maria Montessori mluví 

o učitelích v podstatě jako o průvodcích, kteří se snaží aktivně podílet na přípravě 

prostředí, kde žáci čerpají podněty k učení, ale nikdy se nestaví mezi žáka a příležitost 

pro získání své vlastní zkušenosti. (Rýdl, 1999) 

 

Cíl, kterého se snaží učitel dosáhnout, je spontánní činnost dítěte. Tedy vlastní úsilí 

o zlepšení a zdokonalení se v dané aktivitě. Úspěch žáka tedy závisí především na jeho 

vůli, sebekázni, schopnosti a dovednostech, ale také na odborném vedení učitele, který 

má zkušenosti nejen s učivem samotným, ale také zná svého žáka a dokáže odhadnout 

zralost dítěte pro přechody z jednotlivých etap výuky do dalších. Správný průvodce 

vzděláváním by se měl snažit potlačit své nutkání neustále dítěti pomáhat. Jakmile se žák 

dopustí chyby, je pro běžného učitele těžké na chybu neupozornit. Jakmile ale učitel 

vyčká, až dítě na chybu přijde samo, nebude žák poražen myšlenkou, že chyboval. 

(Montessori, 2001) Učitel v Montessori vzdělávání často pozoruje. Zná své hranice, 

uvnitř kterých na žáky pedagogicky působí. Někdy je těžké rozeznat soustředěné dítě 

od dítěte, které se v aktivitě ztrácí. Učitel zúčastněně pozoruje žáky, kteří se věnují svým 

aktivitám. Pokud se žák soustředí na činnost, je důležité, aby se učitel nevměšoval. 

Svoboda žáků v jejich činnostech, nebo třeba času, po který se úkolu hodlají věnovat však 

nesmí být zaměněna s nečinností učitele. (Rýdl, 1999)  
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• Princip pojetí chyby 

Chyba je ve společnosti vnímána jako selhání. Selhání pak často u žáků vede ke studu 

a snaze maskovat své chyby. Maria Montessori však měla zcela jiný vztah k chybám. 

Vnímala je jako výborné orientační pomůcky, které mají velký smysl, protože nám 

ukazují, jak jednotlivé věci zvládáme. „Ten, kdo je schopen poznávat a kontrolovat 

vlastní chyby, získává větší míru nezávislosti a jistoty.“ (Rýdl, 1999, s. 37) Jako je dítě 

v celém Montessori vzdělávání vedeno k samostatnosti, tak i v kontrole své práce 

a hledání chyb by si žák měl vystačit sám. (Rýdl, 1999) Kontrola chyby tkví již 

v materiálu samotném. Když žák výsledek zná, může si chybu najít sám bez asistence 

vyučujícího. Postupně pomáhá k hledání chyb stále větší množství znalostí a zkušeností. 

Dítě, které úlohu dokončí se nad svojí prací může zastavit a kriticky zhodnotit svůj 

výsledek. Každý člověk chce věci dělat dobře. Samokontrola, při které si žák chybu najde 

jej navede ke skutečně správnému řešení, při jehož dosažení dítě pocítí uspokojení. 

(Zelinková, 1997) „Znalost toho, že můžeme chybu udělat a sami si ji bez cizí pomoci 

kontrolovat, je jednou z největších vymožeností psychické svobody“ (Montessori 

1972, s. 223, cit. in Rýdl, 1999) 

 

Při práci s chybou má velkou roli učitel, kterému je nedoporučováno vstupovat 

do procesu učení i když vidí, že se žák chyby dopouští. Případ, ve kterém by se určitě 

zapojit měl a na chybu upozornil je, když žák pracuje špatně s příslušnou pomůckou či 

materiálem. Chyba v tomto případě totiž nevede k možným opravám a toto učení nemá 

žádný užitek. Žáci také někdy vyžadují kontrolu od učitele, protože chtějí dostat pochvalu 

od jiného člověka. A také v opačném případě, kdy žák po neúspěchu potřebuje podporu, 

protože chyby nám ukazují naše slabosti. Úlohou učitele je také poznat, zda žák jeho 

kontrolu potřebuje, nebo se chce jen vyhnout úsilí, které musí do hledání chyby vynaložit. 

Na chyby však nemusí upozorňovat jen učitel. Vzhledem k tomu, že se žáci pohybují 

v sociálním prostředí, je možné, aby se žáci přirozeně opravovali mezi sebou. (Rýdl, 

1999)  

  

• Princip sociální výchovy 

Sociální výchovou míníme vědomé snahy a nepřímé události ve výchově, které dítěti 

pomůžou se získáním sociálních dovedností. Protože bez sociálního života se lidská 

bytost vyvíjet nemůže. Sociální kontakt začíná u matky a dítěte. Postupně u nejbližší 
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rodiny. Ve věku tří až šesti let Montessori mluví jako o čase „sociálního embrya“, 

ve kterém děti získávají zkušenosti v navazování a přerušováním vztahů. Děti se učí 

hledat a opouštět sociální skupiny ve kterých se učí sociálnímu kontaktu a pravidlům, 

která v nich panují. Učí se podřizovat druhým lidem ale i odpovědnosti, kterou nesou 

za své činy vůči skupině. Proces socializace vrcholí v období puberty. Poté u dítěte 

rozvíjíme cit pro společnost, kdy ho učíme porozumění pro práci s druhými a tím 

i pro lásku. 

 

Mezi jeden z nejvýraznějších prvků sociální výchovy v Montessori patří princip 

věkové heterogenity žáků. Věkově nesourodé děti vytváří sociální kolektiv, ve kterém se 

všichni navzájem ovlivňují. Dítě se ve skupině nejdřív vyskytuje v roli nejmladšího člena 

(jako v rodině) až po status nejstaršího a vnímaného jako nejzkušenějšího. Sociální 

kontakt je v takto smíšených třídách navazován nejen v průběhu přestávek, ale 

i v průběhu výuky. Žáci mohou využívat připravené prostředí pro společnou práci, 

při které dodržují pravidla, což je vede k sociální odpovědnosti. Jako nepřímá sociální 

výchova je pak brána samotná normalizace dítěte neboli cesta k vlastní identifikaci dítěte. 

(Rýdl, 1999) 

 

• Princip normalizace dětského vývoje 

Maria Montessori se ve své výuce vždy snažila soustředit na osobnost dítěte. Cílem 

výuky Montessori je normálně (normalizovaně), tedy přirozeně, se vyvíjející dítě. 

Psychicky zdravý žák, kterému je umožněno se harmonicky rozvíjet podle svých 

rozvojových možností. Pojem normalizované dítě tedy mluví o dítěti, kterému bylo 

ze strany rodičů dovoleno se přirozeně rozvíjet a utvářet. Takové dítě vyrůstalo 

v prostředí, kde bylo rodiči chápáno. Je samostatné, vytrvalé a schopné koncentrace 

a sebekontroly. Na druhou stranu, pokud dítě normalizované není, tak vykazuje určité 

odchylky. Za nenormalizované děti jsou označovány děti, které jsou neklidné, neposlušné 

nebo třeba nepořádné, jak lze vidět na obrázku 10. (Rýdl, 1999) 

„Pouze normální děti vykazují ve svém vývoji obdivuhodné schopnosti, které my 

popisujeme, totiž spontánní disciplínu, stálost, radost z činnosti, sociální cítění 

s druhými, porozumění pro ostatní“ (Montessori 1972, s. 180 cit in. Rýdl, 1999) 
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Obrázek 10: Normální a nežádoucí povahové rysy u dětí (Montessori, 2003, s. 138) 

 

• Princip polarizace pozornosti 

Princip polarizace osobnosti spočívá ve spojení mezi dítětem a předmětem, jenž 

využívá. Tento fenomén Maria Montessori pozorovala ve svém římském Domě dětí, když 

sledovala předškolní děvčátko, jenž mnohokrát opakovalo jednu a tutéž činnost. Tedy 

vkládání do příslušného otvoru. Mariu tehdy velmi překvapilo, jak moc je děvčátko 

soustředěné, protože tato schopnost v té době byla přisuzována jen školním dětem. 

Polarizace pozornosti se jeví v návaznosti na podměty, které dítě oslovují. Předpokládá 

odpoutání dítěte od okolí a soustředěnost jen na tuto danou činnost. K tomu, aby byla 

koncentrace na činnost dostatečná, je důležité sledovat senzitivní fáze dítěte, připravit mu 

vhodné materiály a prostředí a podporovat vlastní iniciativy dítěte ve volbě činnosti.  

(Zelinková, 1997) 

  

• Princip ticha a klidu  

Ticho je ve spojitosti s výukou využíváno často. Mnohdy jako povel vyučujícího, 

který chce vysvětlit žákům látku a nechce je překřikovat. Tedy jako zákaz, kterým se 

snaží potlačit hlučnou činnost. V Montessori prostředí je však ticho vnímáno odlišně. 

Ticho se totiž dá vnímat i v pozitivním smyslu. Jako úsilí nebo vůle, která se snaží oddělit 

myšlení od vnějších projevů života a vnějších zvuků. (Montessori, 2001) 

 

Maria Montessori jednou do své třídy přinesla malé spící dítě. Chtěla žákům ukázat, 

jak moc je spící holčička potichu. Zeptala se dětí, zda by také dokázaly být takto potichu. 
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K jejímu překvapení nastalo ve třídě ticho. Vytvořilo to kouzelnou atmosféru, kdy všichni 

vnímali prožitek ticha. Najednou slyšeli zvuky, které jindy nevnímali. Tikot hodin nebo 

štěbetání ptáků. A tak začali tyto chvilky vpravovat do výuky jako „cvičení ticha“. Tato 

cvičení pak později zařazovali i do běžné výuky, kdy si Maria všimla, že žáci jsou více 

sluchově bystří, jsou více obratní, protože se učí chodit tak, aby nevydávali moc hluku 

a vyhýbali se překážkám. Cvičení klidu a ticha pozitivně působí na soustředěnost dětí 

a přináší jim dobrý pocit z prožitku ticha, který by se dal nazvat až duševní radostí. 

(Montessori, 1998) 

 

• Princip senzitivních fází dítěte 

Tento princip byl převzat od holandského biologa Huga de Vries, který zkoumal 

různost chování jednotlivých vývojových stádií ve vývoji motýlů. Maria Montessori tento 

výzkum využila při pozorování žáků a určila tři základní senzitivní fáze podle 

připravenosti pro nácvik určitých dovedností. 

 

V prvním období, do 6 let dítěte, je hlavní soustředění na pohyb, citlivost pro pořádek, 

řeč, tvořivost a konstruktivnost, které společně budují základ osobnosti dítěte a jeho 

inteligenci. Ve druhém období, do 12 let, dítě vyhledává širší sociální zkušenosti a vztahy. 

Dále se v tomto období zlepšuje abstraktivní myšlení, které mění způsob výuky, který by 

dosud zaměřen na známé a konkrétní jevy. Projevuje se stále více zájem o nové informace 

a otázky, které si žák zodpovídá převážně sám, čímž přispívá k hlubšímu a trvalejšímu 

vštípení. Dále také vzniká morální vědomí ruku v ruce s vědomím sociálním, které vede 

k pomoci slabším, přejímání zákonů a formování společnosti. Poslední období, do 18 let, 

lze nazvat obdobím lability. Žáci jsou více sociálně citliví a fyzicky i psychicky se mění.  

Je potřeba na ně nahlížet již jako na mladistvé, a nikoliv jako na děti. V tomto věku je 

někdy lepší hodnotit je o trochu lépe, než jaké jsou jejich skutečné výkony, protože často 

riskujeme jejich zranění. (Zelinková, 1997) 

 

V dnešní době se nám můžou tyto etapy zdát jako naprosto přirozené, ale musím vzít 

v potaz, že v době formulování těchto principů tomu tak nebylo. Tyto fáze se Maria 

Montessori snažila uplatnit především v pedagogické praxi. Na základě poznání těchto 

senzitivních fází vypracovala výchovné principy, ve kterých spojovala vzdělání i se 

sociálním životem žáků. (Zelinková, 1997) 
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• Princip připraveného prostředí 

K tomu, aby dítě mělo možnost se samo obsloužit, je potřeba specifické prostředí. 

Tím se škola stává místem, kde může žák být svobodný. Toto prostředí se musí výrazně 

lišit od prostředí dospělých, protože to je pro ně nepřiměřené. Nábytek musí být malý 

a lehký pro snadnou manipulaci, kterou dítě zvládne samo. Tabule jsou nízko, aby na ně 

žáci snadno dosáhli a stejně tak i kliky od dveří. Pakliže je dítě omezováno ve volnosti, 

může tím trpět jeho lidská důstojnost. (Svobodová, 1996) 

 

Připravené prostředí nabízí dítěti nejen prostor pro zacházení s didaktickými 

předměty, ale také pro práci s ostatními lidmi a v neposlední řadě také sám se sebou. 

Prostředí však nemá žádnou svojí tvůrčí sílu. Slouží pouze jako materiál, který dodává 

nutné prostředky, které musí být ve shodě s aktuální vývojovou fází dítěte. Lillard (2007) 

považuje právě speciální materiály a pomůcky jako klíčové prvky Montessori vzdělávání, 

protože pomáhají žákům vytvářet a chápat vztahy mezi předměty jejich zájmu. Pro tento 

bod je důležitá role učitele, který má přípravu prostředí na starosti. Stará se o to, aby se 

děti v daném prostředí rozvíjely. Tento význam učitele v prostředí by se dal nazvat jako 

„přímý“. Sám učitel je však součástí tohoto prostředí, kde má svoji významnou roli. Tedy 

je dostatečně nápomocen hledajícímu dítěti. Má tedy v prostředí vliv i „nepřímý“. (Rýdl, 

1999) 

   

7. 3 Historický vývoj Montessori pedagogiky na našem území 

Montessori pedagogika, rozšířená do této doby již po téměř celém světě, se na našem 

území začíná ve výchovně vzdělávací sféře prosazovat až po roce 1989. V té době se díky 

společensko-politickým změnám ve společnosti naskytlo dobré prostředí pro vznik 

alternativních škol. Začaly se vydávat nejen překlady prací Marie Montessori, ale také 

začala vznikat čeká Montessori literatura. V roce 1994 byla zřízena zastřešující 

organizace pro Montessori iniciativy „Společnost Montessori, o. s.“, která dosáhla 

národního diplomu Montessori, uznávaného Ministerstvem školství. Velké obliby 

dosahovalo hlavně předškolní vzdělávání, které se zaměřovalo převážně na zahraniční 

klientelu. Postupně byly zahájeny kurzy ve spolupráci s Mezinárodní asociací Montessori 

(AMI). (Rýdl, 1996) Roku 1998 byl MŠMT předložen ke schválení první Vzdělávací 

program pro první stupeň základní školy. V roce 1999 vzniká Společnost Montessori o. s., 

která svou spoluprací se zahraničními společnostmi a lektory napomohla následujícímu 
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rozšíření této pedagogiky. V roce 2000 byl pak předložen MŠMT Vzdělávací program 

pro druhý stupeň ZŠ. Od následujícího roku poté vznikají základní školy s Montessori 

programem a v roce 2010 i gymnázium. Nejvíce se však montessoriovská pedagogika 

v naší republice stále prosazuje v mateřských školách. (Montessori ČR) 

 

 Ve srovnání se státy, které Montessori pedagogika ovlivňovala od samého 

začátku, například Německo, Rakousko, Nizozemí nebo Indie, je na našem území škol 

tohoto typu stále velmi málo. (Rýdl, 1996) Konkrétně se v současné době jedná o 62 

zařízení, ve kterých se věnují Montessori vzdělávání na prvním stupni základní školy a 12 

zařízení s Montessori vzděláváním i na druhém stupni základní školy. Výjimku pak tvoří 

jediné víceleté gymnázium, které uplatňuje principy pedagogiky Marie Montessori jak 

na nižším, tak vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání. (Montessori ČR) 

 

 

Obrázek 11: Poloha škol, které uplatňují Montessori výuku na prvním stupni ZŠ 

Zdroj: https://www.montessoricr.cz/skoly-a-skolky/mapa-a-vizitky 

 

https://www.montessoricr.cz/skoly-a-skolky/mapa-a-vizitky
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Obrázek 12: Poloha škol, které uplatňují Montessori výuku na druhém stupni ZŠ včetně víceletého gymnázia 

Zdroj: https://www.montessoricr.cz/skoly-a-skolky/mapa-a-vizitky 

 

 

7. 4 Výuka regionální geografie na Montessori 

V Montessori vzdělávání se regionální geografií, stejně jako jinými disciplínami 

geografie, zabývá převážně kosmická výchova. Tento komplexní předmět je založen 

na myšlence, že naše země, krajina a příroda je jednotný komplex, ve kterém všichni plní 

svoji úlohu ve prospěch celku. A to nejen člověk, který má v tomto pojetí zvláštní 

postavení, protože činnosti, které koná, dělá záměrně, ale i příroda, která se mění 

bezděčně. Všechno dohromady je součástí kosmického plánu, který vede ke vzniku 

harmonické společnosti, ve které převládá láska, ohleduplnost, vděčnost a soulad 

s ostatními jedinci. (Rýdl, 1994) 

 

Dle Rýdla (1994) je úkolem kosmické výchovy ve vzdělávání hlavně vytvoření 

představy o propojení člověka a přírody, kde člověk musí být chápán jen jako její součást. 

Kosmická výchova zahrnuje spolu s geografií i astronomii, geologii, chemii, fyziku, 

biologii, politiku, dějepis, sociologii a další předměty. V kurikulárních dokumentech 

na úrovni RVP regionální zeměpis spadá pod vzdělávací oblast Člověk a příroda. 

V případě nižšího stupně gymnázia se vztahuje i do oblasti Člověk a společnost. (RVP G, 

2007) Všechny tyto disciplíny se snaží chápat ve vzájemných souvislostech. Tedy 

obdobně, jakým stylem chápal svět J. A. Komenský. Kosmická výchova je cestou, 

https://www.montessoricr.cz/skoly-a-skolky/mapa-a-vizitky
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při které je možné žákům ukázat, že všechno na Zemi, byť jen nejmenší molekula, má 

svůj význam a vše je ve vzájemném vztahu. (Rýdl, 1994)  

 

 Kosmická výchova lze podle Zelinkové (1997) rozdělit do tří stupňů. V prvním 

stupni se kosmická výchova orientuje na předměty, ve druhém na celek a ve třetím 

na rozumové zpracování poznatků o světě. (Zelinková, 1997) 

 

 První stupeň, ve kterém se kosmická výchova orientuje na předměty, vychází 

z předpokladu, že dítě ke svému duševnímu vývoji potřebuje právě předměty. Stejně jako 

třeba potravu k tomu, aby rostlo. Je tedy nutné mu je předkládat. Předměty, které jej 

přirozeně obklopují a se kterými se běžně setkává. Tím, jak dítě roste, se dostává z fáze, 

ve které předměty pouze vnímá, do fáze, kdy mezi jednotlivými předměty hledá vztahy. 

V tomto období je vhodné dítě obklopovat materiály k poznávání světa. (Zelinková, 

1997) 

  

 Ve druhém stupni kosmické výchovy je klíčová myšlenka, že vše ve vesmíru je 

vzájemně propojeno v harmonii. Stejně jako J. A. Komenský, ani Maria Montessori 

nesouhlasila s názorem, že by žáci měli poznávat svět pomocí detailů. Žák by měl 

poznávat svět nejprve jako celek a až později se zabývat detaily, protože ty budou 

zajímavé jen v tu chvíli, kdy budou žákovi předány jako část celku, kterému rozumí. 

Pro Montessori výuku je velmi důležitý kontakt s reálnými předměty. „Žádný popis, 

obraz ani kniha nemohou nahradit skutečný strom v přírodě.“ (Zelinková, 1997, s.37) 

 

 Ve třetím stupni kosmické výchovy dítě poznává svět prostřednictvím smyslů. 

Rozumově zpracovává poznatky o světě, ve kterém má i ono své speciální postavení. 

Posláním člověka je hlavně láska, spravedlnost a přátelství. Právě myšlenka výchovy 

k přátelství je vrcholem kosmické výchovy a poslání jedince. Maria Montessori se svojí 

výchovou snažila o jednotu mezi lidmi. Snažila se zabránit konfliktům mezi dospělými 

a dětmi, které vznikaly často v případě, že dospělý využíval svého silnějšího postavení. 

(Zelinková, 1997) 

 

    



 

43 

 

8. Metodika výzkumu a zpracování dat 

 

8. 1 Zvolená metodika výzkumu 

Zásadní část této diplomové práce představuje prezentace výsledků, které vzešly 

z výzkumu, jenž probíhal od června 2019 do března 2020. Vzhledem k tématu a cíli práce 

jsem se rozhodla pro metodu kvalitativního výzkumu. Ten umožňuje získat 

výzkumníkovi velké množství informací a komplexní pohled na věc. (Strauss, Corbinová, 

1999) Konkrétně o metodu zúčastněného pozorování při hodinách zeměpisu a metodu 

polostrukturovaného rozhovoru s učiteli.  

 

 

8. 1. 1 Kvalitativní výzkum  

Dle Švaříčka (2007) je kvalitativní výzkum „proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka, provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod 

rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu“ 

(Švaříček 2007, s 17). Kvalitativní metody výzkumu jsou založené převážně na indukci, 

na rozdíl od kvantitativních šetření, která by se dala nazvat jako více deduktivní. Pomocí 

indukce dokážeme vytvářet obecné zákony, které překračují informace, jež jsou obsažené 

v pořízených datech. Odvozujeme obecná pravidla, která ovšem mohou mít různou 

pravděpodobnostní povahu. Podle typu vstupních dat bychom mohli kvalitativní výzkum 

nazvat i nenumerickým šetřením. Tedy výzkumem, ve kterém se pracuje se slovy, 

a nikoliv s čísly a kde jsou právě pomocí slov i kvalitativní data reprezentována (jak je 

prezentováno na obrázku 13). (Švaříček, 2007) 
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Obrázek 13: Srovnání kvalitativně a kvantitativně orientovaného výzkumu podle Gavory (2000) s. 34 

 V návaznosti na svou bakalářskou práci jsem se rozhodla pro sběr dat využít 

metodu pozorování (konkrétně zúčastněné pozorování). Švaříček a Šeďová (2007) 

zúčastněné pozorování definují jako „dlouhodobé, systematické a reflexní sledování 

probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální 

život a proces“ (Švaříček, Šeďová 2007, s 143). Dle Hendla (2005) je prostřednictvím 

zúčastněného pozorování možno velmi účinně zjistit co se v daný okamžik pozorování 

děje, proč se to děje a kdo a kde se toho právě účastní. Sám pozorovatel je totiž ve velmi 

těsném kontaktu se zkoumaný subjektem. Švaříček a Šeďová (2007) poukazují na to, 

že účelem pozorování není jen pozorování samotné, ale i způsob, kterým se pozorované 

výsledky zprostředkují čtenářům. Pozorovatel zastává pozici účastníka interakcí, kde se 

však nechová jako všichni ostatní, kteří v interakci jsou, protože místo aktivit, které 

vykonávají ostatní, on pouze sleduje. Právě pro svou nerušivost je zúčastněné pozorování 

vhodnou metodou ve školních třídách, kde je velmi důležité nijak nenarušovat edukační 

procesy ani sociální interakce. Výhodu zúčastněného pozorování Švaříček a Šeďová 

(2007) vidí v pochopení celého kontextu výzkumu. Pozorovatel si často všimne 

i rutinních situací, které by například při rozhovoru dotazovaný nezmínil.  Nebo i situací, 

o kterých by při rozhovoru dotazovaní mluvit nechtěli. Pozorovatel si tedy sám utváří 

svůj komplexní názor na situace a jednání jejich aktérů.  

 

 Zúčastněné pozorování se dá dělit na otevřené a skryté, podle toho, zda ostatní 

účastníci o probíhajícím výzkumu vědí, nebo nikoliv. V případě zúčastněného pozorování 

pro tuto práci bylo užito pozorování otevřené, kdy všichni aktéři byli seznámení s motivy 

mé přítomnosti na hodinách. Pro další účely můžeme zúčastněné pozorování dělit 

na přímé a nepřímé dle toho, zda pozorovatel zkoumá sledovaný jen v reálném čase jeho 
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průběhu, či nikoliv. V této práci bylo provedeno pozorování přímé, tedy sledované 

v reálném čase na reálném místě. V poslední řadě lze pozorování rozlišovat podle 

struktury. Pokud při pozorování hledáme pouze předem stanovené jevy, pak se jedná 

o pozorování strukturované. Na druhou stranu, jestliže má pozorovatel dopředu spíše 

volněji formulovanou strukturu, která připouští využití neočekávaných situací, potom se 

toto pozorování označuje jako nestrukturované. U této práce bylo využilo druhé 

ze zmíněných metod, právě pro možnost zabývat se při pozorování i úkazy, které se 

například v předešlém pozorování nevyskytovaly. I přes to však pozorování mělo 

strukturu v podobě pozorovacího archu, kde bylo zachyceno jak pozorované prostředí, 

tak sociální stránky a jednání aktérů.  (Švaříček, Šeďová, 2007) 

 

 Svaříček a Šeďová (2007, s. 158) uvádí, že je metodu pozorování vhodné propojit 

s rozhovory, které pomůžou výzkumníkovi získat celistvý obraz o dané problematice. 

Rozhodla jsem se proto využít metodu polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, kteří 

vyučují regionální zeměpis v Montessori školách.  

  

 Metoda polostrukturovaných rozhovorů mají dle Gavory (2000) velkou výhodu 

v tom, že vychází z předem připraveného seznamu otázek, ale dává tazateli, nebo 

dotazovanému možnost otázku v případě potřeby přizpůsobit. Hlavní otázky, které jsou 

tedy předem připravené mohou být přirozeně doplněny o otázky vedlejší, které při 

dotazování mohou vzniknout. Někteří autoři nahrazují slovo rozhovor slovem interview. 

Toto slovo, které pochází z angličtiny vzniklo složením ze dvou částí, tedy inter a view, 

které v překladu znamenají „mezi“ a „názor“. Jak ze samotného slova vyplývá, nejčastěji 

se interview uskutečňuje tváří v tvář, ale lze jej provést i telefonickou nebo elektronickou 

formou. Díky otevřeným otázkám není dotazovaný svázán prostým výběrem odpovědí, 

jako tomu je u metody dotazníku nebo plně strukturovaných interview, ale má možnost 

se k dané otázce vyjádřit co nejkonkrétněji. (Gavora, 2000) 

 

8. 2 Vlastní šetření v Montessori školách  

Vlastní výzkum v jednotlivých školách probíhal od června 2019 do listopadu 2019. 

Zúčastněné pozorování proběhlo ve dvou školách s Montessori vzděláváním. Jedna 

ze škol byla školou základní, kde byly sledováni žáci třetího trojročí, tedy sedmých 

a osmých tříd. Druhou školou bylo Montessori gymnázium, kde šetření proběhlo 
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ve třídách sekundy a tercie, které se vzdělávají dohromady. U obou škol tak šetření 

probíhalo ve třídách se shodně starými žáky.  

 

 Samotné zúčastněné pozorování bylo vždy provedeno se souhlasem vedení školy 

i rodičů žáků. Vyučujícím i žákům byla zaručena anonymita. Stejně jako v mé bakalářské 

práci jsem i pro účely této práce použila při zúčastněném pozorování pozorovací archy. 

Ty obsahují základní informace o datu šetření, počtu žáků ve třídě a tématu hodiny. Dále 

také popisují prostředí, ve kterém se výuka konala. Stěžejní část pozorovacího archu tvoří 

časový rámec samotné výuky: jednotlivé aktivity žáků a učitele. Poslední část 

pozorovacího archu je ponechána pro mé osobní hodnocení hodiny. 

 

8. 3 Koncepce rozhovorů  

Druhou část dat tvoří informace získaná z polostrukturovaných rozhovorů s učiteli na 

Montessori školách. Rozhovory byly vedeny dohromady s šesti učiteli z celkem pěti 

různých škol. Tato interview probíhala v období od června 2019 do března 2020. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ne všichni dotazovaní byli ochotni se osobně setkat, byly 

rozhovory vedeny korespondenční formou. V případě vyučujících, u kterých jsem byla 

přítomna i na hodinách při zúčastněném pozorování, proběhl rozhovor až po ukončení 

vyučování. Oběma vyučujícím byly otázky před setkáním zaslány, aby se mohly 

na rozhovor připravit. Jak tvrdí Gavora (2000):“Prostředí, ve kterém se uskutečňuje 

interview, musí být tiché, klidné, podle možnosti izolované od jiného dění“. (Gavora, 

2000, s. 111) Vzhledem ke skutečnosti, že ve školách je vždy velmi rušno a dle Gavory 

(2000) není vhodné uskutečňovat rozhovor ve sborovnách, kde se vyskytuje velké 

množství lidí, tak i těmto vyučujícím byla nabídnuta možnost odpovědět na otázky 

k rozhovoru korespondenční formou. Obě vyučující tuto formu rozhovoru, při které se 

budou moci v klidu nad formulací odpovědí soustředit, uvítaly. 

 Tvorba otázek k rozhovorům proběhla na základě provedené literární rešerše 

na téma výuky regionální geografie a Montessori vzdělávání. Otázky byly formulovány 

tak, aby byly v souladu se stanovenou hypotézou a cílem této diplomové práce.  

 

8. 4 Zpracování dat 

Všechna data, která vzešla jak ze zúčastněných pozorování v Montessori školách, tak data 

z polostrukturovaných rozhovorů s Montessori učiteli, byla zaznamenána písemnou 
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a grafickou formou. Vzhledem k cílům práce pak textová data z pozorovacích archů 

a rozhovorů prošla obsahovou analýzou textu. Pozorovací archy a rozhovory ponechané 

v originální podobě jsou doloženy v příloze této práce. 

 

8. 4. 1 Obsahová analýza 

Dle Klapka (Gulová, Šíp a kol. 2013) obsahová analýza v obecném smyslu popisuje 

a vysvětluje obsah textu. Kvalitativní obsahová analýza slouží k porozumění výpovědí 

v daném kontextu. Dochází při ní k různým formám interpretace, jako je například 

shrnutí. Tím dochází, díky redukčním procesům, k uchování pouze jádrového obsahu 

příslušného textu. Cílem je snížení množství textu při zachování jeho významu. 

Při interpretaci badatel rozpoznává obecný smysl textu s cílem co nejvíce porozumět 

myšlence autora výpovědi.  
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9. Praktická část: vlastní výzkum 

 

9. 1 Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování v ZŠ Montessori Kladno a Gymnázium Duhovka bylo 

realizováno během čtyř vyučovacích jednotek (90 minut), při kterých jsem byla pasivním 

účastníkem vyučovacích hodin, které se pojí s výukou regionálního zeměpisu.  

 

9. 1. 1 Prostředí a atmosféra školy 

V obou školách na mě velmi zapůsobilo příjemné prostředí a atmosféra. Ačkoliv výuka 

na obou školách začíná v 8:30, tak i po příchodu do školy v 8:00 bylo, i přes přítomnost 

většiny žáků, velmi ticho. Žádný řev na chodbě, žádné strkající se děti u skříněk. Již 

od vchodu do škol je patrná snaha o hezké a připravené pedagogické prostředí. Nejen 

na stěnách chodeb, ale i v samotných učebnách a místnostech určených pro samostatnou 

práci žáků. Obklopuje mě velké množství pedagogických pomůcek a materiálů, které jsou 

uloženy na svá místa v označených policích, ale také zarámované a vystavené výtvory 

žáků. Od drobných referátů až po velké výstupy projektů. Prostředí však vůbec nepůsobí 

přeplněně. Dveře všech místností jsou otevřené. Žáci tak volně můžou přicházet 

i do sborovny mezi kantory. 

Žáci se volně pohybují 

po chodbách, které jsou 

doplněny o prostory k sezení, 

kde se žáci mohou volně 

seskupovat. Většina žáků je tak 

roztříštěna v drobných 

skupinkách a konverzují. 

Najdou se však i žáci, kteří se, 

ačkoliv ještě vyučování 

nezačalo, věnují nějakému 

svému projektu.   

 

9. 1. 2 Organizace výuky 

Výuka je v Montessori školách koncipovaná jinak, než je tomu ve školách klasických. 

Žáci se učí ve smíšených skupinách. Většinou v takzvaných „trojročích“, ve které se, jak 

Obrázek 14: Příjemné a podnětné prostředí chodby gymnázia Duhovka. S 

volně dostupnými počítači, knihovnami i výstavou prací studentů. 

Autor: Petr Dobiáš 

Zdroj:https://cdn.xsd.cz/resize/14b543d268263f229b197ed1cedba6a0_re

size=1959,1307_.jpg?hash=b8b7d07dd32b87042 

 



 

49 

 

již z názvu vyplývá setkávají žáci většinou ze 3 ročníků. V každém trojročí se vyskytuje 

přibližně 20 žáků. Žáci jednoho ročníku jsou často rozděleni do paralelních trojročí. 

Ve třetím trojročí mají však speciální pozici žáci posledního ročníku, kteří mají často 

odlišný program, a tak se častěji od ostatních oddělují. To je případ i tříd, ve kterých 

proběhlo zúčastněné pozorování. Proto jsou přítomni žáci jen ze dvou ročníků, a to 

sedmých a osmých a v případě gymnázia Duhovka sekundy a tercie. V případu Gymnázia 

Duhovka neprobíhá celá výuka ve věkově integrovaných skupinách. Pouze vybrané 

předměty v konkrétních ročnících. Studenti se však napříč ročníky potkávají při 

celoškolních projektech či výjezdech.  

 

Školní den běžně začíná ranní elipsou. V případě, že se žáci přes den věnují 

samostatné práci, tak by v tuto dobu již měli mít učitelem odsouhlasený denní plán. Při 

ranní elipse se žáci společně s učitelem posadí na koberec, který se vyskytuje v každé 

třídě, do kruhu. Tak, aby na sebe všichni viděli. Sezení na zemi je pro žáky přirozené 

a cítí se uvolněně. V průběhu elipsy se žáci často seznámí s harmonogramem dne nebo si 

sdělují své zážitky, či řeší problémy ve třídě. Někdy si však také zazpívají. Jedná se 

o takový pozvolný začátek školního dne, který trvá různě dlouho. Většinou však okolo 

deseti minut. Vše závisí na potřebách žáků a vyučujícího. Poté se studenti již věnují 

samostatné či skupinové výuce.  

 

 Žáci se nemohou věnovat práci zcela volně. Nelze tak konstatovat, že si žáci 

ve škole „dělají, co chtějí“, jak často bývá s Montessori vzděláváním spojováno. 

Na výběr mají většinou z několika možností. Učitel, který má v Montessori vzdělávání 

spíše roli průvodce vzděláváním musí dohlížet na to, čemu se žák věnuje. Žák tedy 

Obrázek 15: Ranní elipsa 

Zdroj: https://www.zsmontessorikladno.cz/images/slider-montessori.jpg 
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společně s učitelem většinou 

vytváří učební plán, který 

v průběhu roku dodržuje 

rámcový vzdělávací program, 

ale žák si jej přizpůsobuje 

svým potřebám a zájmům. 

V případě ZŠ Kladno je vlastní 

invenci žáka věnován větší 

prostor. Studenti se v průběhu 

týdne zapisují k jednotlivým 

probíraným tématům. Jsou 

však mezi nimi i témata 

povinná, která musí 

absolvovat všichni žáci. Pokud 

se žák neúčastní vyučovací 

hodiny, může se po dohodě 

s vyučujícím věnovat 

samostatné práci. I ta má svá 

pevně stanovená pravidla, 

která jsou představena 

na obrázku 16. Témata výuky 

se často odvíjí od tzv. vět 

týdne. Věty týdne slouží jako 

spojovník jednotlivých předmětů v týdnu. Tedy, témata, která v jednotlivých předmětech 

probírají se většinou více či méně pojí s větou týdne. Žáci, kteří studují na Gymnáziu 

Duhovka mají pevněji dané učební plány, při kterých se častěji zaměřují na skupinové 

projekty, ve kterých však žáci mají velký prostor pro vlastní realizaci. Některé předměty, 

i zeměpis, se pak na Gymnáziu Duhovka vyučují delší časový úsek (až půl roku) v rámci 

mezipředmětových vztahů pouze v cizím jazyce. 

  

Obrázek 16: Pravidla individuální práce na ZŠ Kladno 

Zdroj: foto autorka 
 

Obrázek 17: Příklad věty týdne a úkoly, které se s ní přímo pojí 

Zdroj: foto autorka 
 

Obrázek 18: Ukázka průběžné myšlenkové mapy na téma Česká 
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9. 1. 3 Pozorované vyučovací hodiny regionálního zeměpisu 

Žáci absolvovali hodinu, ve které se věnovali tématu Česká republika a malý region. 

Po ranní elipse, kde proběhlo pouhé pozdravení a krátké sdílení zážitků z minulého dne, 

se žáci věnovali shrnutí dvouměsíční práce na tomto tématu. Během těchto 2 měsíců žáci 

navštěvovali různé přednášky, prezentace, projekty, procházky atd. Všichni žáci museli 

splnit minimální kritéria (viz Příloha č.2, hodina 6. 6. 2019, průběh výuky). Ti, kteří se 

však chtěli o tomto tématu dozvědět více než jen požadované minimum, se mohli účastnit 

velkého množství aktivit. Záleželo tedy jen na každém žákovi, jak moc dopodrobna se 

bude tématu České republiky a malého regionu věnovat. Během výuky proběhly dvě 

krátké studentské prezentace, které byly připraveny v rámci jednoho z kritérií tématu, 

kterým byla povinnost odprezentovat v průběhu tématu vlastní námět, který se s tématem 

pojí. První prezentace proběhla formou plakátu, který byl zpracovaný na téma důchody. 

Žák do plakátu zapojil obrázky, grafy a využil jak tištěná, tak elektronická média, jako 

zdroj informací. V průběhu prezentace mluvil velmi přirozeně a stejně tak i otázkami 

zapojoval do tématu své spolužáky. S obdobnou přirozeností vystupoval i žák, který 

ve své ppt prezentaci představoval spolužákům vývoj počtu obyvatel České republiky 

v posledních 100 letech. Společně s učitelkou pak diskutují a předkládají teorie 

o nerovnostech věkové pyramidy, kterou jim učitelka ukázala. Velmi plynule pak krátce 

Obrázek 18: Ukázka průběžné myšlenkové mapy na téma Česká republika 

Zdroj: foto autorka 
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přešla k tématu komunismu, kdy se žák tázala, jak se tento režim projevoval 

v každodenním životě občanů. Bylo znát, že téma žáky zaujalo a bez pobízení 

se s ostatními dělili o příběhy, které často znali z vyprávění rodičů a prarodičů.  

 Po prezentacích se již celá třída, která čítala 14 

žáků věnovala hodnocení celého tématu. Žáci si 

jednotlivá podtémata a aktivity zaznamenávaly do své 

myšlenkové mapy, která je součástí většího celku, který 

tvoří svět. Myšlenkové mapy se u jednotlivých žáků liší. 

Někteří jsou struční, jiní zaznamenávají i podrobnosti. 

Ukázka zápisu aktivit do myšlenkové mapy na téma 

Česká republika lze vidět na obrázku 18. Legendu 

k mapě představuje obrázek 19. Jednotlivé malé mapky 

se liší nejen obsahem, ale i názvy. Podle toho, čemu se 

žáci v minulosti již věnovali. Na všech mapkách jsou 

však společná políčka Kladno, Česká republika, Evropa, 

kontinenty a lidé na Zemi. V dalších minutách se žáci věnují představení činností, které 

během tématu vykonali a témat o kterých se něco nového dozvěděli. Žáci zmiňují 

skupinový kvíz o České republice, prezentaci o historii Kladna, přednášku na téma sídel 

ČR. Žáci nečekají na vyzvání a v momentě, kdy žák po levici ukončí svůj projev, plynule 

navazují. Učitelka se tak pouze doptává na jednotlivosti, při kterých ji často zajímá, co 

žáka na tématu nejvíce zaujalo, nebo na informace z hodiny, které ji přijdou dobré zmínit 

před všemi žáky. Dozvěděla jsem se tak o hodinách, kdy se studenti věnovali tématu: 

Není město jako město, kde žáci mimo jiné porovnávali různé aspekty života v Kladně 

a Praze s jinými městy, která si sami vybrali. Při projevu žáků mě překvapila spontánnost, 

kterou se nebáli projevit. Například žák, který se také zúčastnil tématu Není město jako 

město. V průběhu vyprávění o tom, že se dozvěděl, jak se města dělí podle velikosti, 

přejde bez vyzvání k mapě světa, která je pověšena na zdi třídy a spolužákům ukazuje, 

kde se nachází významné megalopole světa a co to vůbec megalopole jsou. Ačkoliv se 

mnozí žáci neúčastnili všech hodin, učitelka udržuje jejich pozornost otázkami, při 

kterých se do tématu mohou zapojit pouze se znalostmi z vlastní zkušenosti. Jako 

v případě, kdy žák popisoval hodinu o česko-německých vztazích, kdy se učitelka přes 

otázky na platové rozdíly, postupně dostala k odvětvím průmyslu, která jsou známá 

levnou pracovní silou až k tomu, že si žáci kontrolovali cedulky na oblečení a zkoumali, 

odkud pochází jejich oděv. Dále jsem se dozvěděla o hodině na téma město– vesnice– 

Obrázek 19: Učitelkou, společně s žáky, 

vytvořená jednotná legenda pro 

myšlenkové mapy 

Zdroj: foto autorka 
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městys, kde si žáci nejen vymezovali rozdíly mezi jednotlivými typy, ale samostatně 

hledali a představovali ostatním i jejich konkrétní příklady, ale také výjimky, v České 

republice.  

V závěrečné části hodiny jsem pak byla svědkem práce s mapou České republiky, 

kterou si žáci sami vyrobili a zaplňují ji regionálními předměty, u kterých vysvětlují 

ostatním vztah předmětu k danému regionu (viz obrázek 20). V průběhu hodiny však žáci 

předměty na mapu neumisťují, nýbrž jen pomocí dřevěných kostiček lokalizují polohu 

na tištěné mapě České republiky a vysvětlují souvislost s regionem. Žáci mezi sebou 

v průběhu představování produktů přirozeně komunikovali. Nedělali však žádný velký 

hluk a nerušili se navzájem. Bylo znát, že se neostýchají projevit. Minci z Jablonce nad 

Nisou tak propojují se znalostmi ze sportu, kdy si Jablonec nad Nisou žáci spojují se 

jménem biatlonistky Gabriely Koukalové, u které si dokonce vzpomněli i na to, že ražbu 

mincí a medailí vystudovala. U nábojnice z Vlašimi učitelka s žáky debatuje nad regulací 

stavu zvěře v České republice. Od žáka, který donesl turistickou známku z hradu Roštejn 

u Jihlavy se spolužáci dozvěděli o tom, že se na našem území nachází přes 800 hradů 

v různém stádiu zániku. Posledním předmětem této hodiny pak byla lahev od piva 

Obrázek 20: Mapa České republiky obsahující regionální výrobky 

Zdroj: foto autorka 



 

54 

 

z Plzně, se kterou se pojily i údaje o spotřebě piva na našem území. Ostatní žáci již svůj 

předmět přinesli a představili v dřívějších hodinách. V závěru hodiny pak učitelka žáky 

pochválila za jejich práci a individuálně se domluvila s některými studenty 

na individuálním plnění některých kritérií.  

 I přes to, že tato hodina byla spíše reflektující hodinou celého tématu, i tak se žáci 

měli možnost dozvědět nové informace z různých tematických okruhů, které však měly 

vztah k regionu České republiky. Díky poměrně rychlému střídání témat a absenci 

dlouhých monologů jak z řad spolužáků, tak vyučujícího, se studenti nestihli nudit 

a udrželi si pozornost až do konce hodiny.  

 

Jako další z vyučovacích hodin byla pozorována výuka opět žáků sedmých 

a osmých tříd, tedy žáků třetího trojročí. Jelikož si žáci mohou často volit z různých 

témat, kterým se jednotlivé hodiny s vyučujícím věnují, tak se někdy stane, že učitel musí, 

nebo chce některé hodiny vypsat v týdnu vícekrát. V tomto případě se tedy jednalo opět 

o závěrečnou hodinu tématu Česká republika a malý region, tentokrát s dvanácti žáky. 

Hodina probíhá v totožné třídě, jako předchozí den. Třída na první pohled působila jako 

místo, kde tráví čas děti. Barevné závěsy a všudypřítomné obrázky a pomůcky vytváří 

příjemnou atmosféru. Hodina opět začala ranní elipsou, při které si tentokrát žáci zpívali 

písničku. Z mnoha iniciovaných učitelka nakonec vybrala Okolo Třeboně, jež jeden 

z žáků navrhl. Po zpívání učitelka nechala žáky přemýšlet o výběru města Třeboně do této 

písně. Společně se tak začali bavit o zemědělském charakterem Třeboňska a nad 

živočichy, převážně tedy rybami, které se v oblasti vyskytují. Poté, co jeden z žáků 

upozornil na množství cyklistů se žáci s učitelkou zamysleli nad výhodami cyklistiky 

v Třeboňské oblasti. Diskusí se dostali až k Třeboňské pánvi jako součásti Jihočeské 

pánve a pánvím, jakožto sníženinám z pohledu geomorfologie. Následně měl jeden 

z žáků vlastní prezentaci s názvem Česká republika – Praha – Kladno, ve které, převážně 

pomocí grafů, které vytvořil, porovnával statistické ukazatele populace v těchto třech 

regionech. Grafy byly velmi jednoduché, ale pro jeho účely byly dostatečné. Velmi mě 

zaujala i reflexe ze strany spolužačky, která byla učitelkou vybrána k zhodnocení projevu 

prezentujícího. Spolužačka jej hodnotila kladně až na jeho postoj, jelikož byl v určitý 

moment k poslouchajícím zády. Stejně jako v hodině předešlého dne, i v této hodině se 

žáci s učitelkou, kterou mimochodem nazývali křestním jménem a tykali jí, věnovali 

krátké individuální reflexi celého tematického celku Česká republika a malý region.  
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 Z hodiny Není město jako město si žákyně zapsala poznámky, které přečetla 

spolužákům o tom, že s růstem sídla souvisí i růst významu a obslužnosti. Po vyzvání 

učitelky pak porovnala hromadnou dopravu a úřady, které se vyskytují v Praze a na 

Kladně nikoliv. Z přednášky město –vesnice –městys si pak jiná žákyně zapamatovala 

zajímavost, že i vesnice můžou mít počet obyvatel srovnatelný s městy. Z poznámek 

(vepsaných v bodech do myšlenkové mapy), pak jak příklad uvede vesnici Petrovice 

s 5000 obyvateli. Učitelka opět reagovala a ptala se na důvody, proč vesnice chce zůstat 

vesnicí a nikoliv městem. Žáci se diskusí shodli na administrativě, která je pro Petrovice, 

jakožto vesnici, jednodušší. Jiný spolužák na tuto přednášku naváže a uvede z ní fakt, že 

máme v České republice šest velkoměst. Vzhledem k tomu, že většina přítomných žáků 

na přednášce byla, tak studenti obstáli i v hlasování, které učitelka iniciovala. To se týkalo 

počtu obyvatel potřebných pro velkoměsto. Překvapením opět bylo, že žák po vyzvání 

k jmenování těchto měst sám přistoupil k mapě, a města na mapě i lokalizoval. Pokud 

nastala situace a žák učitelce i přes vyplněnou myšlenkovou mapu oznámil, že si 

nepamatuje nic, tak se na něj učitelka nezlobila, ale snažila se s žáky komunikovat 

důvody, proč si nic nepamatují. Někteří žáci také konstatovali, že si pamatují něco, co již 

jiní spolužáci říkali. V této situaci se učitelka většinou snažila zeptat se jich alespoň 

na nějaký jejich pocit z té příslušné hodiny.  

V další fázi hodiny se opět žáci a učitelka zaměřili na práci s jejich nástěnnou mapou 

České republiky. Opět ji 

ve třídě zastupuje jen menší 

tištěná mapa (obrázek 21), 

protože jejich společná mapa 

visí na zdi chodby, aby si ji 

mohli i ostatní žáci prohlížet, 

popřípadě s ní pracovat, 

jakožto se zdrojem informací 

či pomůckou. Učitelka se 

u jednotlivých předmětů 

snažila co možná nejvíce vést 

žáky k zamyšlení nad 

otázkou: Proč se daný produkt vyrábí zrovna v této oblasti. Postupně na mapu umisťovali 

lázeňské pítko z Karlových Varů, u kterého učitelka iniciovala zamyšlení se nad tím, proč 

jsou minerální prameny v oblasti Karlových Varů, a ne třeba Kladna? Žáci, mírně 

Obrázek 21: Mapa, na kterou žáci umisťovali dřevěné kostičky, kterými 

lokalizovali místo pro své předměty v mapě. 

Zdroj: foto autorka 
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zaskočeni otázkou, se postupně, přes dílčí kroky, dostali až k myšlence různého složení 

vody v důsledku rozlišných hornin až ke krátkému zamyšlení nad problémem nedostatku 

vody ve světě. Stejně tak učitelka u jihočeského sýru Madeta zmiňovala význam 

zemědělství v Jihočeském kraji. U baterie ze Slaného žáci společně s učitelkou debatovali 

o likvidaci nebezpečného odpadu. Otázky učitelky žáci nevnímali nijak negativně, 

a bez problémů odpovídali. V případě zátky z minipivovaru se žák, v reakci na otázku 

učitelky, zaměřil na města, která jsou vařením piva známá. Současně je i ukázal i na mapě. 

K výskytu paliv, dřeva, hnědého a černého uhlí se dostala debata o náramku z Jablonce 

nad Nisou. Učitelka se při ní snažila dovést žáky k poznání, že se sklárny vyskytují 

v oblastech, kde je velké množství dřeva, a nikoliv sklářského písku, jak se žáci 

domnívali. Naopak u Ostravy, která se pojila s kusem oceli, učitelka podněcovala žáky 

k hledání souvislostí s Kladnem.  Společně se dostali k těžbě uhlí v obou městech. 

Ve spojitosti s chemií si 

později, u tužky z Českých 

Budějovic, žáci představili 

různé formy uhlíku. S historií 

čarodějnických procesů se 

seznámili ve Velkých 

Losinách. Vše proběhlo 

poměrně svižně, nenásilně a 

bez zbytečných prodlev a 

podrobností, které nebyly pro 

tuto aktivitu potřebné. V závěru hodiny pak učitelka pouze upozornila žáky, kteří se 

nezúčastnili povinných vycházek (viz obrátek 22), jež byly součástí kritérií pro téma 

Česká republika a malý region, na možnost zúčastnění se virtuální vycházky v tentýž den.  

 

 Jako další z hodin byla pozorována hodina zaměřená na Prahu. Konkrétně se jedná 

o virtuální procházka Prahou ve třetím trojročí. Tedy opět s žáky sedmých a osmých 

ročníků. V rámci velkého tematického celku Česká republika a malý region museli žáci 

absolvovat minimálně dvě procházky zaměřené na oblast Kladna. Procházky byly 

různého zaměření. Některé se specializovaly na historii města, jiné na průmysl, další zase 

na zelené oblasti, brownfieldy, služby, výstavbu. Jedna z vycházek dokonce obsahovala 

aktivitu s dotazníkovým šetřením studentů o kvalitě života občanů Kladna. Při exkurzích 

žáci využívaly i mnohé pomůcky. Například mapy, v mobilní i papírové verzi, měřiče 

Obrázek 22: Procházka Kladnem při výuce místního regionu. Osmáci pak 

připravují svoje exkurze po Kladně pro zahraniční výměnnou návštěvu 

Zdroj: foto učitelka zeměpisu ZŠ Kladno 
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hluku, provázky pro fytocenologické snímky, určovací klíče hornin pro identifikaci 

materiálu na náhrobních hřbitova a podobně. Z procházek žáci museli vypracovat buďto 

pracovní list, nebo vyprávění pro svého kamaráda o této vycházce s příslušným rozsahem. 

Popřípadě, po domluvě s učitelkou, jiný individuální výstup, který by žákovi vyhovoval 

a reflektoval jeho účast na procházce. Studenti, kteří měli zájem, později společně 

vytvořili trasu vycházky po důležitých oblastech Kladna i pro zahraniční studenty 

z Německa, při níž jim dělali místní průvodce. Studenti dále museli absolvovat alespoň 

jednu vycházku po Praze. I ty byly různého zaměření, a tak si studenti mohli vybrat téma, 

dle svých preferencí. Jedna z vycházek byla opět vypracována samotnými studenty pro 

výměnné studenty z Německa. Pokud se však žáci nemohli z nějakého důvodu nějaké 

z již zmíněných exkurzí zúčastnit, byla jim nabídnuta účast na některé z virtuálních 

procházek. Ty proběhly již ve školní třídě a jednou z nich byla právě virtuální procházka 

Prahou, které jsem se zúčastnila.  

 

 Virtuální exkurze proběhla s 16 žáky i při mém pozorování. Výuka proběhla 

v učebně opatřené plátnem, aby žáci mohli sledovat činnosti vykonávané na počítači. 

Prostředí třídy bylo opět velmi příjemné. Zaujalo mě velké množství rostlin, které byly 

doplněny o názvy, zařazení do systému a také informace o zalévání. Při hodině žáci 

obdrželi pracovní list, který sloužil jako písemný výstup z této vyučovací hodiny. 

Pracovní list byl poměrně krátký a obsahoval 

pouze dvě úlohy. V první úloze si žáci měli 

označovat v mapě Prahy „navštívená místa“ 

a k nim do příslušného prostoru vypsat, pro 

žáka užitečné, informace (viz obrázek 23). 

Ve druhém úkolu žáci měli za úkol sepsat 

volnou formou krátké povídání o Praze, které 

však bude obsahovat minimálně 10 označených 

faktů. Po vysvětlení práce s pracovním listem 

vyučující promítnul na tabuli pojmy a údaje 

o Praze, u kterých žáci měli diskutovat 

nad jejich spojitostmi. Studenti pak na tabuli 

pojmy a údaje propojili a připsali k nim vlastní 

asociace. Jelikož některé jejich asociace byly 

vtipné, tak se žáci i učitel velmi dobře bavili 

Obrázek 23: Část pracovního listu pro práci s 

mapou Prahy 

Zdroj: foto autorka 
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a panovala velmi uvolněná atmosféra.  Poté se již virtuálně ocitli na první zastávce 

virtuální exkurze, kterou byl Pražský hrad. Žáci si jej označili ve svých mapkách 

v pracovních listech. S mapkou pak dále pracovali, protože se učitel ptal na okolí hradu. 

Co se tam nachází a proč se to tam asi nachází. Například proč je asi Pražský hrad 

vybudován v blízkosti Vltavy a podobně. Žáci se nehlásili a volně, bez překřikování, 

odpovídali učiteli. Poté se již zabývali hradem samotným. Jeden student se učitele zeptal, 

zda je pravda, že je to největší hrad na světě. Učitel mu odpověděl, že má pravdu, že je to 

opravdu největší hradní komplex na světě s rozlohou 70 000 km2. Tento údaj napsal 

i na tabuli a chvíli čekal na reakci žáků, která však nepřišla. Nechal tak údaj až do konce 

hodiny na tabuli, a až v závěru je upozornil na kritické přijímání informací a požádal je 

o srovnání rozlohy České republiky s tímto údajem na tabuli, který si všichni bez námitek 

zapsali. Žáci měli za úkol učiteli říct vlastní asociace, které je napadnou s Pražským 

hradem. Jmenovali různé asociace od drahých restaurací až po kopec a hlavu státu. Učitel 

se průběžně doptával. Na svém počítači místo promítané fotografie Pražského hradu 

otevřel webové stránky Pražského hradu a ukazoval žákům, co je na nich možné vyhledat 

za informace. Dále byl jeden žák vyzván k použití počítače a přes funkci Google Street 

View virtuálně prošel a svými slovy okomentoval prostředí Pražského hradu. Po projití 

pak učitel přidal zajímavost o osvětlení Pražského hradu, které nechal nainstalovat Václav 

Havel osvětlovačem skupiny The Rolling Stones. I s touto informací dále pracoval 

a nechal žáky přeložit název skupiny do českého jazyka a zeptal se jich na nějaké jejich 

skladby. Druhým bodem virtuální procházky byla nedaleká Petřínská rozhledna. Žáci 

ji opět vyhledali na mapě a měli geograficky popsat její polohu vůči řece Vltavě. Poté, 

co uspokojivě odpověděli, opět vytvářeli vlastní asociace s tímto místem. Jeden z žáků 

je zapisoval na tabuli. Učitel se pak na vybrané asociace ptal podrobněji. Například 

na Klub českých turistů, kdy žák vysvětlil spolužákům, že právě tento klub, ve kterém 

je jeho rodina členy, vystavěl Petřínskou rozhlednu. Učitel pak doplnil o zajímavost, 

kterou se dočetl, o tom, že Adolf Hitler si přál její zbourání. Při tom se žáků ptal 

na souvislosti a zajímalo ho, za žáci vědí, kdy probíhala okupace Prahy. Žáci nevěděli, 

a tak je nechal časový údaj samostatně zjistit na svých mobilních telefonech. Třetí 

zastávkou se stal Karlův most, který opět vyznačili v mapě a měli za úkol vyhledat názvy 

vedlejších mostů. Žáci, jelikož to měli dovoleno, chtěli použít telefony, protože v mapě 

byl vyznačen pouze název jednoho z mostů. Jeden z žáků však byl rychlejší a nahlas 

jméno mostu řekl, protože jej znal. Přes funkci Google Street View si opět prošli most 
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a učitel je upozorňoval na různé 

zajímavosti. Například na sochy, 

u kterých se ptal žáků na jejich 

význam. Ti si nejprve mysleli, že to 

je ozdoba mostu, ale po několika 

dalších otázkách se s učitelem 

shodli na funkci soch, jakožto 

ochranou před povodněmi. Učitel 

jim také představil osobu Petra 

Parléře a ukázal dobovou fotografii 

(obrázek 24), u které měli za úkol 

porovnat stav tenkrát a dnes. Mimo jiné žáci upozornili na odlišnost dopravního využití. 

Na fotografii byla vyobrazena tramvaj tažená koňmi. Zato dnes je možné přejít most 

pouze pěšky, na kole nebo elektrokoloběžkách. Žáci na fotografii také pozorovali menší 

množství lidí na mostě, než je patrné dnes. Hlavně díky absenci turistů, drobných 

obchodníků, hudebníků a žebráků, kteří se s turisty pojí. Po přejití Karlova mostu se žáci 

dostali k další zastávce a tou bylo Staroměstské náměstí. Přes webovou stránku, sloužící 

k virtuálnímu cestování, učitel žákům ukázal náměstí z různých pohledů. V souvislosti se 

Staroměstským náměstím žáci s učitelem diskutovali, na základě internetového článku, 

o množství křížů, které by mělo před Staroměstskou radnicí být. Posledním bodem 

procházky se stalo Václavské náměstí. Jeho polohu studenti opět lokalizovali, vzhledem 

k Vltavě, a zaznamenali jej do mapy. V souvislosti s Vltavou ještě žáci hlasovali o její 

délce v hlavním městě České republiky. Učitel nedal hlasovat o přesné délce, ale 

o zaokrouhlených jednotkách a přesnější délku jim sdělil až po hlasování. U tohoto bodu 

vycházky si opět žáci na tabuli zapisovali své asociace. Tentokrát se u tabule s křídou 

vystřídali všichni žáci. Přes dvě linky metra a obchodní domy se věnovali i tématu 

demonstrací. Současných i minulých. Učitel po žácích nechtěl velké detaily, ale pouze 

základní informace, které popřípadě sám doplnil.  

 Po zbytek hodiny pak žáci samostatně pracovali na krátkém povídání o Praze. 

Tedy na druhém úkolu pracovního listu. Učitel žákům zakázal pro tuto úlohu použití 

mobilních telefonů a doporučil jim využít školní knihovnu a v případě nutnosti jeden 

počítač, který se v učebně nacházel. Žáci se tak začali volně pohybovat nejen po třídě, ale 

i po chodbě školy, na které se nacházela knihovna. Někteří žáci začali pracovat přímo 

na chodbě, jiní se vrátili do lavic. Učitel žáky obcházel a odpovídal jim na jejich dotazy 

Obrázek 24: Dobová fotografie Karlova mostu využitá v hodině 

ke srovnání tehdejšího a dnešního vzhledu a funkce mostu. 

Zdroj: https://img.blesk.cz/img/1/full/3137421_.jpg 
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ohledně textu. V příslušný čas se pak s žáky ve třídě rozloučil. Většina z žáků se i po jeho 

odchodu textům věnovala dál.  

 

Čtvrtá pozorovaná hodina proběhla na 

téma: Jak se chovat v cizí zemi? Této 

hodiny, jejíž náplní byla převážně 

skupinová práce, se účastnilo 17 studentů 

ze sekundy a tercie. V úvodu hodiny si 

žáci (po předchozí dohodě) měli možnost 

napsat test. Všichni žáci možnosti využili. 

Téma testu, se odvíjelo od předchozího 

tématu, které znělo: Přelidníme planetu? 

Vzhledem k tomu, že v Montessori 

školách nejsou běžně využívány učebnice, 

tak i toto téma, které by se v běžné škole 

řadilo do výuky demografie bylo 

přirozeně propojeno i s regionálně 

geografickými aktivitami. Téma se 

vyučovalo celkem 5 vyučovacích 

jednotek (po 90 minutách). Bylo 

postaveno na jednotlivých 

aktivitách (viz obrázek 25), které 

žáci měli během těchto 

vyučovacích jednotek splnit. 

Rozvržení však bylo čistě 

na studentech samotných. Vedli si 

však pracovní deník, ve kterém si 

zapisovali jednotlivé aktivity, které 

při každé vyučovací jednotce 

splnili. S tím i čas, který aktivitou 

strávili a poté měli okomentovat, 

zda aktivitu dokončili a zda jim 

trvala stejně dlouho, jako byl 

navržený čas aktivity, popřípadě 

Obrázek 25: Jednotlivé aktivity žáků k tématu: Přelidníme 

planetu? 

Zdroj: foto autorka 

Obrázek 26: Ukázka části pracovního listu na téma: Kde lidé žijí? 

Zdroj: foto autorka 
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proč trvala déle. Pouze pátou vyučovací jednotku měli žáci navržený dialog na téma: Jak 

nakrmit svět? Pokud se nějaký z žáků dialogu účastnit nechtěl, měl se s učitelkou 

domluvit na alternativním plnění. Taková situace však nenastala. Při jednotlivých 

aktivitách většinou pracovali žáci s pracovními listy, které obsahovaly velké množství 

různých druh úloh. Práce s textem, porozumění grafu, čtení informací z mapy a podobně. 

(viz obrázek 26) Tuto, tedy šestou hodinu žáci tedy začali závěrečným testem na toto celé 

téma. Po odevzdání testu se studenti věnovali skupinové práci na nové téma: Jak se chovat 

v cizí zemi? Samotný test (Viz pozorovací arch č.4) měl čtyři části. Faktografické znalosti, 

komunikace, čtení s porozuměním/ zpracováním informací a řešení problémů. Žáci při 

psaní testu seděli samostatně, někteří na koberci, jiní klasicky v lavici. Při testu měli žáci 

dovoleno používat své myšlenkové mapy, které si v průběhu tématu mohli tvořit. O tom, 

že mapy budou moci použít při testu, žáci dopředu nevěděli, a tak tuto možnost využili 

jen 3 studenti, kteří měli mapy dostatečně zaplněné informacemi.  

Po dokončení testu se žáci věnovali své skupinové práci. Tedy vytvořit návod pro 

cizince o tom, jak by se měl chovat v cizí zemi. Všichni obdrželi studijní list 

s jednotlivými pokyny k vytvoření výstupu. Žáci si během tří vyučovacích jednotek měli 

vybrat stát (z omezeného výběru) a zvolit formát prezentace. Jedinou formu, kterou 

učitelka žákům nepovolila je klasická ppt prezentace. Chtěla tak po žácích více kreativní 

činnost. Video, divadlo, komiks, plakát atd. Kromě toho sepsat základní charakteristiku 

státu. Polohu státu, klima, náboženství a jeho praktikování, jazyk, etnika, minulost atd. 

Bylo nutné zapisovat i použité zdroje v určeném formátu. Dále načíst informace a vytvořit 

poznámky ke kulturním rozdílům. Museli použít alespoň jednu tištěnou publikaci 

a ke hledání informací na internetu dostali návod, který doporučil využít Wikipedii pouze 

jako startovací bod, a nikoliv jako konečný zdroj. Poté diskutovat informace, které 

jednotlivý členové skupiny nashromáždili a začlenit je do návodu pro cizince. V dalším 

kroku se žáci měli setkat s učitelem a diskutovat s ním jejich dosavadní práci. Na závěr 

pak vytvořit samotný návod mezi českou a místní kulturou a vysvětlit minimálně čtyři 

rozdíly v těchto kulturách. V poslední (tedy třetí) hodině v závěru proběhla maximálně 

deseti minutová prezentace jednotlivých skupin s návodem, jak se chovat v cizí zemi. 

Žáci na skupinové práci samozřejmě mohli pracovat i mimo časový rámec hodiny. 

Například při hodinách „samostatné práce“, kterým je vyhrazena až třetina hodin 

z týdenního rozvrhu. 
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Celkem pět skupin se nejprve v hodině rozhodovalo pro formát prezentace. Do 

skupin se žáci rozřadili dle svého vlastního výběru. Dvě skupiny se rozhodly vytvořit 

videonávod. K tomu jim učitelka přislíbila zapůjčení školní videokamery. Jedna skupina 

se odhodlala připravit divadlo a učitelku požádali o možnost využití materiálu z výtvarné 

dílny. Poslední dvě skupiny se také připojily s požadavkem na výtvarnou dílnu, protože 

se rozhodly vytvořit plakát. Pro inspiraci následně učitelka žákům promítla na plátno 

výstup, který vytvořila s kolegy, když tuto skupinovou práci vymýšlela. Bylo to video, 

na kterém pantomimicky předváděli rozdíly mezi českou a španělskou kulturou. První 

scénka se týkala denního chodu, při kterém bylo ve španělské kultuře poukázáno na čas 

siesty, po kterou jsou zavřené menší obchody. Druhá krátká scénka se týkala rozdílu 

ve stolování a jídle a třetí se věnovala muzice. Po této ukázce se žáci již naplno věnovali 

skupinové práci, při které pracovali nejen ve třídě, ale i na chodbě školy. Ve skupině se 

věnovali převážně zdrojům, ze kterých budou čerpat informace a poté podobě samotného 

výstupu, který budou prezentovat ostatním skupinám. V závěrečné fázi hodiny zástupce 

z každé skupiny s učitelkou prodiskutoval práci, kterou odvedli dnes a kterou mají 

naplánovanou na příští vyučovací jednotku. Ta si jejich stanovené body zaznamenala, aby 

si mohla příští hodinu ověřit jejich plnění. Žáci pak bez vyzvání učitelky ještě v závěru 

hodiny zalili květiny ve třídě, zametli podlahu a po rozloučení opustili třídu.    

 

9. 2 Polostrukturované rozhovory s učiteli 

Osnova polostrukturovaného rozhovoru s učiteli regionální geografie na Montessori 

školách  

 

Obecné otázky určené k seznámení se s účelem využití rozhovoru 

a identifikací učitele 

1. Souhlasíte s anonymním zpracováním vašich odpovědí pro účely diplomové práce 

„Výuka regionální geografie v Montessori školách“? 

2. Škola, pohlaví, délka praxe 

 

Otázky zaměřené na specifické rysy vyučování regionální geografie 

na Montessori školách   

3. Jaké cíle by měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

4. V čem vidíte hlavní výhodu výuky regionální geografie na Montessori? 
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Otázky zaměřené na specifika konkrétních hodin učitele regionální geografie  

5. Na základě, čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících 

věnují? 

6. Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? 

7. Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost?  

Abiotickým složkám (geologie, klima…) 

Biotickým složkám 

Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

Kultuře (zvyky, tradice) 

8. Do jaké míry se při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

9. Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? 

10. Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

11. Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

 

Otázky zaměřené na metody výuky a formy hodnocení  

12. Jaké znalosti, dovednosti a postoje očekáváte od absolventů vaší školy z pohledu 

regionální geografie? 

13. Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

14. Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte klíčové kompetence z oblasti regionální 

geografie?  

 

Otázka zaměřená na dodatečné poznámky dotazovaného učitele  

15. Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace 

o uskutečněných projektech, pomůcky používané při výuce…) 

 

Otázka č. 1 

Souhlasíte s anonymním zpracováním vašich odpovědí pro účely diplomové práce 

„Výuka regionální geografie v Montessori školách“? 
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Na tuto otázku týkající se souhlasu se zpracováním odpovědí pro účely této 

diplomové práce všichni dotazovaní odpověděli kladně a více se tedy touto otázkou 

diplomová práce nebude zabývat.  

 

Otázka č. 2 

Škola, pohlaví, délka praxe 

Odpovědi na tuto otázku mají význam spíše k identifikaci dotazovaného. 

Z celkového počtu šesti respondentů bylo 5 žen a jeden muž. Dotazovaní byli z pěti 

různých Montessori škol.  Délka praxe v Montessori školách byla u dotazovaných učitelů 

od dvou do šesti let. Průměrná délka praxe dotazovaných byla přibližně 4 a půl roku.  

  

Otázka č. 3 

Jaké cíle by měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Z odpovědí dotazovaných učitelů vyplývá, že výuka regionální geografie by žáky 

měla vést převážně k myšlení v souvislostech ať už se jedná o souvislosti historické, 

ekologické či například ekonomické. Žáci by, dle odpovědí, měli vnímat variabilitu světa, 

tedy odlišné i společné rysy života na Zemi a mít k těmto rysům respekt a toleranci. 

Z odpovědí dále vyplývá, že by studenti měli být vedeni k praktickému využívání 

informací. Tedy znát základní místopis a teoretické zákonitosti, díky kterým se budou 

moci orientovat ať už v blízkém či vzdáleném regionu.  

  

Otázka č. 4 

V čem vidíte hlavní výhodu výuky regionální geografie na Montessori? 

Většina učitelů vidí jako největší přínos Montessori vzdělávání pro regionální 

geografii propojenost s jinými předměty, čímž se znalosti žáků více propojují a mohou 

jim tak dávat větší smysl. Regionální zeměpis se tak může v probíraných tématech volně 

prolínat například s chemií, přírodopisem, angličtinou apod.  

Rozhovor I: „Projekt VODA: Vodou se dětí zabývají ze všech možných úhlů pohledu: 

voda na planetě Zemi, oceány a moře (i pobřežní regiony a jejich specifika), vodní toky 

v jednotlivých regionech, srážky – regiony s malým či velkým množstvím srážek, důvody 

srážek, bouřky, kroupy, hurikány, povodně, monzun, voda v těle rostlin, živočichů 

i člověka, fyzikální a chemické vlastnosti vody, vodní roztoky, rozpustnost látek ve vodě 

(chemie i krasové jevy), malý a velký koloběh vody v přírodě, zachování vody v krajině, 
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problémy s vodou v době klimatických změn, dopady sucha na obyvatelstvo, spotřeba 

vody v domácnosti, ...atd.“ 

Kromě propojenosti s jinými předměty pak učitelé jmenovali velké množství 

projektů zaměřených na regionální geografii, kterým se studenti v hodinách, převážně 

samostatně, věnují. Díky tomu, že v Montessori vzdělávání nejsou učitelé ani žáci 

omezeni pouze 45-ti minutovou vyučovací hodinou, práce na projektech, ale i jiných 

formách výuky je snazší.  Témata pro samostatné projekty, prezentace či jiné aktivity 

vychází často z vlastního zájmu, a tak jsou žáci více motivováni se konkrétnímu regionu 

věnovat a pak jej představit i ostatním žákům. Samostatnost je i klíčovým prvkem pro 

práci s výukovými materiály, díky kterým se žáci naučí svobodně pracovat s kontrolou. 

 

Otázka č. 5 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Dotazovaní učitelé považují za jednu z největších výhod regionální geografie 

v Montessori školách samostatnou volbu. Tedy možnost věnování se tématům, které 

vychází ze zájmu samotných žáků. Ať už to jsou regiony samotné, či prvky, které 

jednotlivé regiony obsahují. Svobodná volba je výhodou i ve formách, ve kterých témata 

zpracovávají, či v testování, kdy si žáci ověřují znalosti často v termínu, který si sami 

zvolí. V případě testování a hodnocení ať už slepých map či komplexních regionálně 

geografických testů jsou žáci srovnávání jen sami se sebou a vlastní pokrok je pak 

mnohdy vnitřní motivací pro žáky samotné. Jako další nespornou výhodu vidí učitelé 

možnost častých exkurzí, které s žáky pořádají a které se v běžných typech škol často 

do rozvrhu nevpasují. Při takovýchto exkurzích mohou učitelé nenuceně zapojit 

regionálně geografická témata a tím žáci získají určité znalosti v přirozeném prostředí. 

Jakoby mimochodem a vlastní zkušeností. Velkou výhodou je i menší počet žáků 

na učitele, což umožnuje snazší interakci učitele s žáky, a i díky čemuž je možné častěji 

do výuky aplikovat efektivní diskuse a přednášky ať už s externisty (tedy cestovateli, 

cizinci) či s žáky nebo učiteli samotnými.  
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Otázka č. 6 

Na základě, čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují? 

 Z odpovědí tázaných učitelů vyplývá, že ačkoliv mají ve škole jakousi pevnou 

koncepci, kdy se podle ŠVP věnují konkrétním tematickým blokům (často definovaným 

velmi obecně), stejně je zde velký prostor pro věnování se regionům, které podléhají 

nějakému aktuálnímu dění či prostému zájmu žáků. Lze také uvést, že žáci při studiu 

regionální geografie vychází ze sobě blízkého regionu směrem ke vzdálenějšímu. Ať už 

ve formě velkého tematického celku, či jako pouhého srovnání s jiným regionem. Z jedné 

z odpovědí také vyplývá, že při hodinách regionální geografie, které jsou někdy 

propojeny s anglickým jazykem se žáci zabývají regiony, které se ve formě případových 

studiích vyskytují v učebnici AJ. 

 

Otázka č. 7 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč? 

 Z odpovědí kantorů lze vyvodit, že důraz na místopisné pojmy v regionální 

geografii ve zkoumaných Montessori školách není příliš velký. Hlavní důraz učitelé 

kladou na souvislosti před pojmy samotné. Na množství místopisných pojmů jsou 

stanovována nízká kritéria, aby kvantum pojmů stačilo žákům k základní orientaci 

a pochopení širších souvislostí. Množství nepovinných pojmů je pak na každém žákovi 

samotném. Záleží na tom, jakému tématu se žák věnuje více či méně podrobně a podle 

toho se odvíjí i množství místopisných pojmů, které si student osvojí. Pro žáky 

v Montessori školách je však testování místopisných znalostí poměrně oblíbenou 

činností, a tak se je často učí rádi a nechávají se testovat ve svém zlepšení. V neposlední 

řadě je učení místopisných pojmů procvičením určitého typu paměti žáků.  

 

Otázka č. 8 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost?  

o Abiotickým složkám (geologie, klima…) 

o Biotickým složkám 

o Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

o Kultuře (zvyky, tradice) 
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Většina dotazovaných učitelů se shoduje na tom, že se snaží věnovat všem 

složkám regionu. Připouští však, že ne vždy je doba věnovaná jednotlivým složkám 

shodná. V první řadě záleží na preferenci samotného žáka. Při zpracovávání určitého 

regionu jej může zaujmout konkrétní téma, ať už abiotické, kulturní či jiné a tomu se pak 

věnuje o trochu více na úkor témat jiných. Učitelé uvádí, že se žáci samostatně častěji 

věnují tématům, která jsou spojena s projevy lidské činnosti či kulturou. Tedy složkami, 

které jsou pro žáky často snáze identifikovatelné. Z odpovědí dále plyne, že se učitelé 

snaží o co největší provázanost jednotlivých složek. Aby žáci uvažovali v souvislostech, 

ve kterých se tyto součásti navzájem silně ovlivňují.  

 

Otázka č. 9 

Do jaké míry se při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

  Při zodpovídání této otázky učitelé opět upozorňovali na důležitost propojování 

témat. Tedy i v tomto případě co nejvíce propojovat všechny tyto složky ať už 

ve společných hodinách či žákovských projektech. V ideálním případě tak, aby si 

na souvislosti přišli žáci sami bez velké invence učitele. 

Rozhovor I: „Když se v projektu ZMĚNY V LIDSKÉ SPOLEČNOSTI VE 20. A 21. 

STOLETÍ bavíme o změnách, které způsobuje klima, hovoříme nejen o migraci, ale 

i o přírodních důvodech, specifických podmínkách biosféry konkrétních regionů. Při 

stejném tématu se dotkneme např. i otázky těžby nerostných surovin a toho, jak to souvisí 

s geologickým podložím daných regionů.“ 

Rozhovor VI: „Ve velké – to je základní princip učení – neoddělovat témata ale co 

nejvíce je propojovat.“ 

 

Otázka č. 10 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? 

 Učitelé se ve svých odpovědích spíše shodli na tvrzení, že se při výuce regionu 

častěji soustředí na jeho jedinečnost. Snaží se ukázat spíše pestrost světa, která se vlivem 

globalizace z regionů postupně vytrácí. Může tomu také být i díky tomu, že je pro žáky 

přirozenější zkoumat právě jedinečnosti probíraného regionu. Na druhou stranu mají 

velký význam ve výuce regionů i společné znaky, problémy, obecné zákonitosti apod. 
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Často jsou ale spíše probíraná při společných aktivitách, které jsou více řízené učitelem. 

Například na různých lidských příbězích ze světa, kde žáci mohou vidět, co mají 

společného například se svými vrstevníky z jiných částí světa.  

 

Otázka č. 11 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

 Všichni dotazovaní učitele se shodli na to, že aktuální dění ve světě má své místo 

v jejich hodinách regionální geografie. Ať už je aktuální dění zapojováno do hodin ze 

strany žáků či učitele. V případě žáků jde často o formu tzv. aktualit, nebo krátkých zpráv, 

které si žáci o konkrétních regionech připraví, aby informovali spolužáky o tom, co se 

kde děje. Na učiteli je aktualitu doplnit, pokud je potřeba, a navázat na ní s dalšími 

aktivitami při hodině. Další formou, při které žáci mohou reagovat na aktuální dění 

v nějakém regionu jsou různá hnutí, kluby nebo moderované diskuse s učitelem, kde se 

žáci učí debatovat na aktuální témata. S aktuálním děním se mohou žáci setkat při tzv. 

ranních elipsách, což je začátek každého dne, kde si žáci v sedě ve tvaru elipsy, společně 

s učitelem předávají informace o výuce, chodu třídy, ale třeba i o tom, co se děje 

ve společnosti či životě žáků. V neposlední řadě pak učitelé reagují na aktuální témata 

ve výukových materiálech, například v pracovních listech. 

 

Otázka č. 12 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

 Kromě již zmíněných modelů, tedy výuky v souvislostech, aktuálních témat 

a podobně zmiňují v rozhovorech učitelé prvky EUR modelu. Tedy třífázový model 

výuky, který vychází z počátečních písmen slov evokace, uvědomění si významu 

informací a reflexe. Při tomto učení si tedy žáci nejprve sami uvědomují, co již o tématu 

vědí, v dalším kroku si zpracovávají nové informace a ty si zařazují mezi informace, které 

si již vybavili během fáze evokace. Ve třetí fázi se pak zpětně ohlíží za tím, co a jak se 

naučili. Tedy jaký pokrok sami v tomto tématu a jakým způsobem udělali. Odpověď 

jednoho vyučujícího také poukazuje na skutečnost neučit se v první řadě o jednotlivých 

regionech jako takových, ale spíše o jevech, které v nich mohou žáci pozorovat. Dalším 

zmíněným modelem výuky regionální geografie jsou tematicky laděné projektové dny. 

Rozhovor III: „Ve druhém trojročí byly velmi oblíbené v projektech kontinenty 

jednotlivé dny – Africký den apod., skupina žáků představila region u mapy, v kostýmech, 
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uvařili nějaké typické jídlo, připravili pracovní list k práci s atlasem, hádanku, ukázali 

a sehráli se spolužáky nějakou tradiční hru.“ 

 

Otázka č. 13 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje očekáváte od absolventů vaší školy z pohledu 

regionální geografie? 

 Dotazovaní učitelé se ve svých odpovědích zmiňují o propojenosti s reálným 

životem. Chtít a nebát se cestovat, a tedy samostatně prozkoumávat regiony místní 

i vzdálené. S tím se pojí alespoň minimální znalost místopisu. Dále se naučit vnímat 

souvislosti, které mohou mít vliv i na jejich život. Uvažovat nad změnami, které probíhají 

v blízkých i vzdálených regionech, ať už to jsou vnitřní či vnější procesy přírodní sféry, 

o jejich příčinách i důsledcích na přírodu i lidskou společnost. Žáci by se, dle výpovědí, 

měli vstřícně a tolerantně stavět k odlišnostem, které jednotlivé regiony provází. S tím 

souvisí i vytváření vlastních postojů studentů k jednotlivým tématům a hodnotám. 

V neposlední řadě se pak zlepšovat v dovednostech, které se nepojí pouze s výukou 

regionální geografie, ale i jiných témat. Například naučit se hospodařit s časem při práci, 

formulovat a vyjadřovat své myšlenky, diskutovat, spolupracovat, kriticky myslet či 

plánovat a dokončovat práci.  

 

Otázka č. 14 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? 

 Dle odpovědí dotazovaných patří mezi nejčastější formy výuky regionální 

geografie ve sledovaných Montessori školách projektová výuka, dále samostatná práce 

s využitím pomůcek (zakoupené, připravené učitele, jinými žáky či žákem samotným) 

s možností kontroly, jejichž výroba se může spojit s jinými vyučovacími předměty. Také 

práce s technikou (PC), literaturou a videem (nejen v českém jazyce). Při práci ve skupině 

pak různé simulační hry, diskuse, dialogy, rozhovory, učení se navzájem, společné 

prezentace. Dále různé formy verbálních metod, tedy výklad učitele (ale velmi omezeně) 

či přednášky ať už ze strany učitelů, žáků či externistů. 
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Otázka č. 15 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte klíčové kompetence z oblasti regionální 

geografie?  

 Z odpovědí učitelů na tuto otázku lze říct, že hodnocení a ověřování klíčových 

kompetencí z oblasti regionální geografie je velmi individuální. Ať už z pohledu učitele 

či hodnoceného žáka. Velmi častou formou hodnocení je sebehodnocení žáka. Žáci 

hodnotí svůj pokrok i vyplňují sebehodnotící dotazníky v různých časových horizontech. 

V průběhu práce, na konci vyučovacího bloku (90 min) i na konci tematického celku. 

Studenti si často vedou i portfolium, které může být využito k hodnocení žákovy práce. 

Během jednotlivých tematických celků žáci píší i písemné testy jak z obecných témat 

regionální geografie, tak ze základní orientace na mapě, které si často plní v době, na 

které se dohodnou s vyučujícím. Tedy není nutné, aby je všichni žáci psali ve stejný čas. 

Při práci ve skupině je pak opět důležité sebehodnocení jedince i skupiny a dále kriteriální 

hodnocení zpracovaných výstupů. V neposlední řadě si pak učitelé, i žáci samotní, vedou 

záznamy o jednotlivých činnostech žáka, kde sledují jak dlouze a s jak intenzivně se žák 

danému tématu věnuje. 

 

Otázka č. 16 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

 V odpovědích na tuto otázku učitelé v první řadě jmenovali využívané pomůcky. 

Například mapy, které využívají v terénu, dále výukové kartičky na principu dvojic 

(pexeso). Tedy termín a vysvětlení, nebo obrázek a text. Vše vždy s kontrolou, aby byl 

žák schopen si vše zkontrolovat samostatně. Dále různé internetové zdroje například pro 

práci se slepými mapami, kde si žáci mohou procvičovat místopis. V neposlední řadě 

různé puzzle a encyklopedie pro zpracovávání samostatných projektů. Jedna 

respondentka přiložila  
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9. 3 Výsledky šetření 

Z provedených šetření, tedy zúčastněného pozorování hodin regionální geografie 

v Montessori školách a polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, vyučujícími na druhém 

stupni ZŠ nebo víceletém gymnáziu s výukou Montessori, lze stanovit určitá specifika 

přístupů a metod, které jsou využívány při výuce regionálního zeměpisu v tomto typu 

alternativních škol. 

 

Jedno z prvních specifik výuky regionální geografie vychází již z podstaty Montessori 

vzdělávání a týká se počtu žáků, který je v poměru k učiteli menší, než je tomu běžné 

v klasických školách. Učitel má při hodinách větší možnost se individuálně věnovat 

žákům a zaměřit se na jejich vlastní zájmy a potřeby, čímž dítě získává vlastní motivaci 

k probíranému tématu. Vnitřní motivace je jedním z dalších důležitých prvků Montessori 

vzdělávání. Samostatná volba témat, kterým se žák může při studiu regionální geografie 

věnovat, je jedním z klíčových přístupů. Každý člověk je individualita s vlastními zájmy, 

a tak je nahlíženo i na žáky. Studenti mají možnost si najít v každém regionálně 

geografickém tématu svoji oblast zájmu, která se může výrazně lišit od oblasti zájmu, 

kterou by jim stanovila učebnice nebo učitel samotný. Díky vnitřní motivaci si každý žák 

může najít svoji cestu ke studiu regionu, kterou navíc může představit i ostatním žákům 

a ukázat jim tak jiný pohled na dané téma. Vždy se nemusí jednat o obsah učiva, ale 

například i o formu zpracování tématu, která opět poskytuje žákům možnost vlastní 

invence. Již zmíněná absence učebnic, jakožto pevné kostry učiva regionální geografie, 

je dalším výrazným prvkem výuky. Montessori vzdělávání se snaží žáky vést k myšlení 

v souvislostech, a tak se často regionálně geografická témata pojí s tématy, která by 

v běžných školách byla obsažena v učebnici jiného předmětu. Stejně jako reálný svět není 

dělen na vyučovací předměty, tak i vzdělávání Montessori se snaží předměty co nejvíce 

propojovat, aby tak žáci měli znalosti co nejvíce provázané, dávaly jim větší smysl a byly 

pro ně efektivní, a to nejen pro další studium, ale především pro praktické využití. 

V neposlední řadě, i ty nejnovější učebnice musí procházet určitým procesem tvorby, 

a tak nemohou reagovat na aktuální dění ve světě, které žáci vnímají. V tomto případě 

jsou alternativou například pracovní listy, které učitelé v hodinách regionální geografie 

často využívají, díky kterým se žáci mohou věnovat aktuálním tématům, která je 

obklopují a zároveň pracovat s texty, jako nabízí učebnice. Tím si opět žáci mohou 

vytvářet souvislosti regionálně geografických témat s jejich reálným životem. To je také 

jedním z cílů, který učitelé z výuky regionální geografie od žáků očekávají. Vnitřní 
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motivací v nich probudit zájem o regiony blízké i vzdálené, které žáci budou chtít 

poznávat. Vážit si odlišností a uvědomovat si společné znaky. A pouze jako jednu část 

tohoto cíle vnímat výuku pojmů a místopisu, která je často vnímána jako hlavní náplň 

výuky regionální geografie.   

 

V menší skupině žáků, která je navíc věkově heterogenní, může být snazší realizovat 

různorodé metody a formy výuky. Stejně tak při využití delších časových úseků, 

ve kterých je regionální geografie v Montessori školách vyučována a to v 90-ti 

minutových celcích. Učitelé místo frontální výuky často používají projektovou výuku, 

skupinovou výuku či různé diskuse, přednášky a exkurze a samozřejmě samostatnou práci 

žáků. Střídání metod a forem výuky nutí žáky k větší aktivitě a například i k jinému 

vedení poznámek (často ve formě portfolií), než je tomu při hodinách regionální geografie 

v běžných školách. S odlišnými metodami a formami výuky se pojí i odlišná role učitele, 

oproti klasickému vzdělávání. V hodině samotné se učitel snaží co nejvíce stavět 

do pozice průvodce vzděláváním. Učitel se stará o to, aby žák dodržoval plán činností, 

které si často sám zvolil. Dále, opět ve spojitosti s absencí učebnic, musí učitel vytvářet 

podklady, ze kterých žáci mohou čerpat informace. Často pracovní listy, ale i přípravy 

projektů, projektových dní, výukových pomůcek atd. Práce učitele regionální geografie 

v Montessori školách je tak spíše v přípravě hodin než v realizaci hodin samotných, kdy 

se snaží co možná nejvíce směřovat práci na studenty. Dalším specifickým aspektem 

pedagogické práce Montessori učitele je hodnocení. Žák je často testován v momentě, 

kdy sám usoudí, že již téma ovládá. Při samotném hodnocení znalostí, dovedností 

a postojů se učitelé zaměřují na jednotlivého žáka bez porovnávání s ostatními žáky, 

na jeho vlastní pokrok v tématu, jemuž se věnuje, a plnění plánů, které si společně 

s učitelem stanovil.  
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10. Diskuse výsledků 

 

Diplomová práce se zabývá tématem výuky regionální geografie v Montessori školách. 

V této kapitole budou diskutovány výsledky této práce, prezentované v kapitole 9, 

odpovídající na stanovenou výzkumnou otázku, uvedenou v úvodu práce. Dále budou 

tyto výsledky konfrontovány s výsledky blízkých témat jiných autorů. Vzhledem k velmi 

úzké specifikaci tohoto výzkumu jde o první výzkum svého druhu, a tak nelze přesně 

srovnávat s výzkumy jiných autorů na stejné téma. V poslední řadě jsou navržena témata 

pro další případné studie. 

 

Samotné výsledky šetření jsou značně limitovány množstvím dat, ze kterých plynou. 

Množství dat vychází z velmi specifického tématu, kterému se tato diplomová práce 

věnuje. Školních zařízení, která by sloužila účelům práce se v České republice nachází 

pouze 12. I z výběru těchto škol, které mají druhý stupeň ZŠ s Montessori výukou, musely 

být 2 školy vyřazeny, protože zatím mají pouze žáky šestých ročníků, a tedy malou 

zkušenost s výukou tohoto tématu. Většina ze zbylých škol pak nebyla ochotna 

k návštěvě pro možné zúčastněné pozorování či osobní rozhovor, ale alespoň svolily 

ke korespondenční formě rozhovoru. Nelze tedy s přesností určit, zda by šetření v jiných 

školách vedlo ke stejným výsledkům, jako jsou prezentovány v této práci. Tento výzkum 

však může posloužit jako prvotní nástroj k obsáhlejšímu prozkoumání této problematiky 

a přináší základ pro obsáhlejší výzkumy.  

 

Podobným tématům výzkumu, tedy výuky konkrétního předmětu, či tématu, se 

zabývá práce Vernerové (2015), která se věnovala prezentaci učiva matematiky 

v Montessori školách. I ona hodnotí odlišnou roli učitele ve výuce, na kterého se kladou 

vysoké nároky hlavně kvůli vytváření učebních materiálů. Stejně tak pro svůj předmět 

oceňuje přínos Montessori v individuálním přístupu k žáku a skupinové či samostatné 

práci, která umožňuje pracovat s aktuálními potřebami žáka, samostatným objevováním 

a prací s chybou. Cílům a využití Montessori pedagogiky v české vzdělávací koncepci se 

věnovala Zemanová (2010). Ta ve své práci vyzdvihuje, jako přednosti Montessori 

vzdělávání, svobodnou volbu dítěte, práci žáků s množstvím informačních zdrojů, 

motivační úlohu učitele a flexibilitu vyučovaných témat. Dále také predikuje rostoucí 

zájem o Montessori vzdělávání a rozvoj Montessori pedagogiky v České republice. 



 

74 

 

Naopak jako problém Montessori vzdělávání vidí nedostatečnou informovanost široké 

veřejnosti o alternativních školách. Využitím alternativních přístupů vzdělávání se při 

výuce anglického jazyka zabývá Černá (2019). Ta ve své práci, při hodinách anglického 

jazyka, kvituje velké množství individuální práce žáků. Při této formě výuky však 

kritizuje menší míru komunikace a procvičování jazyka mezi žáky navzájem.  Dostálová 

(2010) ve své práci, v návaznosti na studii Kevina Rathunda (Rathunde, 2003), 

zhodnocuje přínosy Montessori pedagogiky. Jako velký přínos vidí klima školy, kde se 

žáci necítí být stresování a dochází u nich k úspěšnějšímu transferu vědomostí než u škol 

běžných. Ve své práci testuje žáky Montessori třídy a tříd klasických v oblastech českého 

jazyka, matematiky a prvouky. Při testování znalostí z oblasti prvouky, která je této 

diplomové práci nejblíže, se neukázaly významné rozdíly žáků klasických a Montessori 

tříd. Její výsledky jsou tak v jen částečném souladu se studií Dawsonové (Dawson, 1987), 

která ve své studii potvrzují lepší výsledky žáků Montessori tříd než žáků klasických škol. 

Metodami a přístupy, kterými Montessori pedagogika rozvíjí poznatky a dovednosti 

dítěte, se zabývá i Havelková (2019), která ve své práci vyzdvihuje významnost 

připraveného prostředí, vhodné pomůcky a správný přístup učitele. Správným přístupem 

pak míní přenechání volnosti dítěte v rozhodování o své práci. Při zkoumání otázky: Jak 

se dítě nejlépe učí? zmiňuje klidné a bezpečné prostředí, ve kterém je dítě obklopeno 

podněty.  

 

Toto téma diplomové práce, dle mého názoru, umožňuje značné množství 

navazujících výzkumů. V první řadě poskytuje možnost porovnání znalostí, dovedností 

a postojů z oblasti regionální geografie mezi žáky klasických škol a žáky vzdělávanými 

metodou Montessori. Dále pak navrhuji hlubší zkoumání mezipředmětových vztahů, 

které se v Montessori vzdělávání uplatňují. Dalším možným výzkumem by mohlo být 

porovnání výuky regionální geografie v českých školách v porovnání s výukou 

v zahraničí. Dále navrhuji výzkum na téma analýzy realizace projektové výuky 

v Montessori vzdělávání. V neposlední řadě doporučuji hlubší výzkum zaměřený 

na přípravu učitelů na výuku v Montessori vzdělávání. 
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11. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo představit význam a postavení učiva regionální 

geografie a provést analýzu přístupů k metodám výuky regionální geografie, které jsou 

využívány v Montessori školách v České republice a jsou aplikovatelné ve výuce 

zeměpisu i na ostatních typech škol. Společně s cílem práce byly stanoveny 2 výzkumné 

otázky: 

„V čem spočívá problematika výuky regionální geografie a jakým způsobem by bylo 

možné ji zefektivnit?“  

„Jakým způsobem by měla být vyučována regionální geografie, aby byla pro žáky co 

nejvíce efektivní?“ 

 

K dosažení stanoveného cíle diplomové práce byly stanoveny dílčí kroky: 

o Pro představení významu a postavení učiva regionální geografie v českých 

školách byla provedena rešerše dostupné literatury. V kapitolách historie 

regionální geografie, funkce regionální geografie a předmět studia regionální 

geografie byla obecně představena regionální geografie, jakožto významná část 

studia geografie. Pro pochopení ukotvení regionální geografie v kurikulárních 

dokumentech byl vysvětlen samotný pojem kurikulum, teorie kurikula 

a kurikulární dokumenty. Nakonec byl nastíněn historický vývoj regionální 

geografie ve výuce, problém s vymezením regionu a pojetí výuky regionální 

geografie samotné. 

 

o Vzhledem k cíli práce, jehož součástí byla i analýza přístupu k metodám výuky 

regionální geografie v Montessori školách, bylo potřeba předložit základní 

poznatky o Montessori vzdělávání, jako například, co to je Montessori vzdělávání, 

kdo byla Maria Montessori, po které nese tento typ alternativního vzdělávání svůj 

název, a jaké jsou základní myšlenky a principy tohoto vzdělávání. V neposlední 

řadě byl představen historický kontext Montessori vzdělávání v České republice. 
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o Samotná analýza přístupů k metodám, které jsou využívány v Montessori školách 

v České republice, byla provedena pomocí kvalitativních metod výzkumu. 

V případě této diplomové práce byly použity metody zúčastněného pozorování 

a polostrukturovaných rozhovorů s učiteli. 

 

Odpovědi na výzkumné otázky plynou jak z teoretické, tak praktické části této 

diplomové práce. Z rešerše dostupné literatury bylo zjištěno, že problematika výuky 

regionální geografie spočívá převážně ve vymezení regionu, předkládání 

encyklopedického učiva a časové tísni při svaze pokrýt celé ŠVP. Také snaha o obsažení 

podrobného popisu celého světa, namísto pouze výběrových témat. Dalším poznatkem je 

malé nadšení žáků z tohoto tematického celku zeměpisného učiva, které se může pojit 

s plochými poznatky, kterým se při výuce regionální geografie věnují, namísto formování 

vztahu žáků k regionům samotným. Častým problémem je opomíjení výuky místního 

regionu, který žákům může sloužit k pochopení prvků v regionech vzdálenějších. 

V neposlední řadě je problematické časté využití frontální výuky na místo jiných 

organizačních forem.  

 

Možné zefektivnění výuky regionální geografie v ostatních typech škol vidím, díky 

provedenému kvalitativnímu výzkumu, ve využití některých metod, forem a postupů, 

které se využívají při výuce regionální geografie právě v Montessori školách. Mezi tyto 

metody, formy a postupy řadím například: 

o Větší důraz na individuální zájmy žáků, díky kterým si žáci můžou lépe najít vztah 

k probíranému tématu, a tak být méně pasivní. 

o Více vést žáky k myšlení v souvislostech, díky kterým budou mít žáci 

propojenější znalosti, které povedou k snazšímu zapamatování si učiva. 

o Častější využití jiných informačních zdrojů, než je učebnice. Tím se učitel může 

odklonit od předepsané struktury učiva a více se věnovat aktuálním tématům 

regionální geografie. Učebnice lze nahradit použitím pracovních listů, či jiných 

informačních zdrojů. 

o Místopis vyučovat v souvislosti s tématem, ke kterému se přímo pojí.  

o Častěji využívat projektovou výuku či skupinovou práci, při které se žáci naučí 

vyhledávat informace, pracovat ve skupině a více se individuálně realizovat než 

při hromadné výuce.   
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13. Seznam příloh  

 

Příloha č. 1: Pozorovací archy z hodin zeměpisu v Montessori školách 

Pozorovací arch č. 1 

Datum 6. 6. 2019 

Třída Třetí trojročí (7. a 8. ročník) 

Počet žáků 14 

Téma hodiny Česká republika a malý region 

Popis třídy Barevná a veselá výmalba stěn 

Barevné závěsy 

Na stěnách jsou ve velkém množství práce žáků  

Po okrajích třídy značné množství skříněk a polic, ve kterých jsou 

různé modely a pomůcky. Vše označeno, aby žáci věděli, co kam patří. 

Průběh výuky 8:00  

Vstup žáků do školy. Žáci se po přezutí a převlečení přesouvají 

do svých tříd. Při tom míjejí velké množství hodin s různými místními 

časy na světě, nástěnky, na kterých jsou nejen jejich práce, ale 

i informace o průběhu týdne. Tedy větě týdne (která definuje témata, 

se kterými se budou v týdnu setkávat), dále úlohu týdne a experiment 

týdne. Žáci musí mít též každý týden alespoň jednu aktivitu z každého 

oboru a postoupit ve své měsíční knize v AJ. Do 8:30 pak musí mít 

žáci podpis učitele ke svému dennímu plánu. Aby učitel věděl, co 

budou žáci přes výuku dělat. 

 

8:30  

Začíná vyučování s první skupinkou 14 žáků ranním kruhem (elipsou), 

kde si žáci s vyučujícím (kterého oslovují jménem a tikají mu) sdělují 

své zážitky, jestli je něco zaujalo, ale také kdo chybí a podobně.   

 

8:40  

  



 

 

 

Žáci se posadí do lavic, které jsou uspořádány do kruhu. Od dubna se 

věnují tématu: Česká republika a malý region. Dnes mají závěrečnou 

hodinu, kde bude každý představovat, jak za 2 měsíce v tomto tématu 

postoupil. Každý musel splnit kritéria. Tedy: 

• Navštívit alespoň 3 z nabízených přednášek ze Zeměpisu (a 

zanést obsah do své myšlenkové mapy na toto téma).  

• V průběhu odprezentovat nějakou krátkou prezentaci či 

aktualitu na vlastní téma. 

o Přinést jeden předmět na nástěnnou mapu České republiky 

a připevnit jej na vhodné místo. Spolu s předmětem pak odevzdat 

i krátký text o tom, jak se tento předmět s konkrétním regionem 

pojí. 

• Absolvovat alespoň dvě z pěti komentovaných procházek 

Kladnem a odevzdat z nich příslušné výstupy.  

• Absolvovat jednu z procházek Prahou. Jedna z nich je se 

spřátelenou školou z Německa, a tak probíhá v německém 

jazyce. 

• Splněné alespoň 2 testy z libovolných slepých map ČR.  

 

8:45 

Dva z žáků, kteří jsou na hodině ještě nemají splněnou krátkou 

prezentaci na vlastní téma, a tak je ve dvojici prezentují. První z žáků 

má připravený plakát týkající se důchodů. Na plakátu má obrázky, 

grafy i výstřižky z novin o stárnutí populace. Ptá se spolužáků, zda 

znají nějaké státy, kde mají stejný problém se stárnutím populace jako 

my, a zda znají státy, kde tento problém nemají. Druhý žák pak 

prezentuje na plátně grafy, které vytvořil, týkající se vývoje počtu 

obyvatel České republiky v posledních 100 letech. Ostatní žáci se 

doptávají. Zajímá je kolaps sociálního systému. Učitelka pak žákům 

ukazuje populační pyramidu a diskutují nad různými nerovnostmi. 

Žáci sami přijdou s myšlenkou populační exploze za komunismu. 

Učitelka se doptává na souvislosti. Kdy tu byl komunismus, jak se 



 

 

 

projevoval v každodenním životě a podobně. Žáci vypráví vzpomínky 

rodičů a prarodičů. 

9:00 

Následně žáci po jednom učitelce ukazují myšlenkové mapy, které si 

během tématu vytvořili. Mají na nich zanesené i absolvované aktivity. 

Myšlenkové mapy se vzhledem i obsahem poměrně liší. Na všech jsou 

společná pole: Kladno, Česká republika, Evropa, kontinenty, lidé 

na zemi. Některá jiná pole se mírně liší. Po jednom pak žáci reflektují, 

co absolvovali a co se kde dozvěděli nového. 

Jeden z žáků nemá myšlenkovou mapu vyplněnou, protože ještě nemá 

splněné všechny povinné aktivity. S učitelkou se domlouvají 

na důsledcích a nápravě. Další žákyně zmiňuje, že absolvovala 

skupinový kvíz o ČR, poté prezentaci o historii Kladna, dále projekt 

Kladno jako město v ČR a v poslední řadě přednášku na téma sídel 

v ČR. Jiný hoch absolvoval hodinu Není město jako město a učitelka 

ho žádá, aby představil žákům, kteří na hodině nebyli, co se tam dělo. 

Žák ostatním vypráví o tom, jak si měli vybrat 3 města, ve kterých by 

chtěl každý žít a měli je porovnávat mezi sebou, s Prahou, Kladnem 

a celkově hodnotit kvalitu života v těchto městech. Jiný hoch si 

vzpomíná, že se dozvěděl o tom, jak se města dělí podle velikosti. 

Pamatuje si, že největší města se nazývají megalopole. Na mapě světa 

pak, bez vyzvání učitelkou, ukazuje některé významné megalopole 

světa. Další hoch velmi podobně představuje hodinu, která se týkala 

Česko– Německých vztahů. Vzpomněl si, jak debatovali s ostatními 

žáky na témata poměr platů u nás a v Německu, Německé firmy 

na našem trhu. Učitelka ho přerušuje a ptá se ostatních žáků, zda by 

uměli jmenovat nějaké odvětví průmyslu, které často využívá levnou 

pracovní sílu. Žáci jmenují textilní a potravinářský průmysl. Učitelka 

je chválí a žádá je o další informace o textilním průmyslu. Žáci se mají 

podívat na cedulku svého oblečení a zjistit, kde bylo vyrobeno. 

Učitelka pak žáky upozorňuje na plakát na chodbě, který se věnuje 

tématu asijských tygrů. Další žákyně pak povídá o hodině na téma 

město– vesnice– městys. Učitelka se doptává, zda by si vzpomněla, co 



 

 

 

to je ten městys a zda by věděla kolik tak počtů obyvatel jednotlivé 

typy mají. Městys žákyně bez problému ostatním vysvětlí (někteří si 

poznamenají do myšlenkové mapy), ale údaje si nevzpomíná, a tak se 

podívá do své myšlenkové mapy, kde je najde a uvede. Učitelka se pak 

ostatních ptá, zda si někdo z hodiny pamatuje, jaká jsou nejmenší 

města v České republice a jak je možné, že některá jsou městy i když 

nemají dostatečný počet obyvatel. Jedna žákyně si vzpomene 

na Loučnou pod Klínovcem a vysvětluje ostatním, že sice má okolo 

100 obyvatel, ale z historického pohledu to bylo významné město, 

a tak městem zůstalo i dnes. 

 

9:38 

Žáci a učitelka si sednou na koberec v zadní části třídy. Učitelka vyzve 

žáky, aby donesli mapu České republiky ze stojanu. Mapu si rozloží 

na zem a vyzve žáky, kteří donesli předměty na nástěnnou mapu ČR, 

aby si vzali barevné kostičky a umístili je v mapě na místo, se kterým 

se jejich předmět pojí. Po jednom pak představují svůj předmět 

a ostatním vysvětlují, jak se pojí s daným místem na mapě. První 

slečna donesla minci a vysvětluje ostatním, že se pojí s Jabloncem nad 

Nisou, kde je významná Česká mincovna, která vznikla po rozpadu 

Československa v roce 1993. Jeden z žáků si tento fakt propojuje se 

sportovkyní Gabrielou Koukalovou, která je také z Jablonce nad Nisou 

a vystudovala obor týkající se ražení mincí a medailí.  Dalí žák dává 

svou kostku na mapu na město Vlašim a ukazuje ostatním nábojnici, 

kterou odnesl. Představuje ostatním, k čemu všemu se náboje 

používají (pro ozbrojené složky a lov zvěře). Učitelka se pak ptá, zda 

někdo ví, která zvířata je na našem území potřeba regulovat. Žáci si 

vzpomenou na divoká prasata. Třetím předmětem jsou hašlerky. 

Žákyně pokládá kostičku na mapu do oblasti Zlínského kraje 

a vysvětluje, že hašlerky vyrábí velká společnost Nestlé, která má 

závod vyrábějící hašlerky v Holešově, který má okolo 12 tisíc 

obyvatel. Další žák pokládá kostičku do kraje Vysočina a vysvětluje, 

že přinesl turistickou známku z hradu Roštejn, který se nachází blízko 



 

 

 

Jihlavy. K tomu dodává, že se na našem území nachází přes 800 hradů. 

Některé jsou však již přestavěné a jiné zaniklé. Posledním předmětem 

této skupiny je pivo, které žák lokalizuje do oblasti města Plzně. 

K tomu dodává, že se plzeňské pivo vaří od roku 1842 a dodává údaj, 

že průměrný Čech vypije za rok 282 půllitrů piva. Ostatní žáci již své 

předměty na mapě mají a v jiných hodinách vysvětlili jejich význam.  

 

9:59 

Učitelka připomíná žákům, že kdo se nezúčastnil procházky Prahou, 

tak má možnosti zúčastnit se virtuální procházky Prahou, která 

proběhne zítra. Dále děkuje žákům za jejich práci a upozorňuje některé 

žáky o tom, že jim ještě chybí nějaké z povinných kritérií. Sděluje jim, 

ať se za ní v průběhu dne zastaví a dohodnou se.  

 

10:00 

Končí hodina a žáci se rozchází. Někteří jdou do jiných tříd, jiní se 

jdou věnovat samostatné činnosti do mimotřídních prostor, které jsou 

k těmto účelům zařízeny.  

 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

Žáci na hodině jsou velmi komunikativní. Nebojí se zapojit do témat, 

o kterých třeba mluví ostatní. Žáci se překvapivě pečlivě soustředí na 

to, co říkají ostatní a nijak nevyrušují. Ačkoliv to byla taková shrnující 

hodina, tak i přes to se žáci dozvěděli nové informace z různých témat.  

 

Pozorovací arch č. 2 

Datum 7. 6. 2019 

Třída Třetí trojročí (7. a 8. ročník) 

Počet žáků 12 

Téma hodiny Česká republika a malý region 

Popis třídy Veselá a barevná výmalba stěn 

Barevné závěsy 

Na stěnách velké množství práce žáků  



 

 

 

Po okrajích třídy značné množství skříněk a polic, ve kterých jsou 

různé modely a pomůcky. Vše označeno, aby žáci věděli, co kam patří. 

Průběh 

výuky 

8:00 

Žáci přichází do školy viz pozorovací arch předchozího dne. 

8:30 

Ranní kruh (elipsa). Učitelka kontroluje, kdo chybí. Učitelka se žáků 

ptá, zda by si chtěli zazpívat nějakou lidovou písničku. Popřípadě, 

jakou znají. Žáci podávají návrhy a jeden z žáků navrhne píseň Okolo 

Třeboně. Učitelka si ji vybere. Žáci i učitelka si ji zazpívají. Učitelka 

se pak ptá žáků, zda je v písničce Třeboň vybrána jen náhodou, nebo 

jestli by někoho napadly nějaké souvislosti s koněm. Jeden z žáků jde, 

na přání učitelky, ukázat na mapu na stěně, kde se nachází Třeboň 

a odhaduje, že je použita Třeboň zcela náhodně. Jeden žák sděluje 

ostatním, že mají u Třeboně chalupu a že tam je všude hodně pastvin. 

Ale spíše skotu. Učitelka souhlasí a sděluje žákům, že Třeboňsko je 

velmi zemědělsky využívané. Ptá se na další typická zvířata chovaná 

na Třeboňsku. Žáci zmiňují ryby. Kapry, sumce, amury a candáty. Žáci 

pak ze srandy zmiňují i cyklisty. Učitelka souhlasí a ptá se, proč by 

tam žáci jeli na kolo. Ti odpovídají, že tam nejsou kopce. Učitelka pak 

zmiňuje Jihočeskou pánev, na jejíž území se Třeboň nachází. A stejně 

tak, jako je pánev na vaření plochá, tak je plochá i pánev 

geomorfologická. 

 

8:45 

Žáci se přesouvají do lavic, kde budou jeden po druhém hodnotit svou 

práci na tématu Česká republika a malý region, na kterém pracují 

od dubna. Učitelka žákům ukazuje dokument, který byl pověšen 

na nástěnce s kritérii hodnocení. Kritéria viz pozorovací arch 

předchozího dne. Jeden z žáků nemá splněnou prezentaci, a tak 

představuje ppt prezentaci na téma Česká republika– Praha– Kladno. 

Prezentace obsahuje grafy, které se věnují převážně statistikám 

populace v Praze a Kladně v porovnáním s celou republikou.  Na konci 

prezentace jedna žákyně, po vyzvání učitelky, hodnotí jeho projev. 



 

 

 

Hodnotí jej kladně, pouze mu vytýká, aby se k ostatním při popisování 

grafů nestavěl zády, ale bokem. 

8:55 

Žáci si jdou do svých portfolií pro zápisky a myšlenkové mapy, 

do kterých si měli zanášet informace, které se během tématu dozvěděli. 

Učitelka opět žáky vyzve, aby jí pověděli o tom, čeho se z tématu 

účastnili a poté vybrali jednu aktivitu a představili ostatním ve zkratce, 

co si z ní pamatují. Učitelka si v průběhu času odškrtává a kontroluje, 

zda mají žáci splněné povinnosti. Popřípadě je na to pozorní. Komu 

chybí nějaká přednáška ze zeměpisu, tak si má vybrat 2 libovolné 

pracovní listy ze šanonu na jejím stole. První žákyně se odkazuje 

na hodinu s tématem: Není město jako město. Z hodiny si pamatuje, že 

tím, jak roste sídlo, tím roste i význam a obslužnost. Učitelka se tedy 

ptá, jak se z tohoto pohledu liší Praha a Kladno. Žákyně odpovídá, že 

některé úřady jsou jen v Praze a že v Praze je více typů MHD. Jiná 

žákyně vzpomíná na přednášku: město– vesnice– městys, ze které si 

pamatuje, že i vesnice může mít velké množství obyvatel. Třeba 

Petrovice s cca 5000 obyvateli. Učitelka se ptá, proč asi nechce být 

vesnice větší správní jednotkou. Jeden z žáků odpovídá, že nechtějí mít 

starosti s papírováním. Učitelka přikyvuje a jen poupravuje, že by 

to nazvala spíše administrativou. Jiný žák si z této přednášky 

pamatuje, že máme v České republice 6 velkoměst. Žáci na vyzvání 

učitelky hlasují o tom, kolik je potřeba obyvatel ve velkoměstě. Žáci 

poměrně shodně hlasují, že nad 100 000. Učitelka žáka vyzve, zda by 

mohl tato města jmenovat. Ten se dokonce zvedá a ukazuje je 

i na mapě ČR. Někteří žáci však na vyzvání odpovědí, že si nepamatují 

nic, ačkoliv mají svojí myšlenkovou mapu vyplněnou. Učitelka je 

nijak nenutí a jen se jich ptá, proč si myslí, že si z toho nic nepamatují. 

Jeden z nich odpoví, že je unavený. Jiní pak odpovídají, že si pamatují 

to samé, co již někdo zmínil. Někteří popisují, co viděli na povinných 

vycházkách. 

 

9:40 



 

 

 

Žáci se přesouvají s nástěnnou mapou ČR do zadní části třídy a sedají 

si na koberec. Někteří si s sebou berou jídlo nebo pití. Opět mají 

za úkol vzít kostičku a položit ji na mapu ČR a představit regionální 

předmět, který přinesli. Prvním předmětem je maličké lázeňské pítko. 

Žákyně přikládá kostičku do oblasti Karlových Varů. Učitelka se ptá 

ostatních, proč zrovna v Karlových Varech jsou minerální vody, a ne 

třeba na Kladně? Žáci mlčí. Po chvíli žákyně, která pítko donesla říká, 

že tam stéká voda z hor. Učitelka se ptá z kterých. Žákyně kouká 

do mapy a prohlásí, že z Krušných hor. Učitelka ji pochválí. Poté se 

ptá, proč ta minerální voda chutná jinak. Žákyně praví, že je v ní víc 

minerálů. Učitelka se ptá, kde se tam vzali. Žákyně praví, že asi 

z hornin, kterými protéká ta voda z Krušných hor. Učitelka pak praví, 

aby si vzpomněli na téma vody ve světě a byli vděční za vodní zdroje, 

které v naší republice máme. Druhým předmětem je tavený sýr 

Madeta. Žák pokládá kostičku do jižních Čech. Učitelka se opět 

doptává. Proč si myslí, že se tolik živočišných výrobků vyrábí v jižních 

Čechách? Žák odpovídá, že tam asi není moc jiných továren. Učitelka 

jej zase poopravuje, že jižní Čechy jsou opravdu nejméně průmyslová 

oblast republiky. Třetím předmětem je Baterie, kterou žák kostičkou 

lokalizuje do Slaného, kde se baterie vyrábí. Učitelka se jej ptá, co se 

má udělat s vybitou baterií. Žák říká, že maminka je doma sbírá 

do krabičky a pak je nosí do elektra. Jiný žák poznamená, že 

v obchodech jsou někdy koše na baterie. Učitelka se pak ptá, proč by 

se neměly vyhazovat do směsného odpadu. Několik žáků najednou 

odpoví, že to je nebezpečné, protože obsahují jedovaté látky. Jeden 

z žáků si vzpomene na olovo. Další žák přinesl víčko od piva bez loga. 

Kostičku umístil na Kladno a prohlásil, že pochází od jeho strejdy, 

který si založil minipivovar. Učitelka má radost a prohlašuje, že jsme 

národ pivařů a že v dnešní době vzniká mnoho malých minipivovarů. 

Žáka se pak ptá, zda by dokázal jmenovat velká města, ve kterých se 

vaří pivo. Žák si vzpomene na Plzeň, Prahu, České Budějovice a Brno. 

Dalším předmětem je náramek. Žen žákyně přiřazuje k Jablonci nad 

Nisou, kde se vyrábí skleněná bižuterie. Učitelka s táže, proč byly 



 

 

 

sklárny zrovna v těchto oblastech. Žáci si myslí, že ta byl sklářský 

písek. Učitelka je opravuje, že písek se přivážel. Pak se ptá, jak to 

vypadá v takové sklárně. Když žáci poznamenají, že je tam teplo, tak 

se učitelka ptá, jak tam to teplo vzniká. Žáci prohlásí, že topením. 

Učitelka se tedy ptá, čím se tam topí. Nejprve si žáci myslí, že uhlím. 

Učitelka kroutí nesouhlasně hlavou, a tak jeden žák zmíní dřevo. 

Učitelka souhlasí, a tak tentýž žák prohlásí, že sklárny se tedy stavěly 

tam, kde je hodně dřeva na topení. Dalším předmětem je kus oceli. 

Který žák řadí k Ostravě. Učitelka se opět ptá, jestli neví, jak se 

jmenuje část Ostravy, kde jsou ocelárny. Žák neví, a tak mu radí, že se 

ta část jmenuje jako jeden lyžařský areál v Krkonoších. Jedna z žákyň 

si vzpomene na Vítkovice a učitelka přitaká. Učitelka zase pokládá 

stejnou otázku, jako u skláren. Proč zrovna zde? Dotazovaný žák chce 

znovu zmínit dřevo, jako u skláren. Učitelka se ho ptá, čím je Ostrava 

známá. Žák si po chvilce mlčení vzpomene na uhlí. Učitelka se ptá, 

zda hnědé, nebo černé, jaký je mezi nimi rozdíl a jak se uhlí pojí 

s Kladnem. Žák odpoví, že černé uhlí. Že je starší a že se těžilo 

i na Kladně. Učitelka se pak ostatních žáků ptá, kde se těží hnědé uhlí. 

Po chvilce si jeden žák vzpomene na Most a na vyzvání jej ukáže 

na mapě. Dalším předmětem je tužka, která se pojí s Českými 

Budějovicemi. Sama žákyně bez otázky učitelky prohlásí, že se 

v Budějovicích těží grafit, který se používá jako tuha. Učitelka se pak 

jen ptá, co to ten grafit je a jakých jiných formách se dá spatřit. Žákyně 

má odpovědi připravené, a tak prohlásí, že to je uhlík a že se vyskytuje 

třeba i jako diamant. Následující předmět je opět mléčný výrobek 

z jihočeské Madety. Učitelka ještě dodává informaci o tom, proč se 

v této oblasti nehromadil těžký průmysl. Žákům sděluje, že tudy 

po druhé světové válce vedla železná opona, a tak se tam nestavěly 

podniky, aby v nich nemohl nikdo cizí špehovat. Dalšími předměty 

jsou klíče FAB z Rychnova nad Kněžnou, plyšová čarodějnice, jako 

odkaz na čarodějnické procesy ve Velkých Losinách, olomoucké 

tvarůžky, které jsou chráněné značkou Evropské Unie a dále třeba 



 

 

 

stuha z Moravského kroje. Ostatní žáci již předměty na mapě mají 

a jejich význam vysvětlili na jiné hodině. 

 

10:02 

Učitelka poděkuje žákům za práci při hodině, Připomene jim, že 

někteří nemají splněné povinnosti a že se mohou zúčastnit virtuální 

prohlídky Prahou. Pak všechny požádá, aby přidělali své předměty 

na velkou nástěnnou mapu ČR na chodbě školy a na stůl jí odevzdali 

poznámky k předmětu, který si připravili.  

 

10:03 

Žáci opouští třídu. Někteří zůstávají a vyndávají si svačinu. Jiní se 

přesouvají na další aktivity.  

 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

Žáci se nebojí projevit. Jejich komunikace je velmi přirozená. Učitelka 

se je snaží vést k souvislostem. Tedy více zmiňovat proč se něco někde 

nachází. Žáci se při hodině chovají velmi klidně a není potřeba je nějak 

více napomínat.  

 

Pozorovací arch č. 3 

Datum 7. 6. 2019 

Třída Třetí trojročí (7. a 8. ročník) 

Počet žáků 16 

Téma hodiny Virtuální procházka Prahou 

Popis třídy Učebna s promítacím plátnem. 

Ve třídě je spousta rostlin, které mají popisky s názvem, zařazením 

do systému a značkami o tom, jak moc je zalévat. 

Ve třídě je opět velké množství otevřených skříní obsahující plastové 

průhledné boxy s výukovými materiály. 

Jedna celá zeď je pomalovaná žáky.  

Prostor působí velmi útulně. 

Průběh výuky 12:00 



 

 

 

Žáci se pozdraví s vyučujícím. Ten jim rozdá pracovní listy. Na první 

straně pracovního listu je mapový výřez centra Prahy. Žáci mají 

do mapy postupně vyznačit památky, které si společně „projdou“. 

Dalším úkolem na pracovním listu je sepsat krátké povídání o Praze. 

Forma textu je volná. Učitel upozorňuje, že to může být průvodce, 

povídka, vyprávění atd. Co ale povídání musí splňovat, je to, že bude 

obsahovat minimálně 10 faktů, či zajímavostí, které budou tučně 

vyznačeny. Učitel uvádí příklad: „Prvním panovníkem na Pražském 

hradě byl Bořivoj I., který zde vládl na konci 9. století“. Tomuto 

cvičení se však žáci mají věnovat až po společné části. Žáci mají 

otázky ohledně toho, zda si můžou příběh vymyslet, když bude 

obsahovat správná fakta, či zda se bude hodnotit pravopis. Učitel 

odpovídá, že smyšlený být příběh může a že pravopis bude 

kontrolován a že se bude odrážet ve výsledném hodnocení listu.  

 

12:05 

Učitel promítne na tabuli několik pojmů a údajů. Petřínská rozhledna, 

2017, AquaPalace Praha, Zoo Praha, 2 377 600, Pražský hrad, Lanová 

dráha na Petřín, 713 600. Žáci mají 2 minuty na to, aby spolu 

diskutovali, proč jsou tyto pojmy dohromady. Žáci ihned komunikují. 

Učitel mezi nimi prochází a volně s nimi komunikuje. Poté volně 

vyzve 3 žáky ze třídy, aby propojily pojmy a údaje na plátně a aby 

k pojmům přidaly nějakou asociaci, kterou si s daným místem pojí. 

Žáci jmenují třeba hrocha ze Zoo Praha, závratě s Petřínskou 

rozhlednou, červené trenýrky s Pražským hradem či lítačku s lanovou 

dráhou na Petřín. Poté se na dalším slidu objeví fotka Pražského hradu, 

jakožto první zastávka na virtuální prohlídce. Žáci si mají Pražský hrad 

najít na pracovním listu a vyznačit. Učitel se jich ptá na okolí. Co se 

v okolí nachází a proč se to tam asi nachází. Proč je Pražský hrad 

blízko Vltavy a podobně. Jeden z žáků si vzpomene na to, že někdy 

slyšel, že je to největší hrad na světě. Učitel mu to potvrdí a na tabuli 

napíše, že celý hradní komplex má plochu 70 000 km2. Žáci si tento 

údaj zapíšou do pracovních listů. Dále každý z žáků poví nějakou 



 

 

 

asociaci s Pražským hradem. Prezident, turisti, stráže, na kopci, drahé 

restaurace a podobně. Učitel pak na počítači otevře stránky 

www.hrad.cz a žákům ukazuje, co všechno lze na stránkách najít. 

Informace o hlavě státu, o České republice, možnost napsat 

prezidentovi či mapu hradu. Dále otevírá Google a přes funkci Street 

View se ocitá před katedrálou sv. Víta. Jeden z žáků se na jeho vyzvání 

přesune k počítači a komentuje, co všechno při procházení vidí. 

Následuje snímek osvětleného Pražského hradu a učitel přidává 

zajímavost o tom, že osvětlení nechal Václav Havel vytvořit 

osvětlovačem skupiny The Rolling Stones. Učitel si nechá přeložit 

od žáků do českého jazyka název kapely a ptá se, zda některý z žáků 

zná nějakou písničku. Někteří znají, jiní ne. Druhým bodem procházky 

je Petřínská rozhledna. Žáci Dostanou za úkol geograficky popsat, kde 

se rozhledna nalézá vůči Vltavě. Žáci s úkolem nemají problém. Opět 

mají za úkol říct asociace. Jeden z žáků je píše na tabuli. Někoho 

napadá rande, jiného stavebnice, jednoho žáka napadá Klub českých 

turistů. Žák ostatním vysvětluje, že právě Klub českých turistů 

vystavěl Petřínskou rozhlednu. Učitel pak přidává ještě zajímavost 

o tom, že si přál její zbourání Adolf Hitler během okupace Prahy. Při 

tom se žáků zeptá, kdy probíhala okupace. Žáci neví, a tak mohou 

využít své mobilní telefony, aby zjistili odpověď. Třetí zastávkou je 

Karlův most. Žáci si jej opět vyznačí v mapce a učitel dává žákům 

minutu na zodpovězení otázky, mezi kterými mosty se Karlův most 

nachází. Žáci již chtějí vytahovat mobilní telefony, protože v jejich 

mapce je vyznačen pouze Most legií, ale jedna žákyně ihned nahlas 

odpoví, že druhý most je Mánesův most. Učitel opět otevře Google 

Street View a všichni se rázem virtuálně ocitají na mostě. Učitel je 

upozorňuje na sochy a ptá se na jejich význam. Žáci si myslí, že to je 

ozdoba. Učitel se tak žáků ptá, proč se lidé k někomu modlí. K různým 

svatým. Po chvilce se shodnou na tom, že sochy mají most chránit před 

povodní. Učitel jim představuje postavu Petra Parléře, který vyrobil 

kamenné sochy na Staroměstské věži Karlova mostu. Dále žákům 

ukazuje dobovou fotografii. Žáci mají porovnat stav tenkrát a dnes. 

http://www.hrad.cz/


 

 

 

Upozorňují na tramvaj, která jezdila přes most i na absenci 

zahraničních turistů či hudebníků, prodavačů a žebráků na mostě. 

Předposlední zastávkou je Staroměstské náměstí. Žáci si jej opět 

vyznačí do mapky. Učitel otevírá stránku www.vitrualtravel.cz 

a ukazuje žákům různé pohledy na Staroměstské náměstí. Dále otevírá 

internetový článek, který popisuje, jak umělecká skupina Ztohoven 

umístila na Staroměstské náměstí 28. kříž. Učitel se ptá žáků, proč před 

Staroměstskou radnicí kříže jsou. Žáci se hlásí a učitel jednoho vyvolá. 

Ten správě odpoví, že se jedná o památku 27 popravených českých 

pánů. Učitel ještě dodává letopočet 1621. Žáci si pak samostatně čtou 

článek a poté krátce diskutují, zda by tam 28. kříž nechali, či nikoliv. 

Posledním bodem procházky je Václavské náměstí. Učitel se opět táže, 

na jakém břehu Vltavy se nachází. Žáci si pak mají tipnout, jaká je 

délka Vltavy protékající Prahou. Žáci hlasují mezi 20 km, 30 km, 40 

km, 50 km nebo jiným číslem. Nejvíce žáků hlasuje, že 40 km. Učitel 

je chválí, ale upozorní je, že délka Vltavy je přibližně 31 km. Opět si 

na tabuli píšou asociace k Václavskému náměstí. 2 linky metra 

Můstek, Národní muzeum, obchodní řetězce, které zde sídlí. Dále také 

zmíní demonstrace. A tak se učitel ptá, které demonstrace zde 

probíhají/probíhaly. Žáci zmiňují současné demonstrace proti 

premiérovi i demonstrace za sametové revoluce. Učitel se ptá na bližší 

informace o protestech v době sametové revoluce. Žáci znají heslo: 

„máme holé ruce“, určí rok 1989, dávají do souvislosti komunistický 

režim a zmiňují jméno Jana Palacha. V tomto případě je učitel opravuje 

a vysvětluje jim, že tento protest se uskutečnil o 20 let dříve za okupace 

Československa. Ale souhlasí, že šlo o akt vykonaný na Václavském 

náměstí.  

 

12:45 

Žáci se samostatně začínají věnovat druhému úkolu z pracovního listu. 

Tedy začínají sepisovat krátké povídání o Praze, které bude obsahovat 

minimálně 10 faktů. Někteří žáci si došli pro knihy s tématikou 

dějepisu, jiní se dovolují učitele o použití mobilního telefonu. Ten tuto 

http://www.vitrualtravel.cz/


 

 

 

možnost v tomto případě zakazuje a doporučuje jiné zdroje. Povoluje 

však použití školního počítače, který je ve třídě jeden. V průběhu práce 

je učitel informuje o termínu odevzdání hotových pracovních listů. 

Před rozloučením upozorní učitel na jednu věc. Nikomu z nich nepřillo 

zvláštní, že by Pražský hrad měl rozlohu 70 000 km2. Údaj je stále na 

tabuli. Učitel se žáků ptá, jaká je rozloha České republiky. Žáci si 

vzpomenou, že jde přibližně o 78 000 km2. V tom jim dojde, že pouze 

slepě opsali číslo, učitel je upozorní na kritické myšlení a přeje žákům 

hezký den. 

 

13:00 

Žáci opouštějí hodinu s rozpracovanými pracovními listy. Většina 

žáků jde do jiných prostor, pokračovat v práci s nimi. Jen někteří jsou 

zapsaní na jiné hodiny, a tak se pracovním listům již v tuto chvíli 

nevěnují. 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

I přes to, že se hodiny účastní žáci, kteří nechtěli absolvovat žádnou 

reálnou procházku Prahou, tak je hodina živá. Žáci jsou poměrně dost 

aktivní a nebojí se projevit. Někteří si zapisují do pracovních listů 

velké množství informací, jiní tam mají jen pár bodů. Někteří žáci při 

projevu používají nespisovná či dokonce sprostá slova. V případě 

použití druhého typu slov je učitel však vždy upozornil na nevhodnost. 

Žáky i mě poměrně pobavil fakt, že se nechali tak snadno napálit 

a nevšimli si nesmyslné hodnoty rozlohy Pražského hradu na tabuli, 

jenž si opsali do sešitu.  

 

Pozorovací arch č. 4 

Datum 21.10.2019 

Třída sekunda a tercie 

Počet žáků 17 

Téma hodiny Jak se chovat v cizí zemi? 

Popis třídy Třída působí trochu hekticky. Lavice a židle jsou volně rozmístěné 

v prostoru.  



 

 

 

Na stěnách a policích je vystavené velké množství žákovských prací. 

Na konci třídy je velká otevřená skříň, ve které má každý žák krabici 

s portfoliem a svými věcmi.  

Na oknech, katedře i stolech žáků je velké množství rostlin.  

Téměř přes celou plochu třídy je koberec. Po stranách pak velké 

množství polštářků. 

Průběh 

výuky 

13:50 

Začátek výuky. Třída vypadá po přestávce poměrně chaoticky. 

Učitelka tedy nejprve žáky vyzve k úklidu třídy. Každý tedy něco málo 

uklidí a vrátí se na své místo.  

 

13:55 

Žáci, kteří chtějí (všichni), si napíšou test z předešlého tématu. 

Učitelka žáky upozorní, že k testu si mohou vzít svou myšlenkovou 

mapu. Někteří se proto zvedají a jdou si pro ni do svých portfolií či 

jiných desek. Jiní však zůstávají na místě. Lavice jsou vždy jen pro 

jednoho žáka, a tak jsou žáci rozesazeni po celé třídě. Na test mají žáci 

čas 30 minut, ale kdo bude potřebovat, tak na něm může pracovat déle. 

Kdo bude mít test odevzdaný, bude pracovat na skupinové práci, která 

se věnuje odlišnostem v kulturách jednotlivých zemí.  

 

14:00 

Žáci obdrží test a začínají pracovat. Test je rozdělen na čtyři části. 

První část se věnuje faktografickým znalostem a obsahuje pět otázek.  

• Jaké 4 faktory ovlivňují hustotu zalidnění v různých částí 

světa? 

• Uveďte příklad jednoho státu s nízkou hustotou zalidnění 

a napište vysvětlení tohoto nízkého zalidnění. 

• Kdy začal počet lidí na Zemi stoupat?  

• Vysvětlete pojem úmrtnost. 



 

 

 

• Seřaďte země od nejrozvinutější po t nejméně rozvinutou. 

(obsahuje tabulku s údaji o počtu dětí na jednu ženu, 

očekávanou délkou dožití, porodností a dětskou úmrtností.) 

Každá část má svá kritéria hodnocení a čtyřstupňovou škálu 

hodnocení. Od vynikající, přes velmi dobrý a vyhovující až 

k nevyhovujícímu. Druhá část testu se věnuje komunikaci. Kritériem 

pro tuto část je, že: student vhodně argumentuje, dokáže výstižně 

vyjádřit své myšlenky a názory v logickém sledu. Tato část obsahuje 

jednu úlohu, která zní: Zodpovězte otázku: „Přelidníme planetu?“. 

Použijte konkrétní argumenty, fakta a data. (min 50 slov). Třetí část 

testu se věnuje čtení s porozuměním/zpracováním informací. Žáci 

v této části mají za úkol přečíst text a odpovědět na dvě, poměrně 

obsáhlé otázky, které se k němu vztahují. Poslední část testu se věnuje 

řešení problémů. Žáci se mají vžít do situace, kdy jsou jako 

demografové požádáni o analýzu předložené věkové pyramidy 

konkrétního státu. K tomuto úkolu se vztahují dvě podotázky, které se 

zaměřují na zhodnocení demografické situace v zemi a na doporučení 

pro tuto zemi, která by vedla ke stabilizaci demografické situace.  

Studenti pracují v tichosti. Ti, kteří se rozhodli k testu využít své 

myšlenkové mapy v nich poměrně často hledají. Nikdo z žáků se 

nedoptává na žádné informace a všichni velmi rychle pracují.  

 

14:25 

První z žáků odevzdává hotový test. Po odevzdání si jde do zadní části 

třídy pro své věci a od učitelky si v tichosti půjčuje jeden z tabletů, 

které učitelka do třídy přinesla. Postupně začíná test odevzdávat více 

žáků a všichni se v tichosti přesouvají do různých částí třídy. Někteří 

zůstávají v lavicích, jiní se přesouvají do zadní části třídy. Někteří jdou 

dokonce na chodbu. Žáci při své skupinové práci mají za úkol vybrat 

si jeden stát a vytvořit přehledný návod pro cizince, jak se v této zemi 

chovat. Žáci se mají zaměřit na odlišné znaky kultur (v porovnání 

s Českou republikou). Každý žák má u sebe učební plán ke skupinové 



 

 

 

práci, který obsahuje kritéria hodnocení práce a dílčí úkoly. Úkoly jsou 

rozdělené do sedmi kroků. 

• Vybrat si stát a zvolit si formát prezentace. 

• Sepsat základní charakteristiku státu. 

• Číst a vytvořit si poznámky o kulturních rozdílech. 

• Diskutovat informace se skupinou. 

• Potkat se s učitelem. 

• Vytvořit návod pro cizince. 

• Představit návod pro cizince ostatním skupinám. 

Žáci obdrželi seznam států, ze kterých si mohli jeden vybrat a přiřadit 

jej na tabuli ke své skupině. Každá skupina si musela vybrat jiný stát. 

Skupiny se dále musely dohodnout na tom, jakou podobu bude návod 

mít. Zda to bude plakát, videonávod, divadlo, komiks atp. Jediné, co 

není povoleno jsou ppt prezentace. Žáci musí uvádět zdroje informací 

podle školních pravidel, která mají obsažena v učebním plánu 

ke skupinové práci. Z výstupu by měl být, bez vysvětlování, jasný 

obsah.  

 

14:37 

Všichni žáci již odevzdali svůj test a již všichni, ve skupinkách, pracují 

na své skupinové práci. Učitelka žáky přeruší v práci a ukáže jim její 

výstup, který s kolegy zpracovali, jako inspiraci pro toto téma. 

Výstupem je video, kde pantomimou předvádí krátké scénky z kultury 

Španělska v porovnání s Českou republikou. Jedna scénka se týká 

siesty, druhá se týká typických jídel a třetí se zaměřuje na muziku. 

Učitelka dále žáky upozorňuje, že než půjdou domů, tak jí musí každý 

vedoucí skupiny říct, jakou práci odvedou do příští hodiny, která bude 

za 2 týdny a jestli k práci nepotřebují nějaké pomůcky. Například 

videokameru.  

 

14:45 

Žáci se vrací ke skupinové práci. Jsou rozděleni do celkem pěti skupin. 

Tři skupiny mají tři členy a dvě skupiny členy čtyři. Většina žáků se 



 

 

 

věnuje charakteristikám státu a vytváření si poznámek o kulturních 

rozdílech. Jako zdroje informací využívá většina žáků cestopisy, které 

mají v otevřených policích ve velké knihovně, která ve třídě stojí. Dva 

žáci pak hledají informace na tabletu, který si půjčili od vyučující. 

K průzkumu na internetu mají opět žáci doporučení v učebním plánu 

ke skupinové práci. Žákům je doporučeno využívat důvěryhodné 

zdroje. Použít Wikipedii jako startovací bod pro získání dalších 

informací. Vyžívat více zdrojů. Hledat v angličtině a používat klíčová 

slova. Ve skupině se žáci volně komunikují. Dvě skupinky se rozhodly 

dělat videonávod, dvě skupinky pak tvoří plakát a jedna skupinka bude 

hrát divadlo.  Učitelka v průběhu času přechází mezi skupinkami 

a volně s nimi debatuje. Poslouchá návrhy žáků a vyjadřuje se k nim. 

Některým dává i jiná doporučení. Někteří žáci se volně přesunuli 

na chodbu, kde mají různé gauče a křesílka. Tam pokračují ve své 

práci. Jeden z žáků se začal věnovat práci z jiného předmětu. Učitelka 

to respektuje, ale upozorňuje ho, že tuto práci musí udat jindy.  

 

15:20 

Žáci se postupně řadí u katedry a ve skupinkách předkládají učitelce 

seznam práce, kterou vykonají do příští hodiny. Práce se učitelce zdá 

přiměřená, protože žádnou skupinku neupozorní, že by jejich práce 

bylo málo nebo hodně. V případě, že by se jí tak zdálo, tak by prý žáky 

upozornila. Seznam práce si učitelka poznamená, aby si ji mohla příště 

zkontrolovat. Žáci se pak věnují úklidu třídy, včetně zametení a zalití 

květin a postupně odchází z hodiny.  

 

15:25 

Hodina končí a učitelka se loučí s posledními žáky, kteří opouští třídu. 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

Velmi mile mě překvapila skupinová práce, kdy se skupinky 

svědomitě věnovaly tématu. Žáci měly velmi dobře rozdělenou práci 

ve skupině, kdy každý žák měl jasně daný úkol. Bylo zřejmé, že se 

s touto formou práce setkávají často. Žáci při hodině vůbec 

nevyrušovali a neměla jsem pocit chaosu.  



 

 

 

 

Příloha č. 2: Přepisy rozhovorů s učiteli v Montessori školách 

(Odpovědi učitelů jsou ponechány v podobě, ve které mi byly elektronicky zaslány) 

 

Rozhovor č. 1 

 

Název školy: Gymnázium Duhovka 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 4 roky 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Na konkrétních příkladech z regionů ukázat odlišnosti a společné rysy života lidí na Zemi. 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Na druhém stupni jí není věnován zvláštní prostor, je součástí jiných (globálních) témat. 

Žáci si navíc vybírají, na jaké země se zaměří, a proto jsou jejich výstupy mozaikou ze 

všech koutů světa. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Neučí se odděleně o jednotlivých regionech. Zkoumají jedno téma (např. demografický 

vývoj, zdroje energie, litosféru ad.) a zabývají se příklady z celého světa. Mají tak 

komplexní přehled o světě a dokáží jednotlivé regiony porovnávat. 

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

Dle aktuálního dění, dle volby studenta a v anglických hodinách dle případových studií 

v učebnici. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  

Využíváme orientaci na slepé mapě k základnímu přehledu o České republice a státech 

světa. Je to způsob, jak se zorientovat v prostoru a procvičit určitý typ paměti. Jinak se 

pamětní učení zaměřuje spíše na odborné pojmy. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 



 

 

 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

U dvou případových studií (v anglickém zeměpisu) se věnujeme všem složkám. Vzhledem 

k tomu, že jinak neprobíráme postupně jednotlivé regiony, věnujeme se postupně všem 

v rámci jednotlivých témat. Více času je ale věnováno socio-ekonomické geografii. 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

Fyzickou geografii využíváme pro vysvětlování jevů v socioekonomické geografii. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Odpověď viz výše. 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Ano, obměňuji pracovní listy, obsah lekcí a v kvartě pracujeme s aktualitami. 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Nevyučovat o jednotlivých regionech, ale o jevech, které v nich lze pozorovat. 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Znalostní výstupy vyplývají z RVP. Dovednostní výstupy nejsou spojeny čistě s regionální 

graografií, rozvíjíme schopnosti komunikace, spolupráce, kritického myšlení ad. 

Z postojového hlediska se snažíme, aby žáci byli tolerantní a vstřícní k odlišnostem. 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Ve výuce na našem gymnáziu nejčastěji používáme lekce (10-20 min výkladu učitele) 

obvykle sloužících k uvedení do tématu nebo vysvětlení odborných pojmů, samostatnou 

práci (práce s textem, videem, daty, grafy, mapami), skupinovou práci (tvorbu zájezdů, 

rozhovorů, manuálů, prezentací, plakátů) a dialog (diskusi studentů na základě 

přečteného textu bez zapojení učitele). 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Ověřování probíhá formou testů a kriteriálním hodnocením zpracovaných výstupů 

skupinové či samostatné práce. 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 



 

 

 

Rozhovor č. 2 

 

Název školy: Základní škola Montessori Kladno 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 6 let 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Regionální geografie by na základní škole měla sledovat schopnost vidět jednotlivosti 

v souvislostech, pochopení pro odlišnosti. 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Neučíme od jednotlivostí k celku ale už od první třídy ukazujeme (na velkých kosmických 

příbězích) dětem celkový pohled na Zemi a její vývoj. Jednotlivosti pak děti zkoumají 

samy, už ale zasazené do celkového obrazu. Ve třetím trojročí (7. – 9. Třída) nabízí 

dospělý tzv. klíčové prezentace, jejichž součást je vždy nabídka dalších činností lekcí a 

nabídek pokračování. Dalším způsobem, ja se k regionální geografii dostáváme jsou 

prezentace dětí. Chystají si témata na základě svého zájmu, ale téměř u každého se dá 

podpořit studium nějakého regionu, na to při domlouvání před započetím práce velmi 

dbáme. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Volbu – co budou zkoumat. Nedostávají povinný předepsaný seznam míst (např. do slepé 

mapy) Nejsou stresování známkami a termíny testů – test si mohou napsat ve zvoleném 

termínu a poté se připravit na opravu.  

Na základě, čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

Aby bylo možné napojit práci dětí na větší projekty (například vaření, společný projektový 

den), tak jeden rok zařazujeme téma Kontinenty a druhý rok zařazujeme téma Evropa a 

ten další Česká republika jak velké téma, ale k regionům ze světa, Evropy a České 

republiky se v menší míře dostáváme každoročně. Regionální deografii ČR napojujeme 

na skutečné výjezdy. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  



 

 

 

Nijak velký důraz na to neklademe. Stanovujeme velmi nízká kritéria pro místopisnou 

znalost daného kontinentu do testů. Nicméně je to velmi oblíbená činnost a základní 

místopis se všichni rádi učí. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

Převážně podle preferencí žáků. Ale nejvíce asi kultuře. 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

Ve velké – to je základní princip učení – neoddělovat témata ale co nejvíce je propojovat. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Tak to je velmi různé a já osobně se snažím zařazovat oba přístupy. Pro děti je mnohem 

přirozenější zkoumat velmi dopordrobna jeden region. Ale s propojováním a hledáním 

společných a rzdílných znaků samozřejmě pracujeme také, více ale při řízených aktivitách 

a činnostech. 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Ano, formou tzv. „diskusních klubů“, kam děti automaticky aktuální témata přinášejí, 

dále pracujeme s filmy z databáze Jeden svět na školách od Člověka v tísni. A podobně. 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Ano, výše je vše snad popsáno. 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Že se nebudou bát cestovat, že se budou rádi dále učit, že budou mít pozitivní vztah 

k odlišnostem, jiným kulturám. 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Klíčové prezentace učitele, práce s připravenými pomůckami a materiály (s kontrolou), 

prezentace dětí a samostatné práce dětí (na druhém stupni podporujeme i větší projekty), 



 

 

 

simulační hry jsou konkrétně moje oblíbená metoda, diskusní aktivity, odborné přednášky 

apod. 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Vedeme si pečlivé záznamy o práci dětí a na pravidelných konzultacích hdnotíme jejich 

práci (8 x ročně, z toho 2x za přítomnosti rodičů). 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

Přikládám fotografie převážně pomůcek 

 

Obrázek 27: Klíčová prezentace a hledání témat pro samostatnou práci  

Zdroj: archiv respondentky 

 

Obrázek 28: Didaktická pomůcka: řeky ČR  

Zdroj: archiv respondentky 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Didaktická pomůcka: průmysl ČR – kontrola 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 30: Didaktická pomůcka: chráněné krajinné oblasti 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Didaktická pomůcka: hra Česká republika 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 32: Didaktická pomůcka: kartičky hydrologie ČR 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 33: Didaktická pomůcka: největší města ČR 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 34: Didaktická pomůcka: Severní Evropa 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

  
Obrázek 35: Pracovní list: Austrálie 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 36: Pracovní list: porovnání států 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 37: Pracovní list: porovnání států Evropy 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 38: Pracovní list: Island – kontrola 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 39: Pracovní list: vaření – Evropa 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 40: Výroba kruhu státu 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 41: Didaktická pomůcka: domino – státy a hlavní města 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 42: Didaktická pomůcka: domino – státy a hlavní města – 

kontrola 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

Rozhovor č. 3 

 

Název školy: ZŠ a MŠ Kladno Norská 2633, odloučené pracoviště Montessori 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 6 let 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

seznámení s hlavními odlišnostmi jednotlivých regionů, důraz na biomy a promítnutí 

přírodních podmínek do způsobu života, výuka by měla vést k respektu a toleranci 

různorodosti 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Snažíme se učit aktivně, s velkou podporou reálných materiálů. Výhodou je, že si můžeme 

dovolit mít jen jednu sadu od každé pomůcky, děti pracují samostatně, tak mohou 

fungovat na stanovištích. Jsou zvyklí pracovat s kontrolami, tedy nepotřebují souvislý 

dozor dospělého.  

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Patrně se častěji dostanou do terénu, na výstavy, často k nám přichází přednášející 

cestovatelé nebo cizinci. Některé naše rodiny jsou na tom tak, že děti samy jezdí po 

vzdálených krajích, téměř vždy o svých cestách spolužákům prezentují.  

 

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

 - příliš neurčujeme, spíš se věnujeme velkým tematickým blokům (Kontinenty, Mapy, Lidé 

na Zemi, Evropa, Česká republika) než jednotlivých regionům světa. V různých 

aktivitách, vstupech a projektech se pak dotýkáme všech míst na zemi, některé probírají 

jednotliví žáci hlouběji. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?   

- zrovna loni jsme na tréninku místopisných znalostí zapracovali, vypisovali jsme tzv. 

výzvy, kdy k jednotlivým regionům měli žáci možnost se naučit určité množství 

místopisných pojmů, zakreslit do mapy a v druhém kole měli prokázat zlepšení. Hodně 

z nich to bavilo, i proto, že se většinou nic zpaměti neučí, bylo to pro ně nové. U jiných 



 

 

 

bylo vidět, že je těší, že se naučili spoustu věcí, orientují se, mají návaznost na další látku 

a informace. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

Obecně se snažíme pokrýt všechno, ale v bloku Kontinentů se zabýváme o trochu více 

přírodou a v bloku Lidé na Zemi lidmi, kulturami, sídly. V rámci vlastních prezentací, 

aktualit a individuálních prací se valná většina dospívajících zabývá společností, jak 

vychází z potřeby odpovídající jejich věku.  

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

Hodně, mluvíme o návaznostech, chceme po žácích, aby na souvislosti přišli sami.  

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Myslím, že se spíš zabýváme rozdíly právě proto, abychom regiony odlišili. Na lidských 

příbězích pak ukazujeme, co mají lidé na různých místech světa společné.  

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Každý učitel individuálně. Žáci sami prezentují Aktuality, většinou k aktuálním tématům. 

Na učiteli pak je operativně téma doplnit a navázat.  

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Ve druhém trojročí byly velmi oblíbené v projektech kontinenty jednotlivé dny – Africký 

den apod., skupina žáků představila region u mapy, v kostýmech, uvařili nějaké typické 

jídlo, připravili pracovní list k práci s atlasem, hádanku, ukázali a sehráli se spolužáky 

nějakou tradiční hru.  

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Uvažovat v souvislostech 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 



 

 

 

Skupinová práce, individuální studium s dostupnými pomůckami a materiály, projektové 

vyučování, práce s atlasem a dalšími mapovými podklady, často využíváme aktivity 

v přírodě (k mapám), propojujeme s výtvarkou – tvorba map, nákresů, obrázků, 3D 

modelů reliéfních map. Hodně propojujeme s angličtinou, využíváme metodu CLIL a 

konverzace k tématu s rodilými mluvčími. 

Je to zajímavější pro žáky (i pro nás) a odpovídá to i způsobu práce v dalších oborech.  

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Sledujeme, kolik času žák oboru věnuje a čím se zabývá a s jakým zaujetím a nasazením.  

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

  



 

 

 

Rozhovor č. 4 

 

Název školy: ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 

Pohlaví: muž 

Délka praxe na dané škole: 2 roky 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

- vybavit žáka místopisnými pojmy 

- ukázat fungování teoretických zákonitostí v konkrétních regionech 

- ukázat na variabilitu světa 

- evokovat v mysli žáka některé hodnotové otázky (týkající se konfliktů, náboženství, 

migrace) 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

- nelze obecně říci, liší se třída od třídy 

- obecně je v Montessori o něco více projektů, ale vzhledem k menší časové dotaci (v 

montessori třídách je na některých hodinách přítomen AJ mluvčí) se to v geografii projeví 

jen v 6. ročníku  

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

- v montessori třídách je menší počet žáků, a tedy snazší interakce učitel – žák  

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

- podle ŠVP a osobních preferencí (z hlediska praktické využitelnosti a aktuálnosti, např. 

dění ve světě) 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  

   - cca 40 % testu, 20-30 % expozice učiva – dle regionu (základy a „materiální výbava“ 

pro pochopení širších souvislostí jsou nezbytné) 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 



 

 

 

Závisí na regionu – abiotika: jde o stěžejní část, která ovlivňuje ostatní sféry 

- kultura – je to něco, s čím je region obvykle jedinečný a tedy snadno identifikovatelný 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

- Z cca 20 % (rozumím tomu jako zdůrazňování obecných zákonitostí) - regionálka je v 

mém podání aplikovaná FG a SG 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

- spíše na jedinečnosti (viz výše), ale nevyhýbám se ani demonstraci obecných zákonitostí 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

- ano – v případě RG se to nabízí, často reagují i žáci – formou krátkých „zpráv“ 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

- občas používám prvky EUR, jinak viz metody 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

-základní přehled o místopisu 

- pochopení některých přírodních a společenských procesů a zákonitostí (monzuny, 

migrace, rozmístění obyvatel, …) 

- prozkoumání vlastních postojů v hodnotových otázkách 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

- samostatná či skupinová práce, žákovské a vlastní prezentace, aktivity s atlasem, video 

– považuji je za nejvhodnější a vzhledem k času a náročnosti nejefektivnější způsob 

získávání nových poznatků – zároveň při vhodné kombinaci nejméně „násilný“ 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

- testy, žákovské prezentace, DÚ, aktivita v hodině, portfolium materiálů 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

  



 

 

 

Rozhovor č. 5 

 

Název školy: ZŠ Na rovině, Třebosice, 530 02 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 3 roky 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Rozvíjet schopnosti myšlení v souvislostech, porozumění a řešení problémů. Prakticky 

využívat získané informace.  

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Absence učebnic. Delší vyučovací hodina (1,5h). Propojení a návaznost na další 

předměty (hlavně přírodopis, chemie,…). Individuální přístup. Střídání výukových metod. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Práce s výukovými pomůckami. Možnosti diskuzí. Aktivizační metody. Vybírání vlastních 

projektů. Samostatná či skupinová práce. Časté exkurze, výlety, učení venku v přírodě.  

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

Podle ŠVP. Podle aktuálního dění.  

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  

Neklást tolik důraz na znalosti. Důraz především na souvislosti. Odpovědi na otázky 

„Proč?“ – proč to tak je, proč to tak vypadá, atd.. Důraz na vlastní zkušenosti. Důraz na 

kvalitu než kvantitu.  

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

- poměrově podobně 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  



 

 

 

- prolíná se velmi. Snažíme se učit v souvislostech, takže i tyto sféry učíme v jednotlivých 

tématech co nejvíce dohromady. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

- Snažíme se zaměřovat na oboje, ale závisí na preferenci žáků. Co je při 

probíraném tématu zaujme. 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Ano. Děti si připravují aktuality. Diskuze na elipse.  

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Co nejvíce se zaměřovat na projekty a samostatnou práci žáků 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Propojení s reálným životem. Pochopení souvislostí.  

Schopnost vybrat si práci a dokončit ji. Sebehodnocení. Formulování a vyjadřování 

myšlenek. Zapojování do diskuzí. Spolupráce ve skupině.  

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Projektová výuka. Tvorba pomůcek. Učení se navzájem. Metody kritického myšlení. 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Na konci každého bloku (1,5h) – zhodnocení pokroku, ústní sebehodnocení dítěte na 

elipse. Sebehodnotící dotazníky. Během projektu 1-2 písemné testy.  

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

- pomůcky – atlasy, encyklopedie, pomůcky, výukové hry 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozhovor č. 6 

 

Název školy: ZŠ 5. května 76, Jablonec nad Nisou, Montessori třídy 

Pohlaví: Žena 

Délka praxe na dané škole: celkem 5 let (1 rok dobrovolník, 2 roky externistka, 2 roky 

zaměstnanec) 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Jedním z hlavních cílů je, aby děti získaly vztah ke svému vlastnímu regionu ve všech 

souvislostech:  přírodní (flóra, fauna, geologie) a ekologické souvislosti, historický vývoj, 

záležitosti týkající se fungování státu, státní správy, ekonomie regionu atd. Je třeba, aby 

si děti uvědomovaly propojenost všech těchto prvků a získaly vědomí, že pokud chci něco 

změnit v globálním světě, musím začít u sebe, ve své obci, ve svém regionu. 

Získají-li děti vztah ke svému regionu chápanému v celé šíři souvislostí a vztahů, mohou 

v obdobné šíři vztahů a souvislostí vnímat i všechny ostatní regiony a také globální svět. 

Zásada postupu od blízkého (vlastní region) k vzdálenému (globální svět) zde parafrázuje 

Montessori zásadu postupu od konkrétního k abstraktnímu. 

 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Specifika výuky na Montessori školách se netýkají jen regionální geografie, ale i výuky 

všech ostatních předmětů obecně. Výuka na druhém stupni Montessori škol tkví totiž v 

propojenosti různých předmětů, v projektovém vyučování, při kterém mohou děti zažít 

mezioborové vazby a vztahy. Takto se jim znalosti propojují a dávají jim smysl. Základem 

práce dětí je také samostatná práce na tématech, které je zajímají, tuto práci pak 

prezentují před ostatními. Geografie jako taková není tedy vyučována jen frontálně 

(každý týden dvě hodiny jako na běžných školách), ale jednotlivá její témata se objevují 

ve společných projektech. Uvedu příklad. 

 Projekt VODA: Vodou se dětí zabývají ze všech možných úhlů pohledu: voda na planetě 

Zemi, oceány a moře (i pobřežní regiony a jejich specifika), vodní toky v jednotlivých 

regionech, srážky – regiony s malým či velkým množstvím srážek, důvody srážek, bouřky, 

kroupy, hurikány, povodně, monzun, voda v těle rostlin, živočichů i člověka, fyzikální a 

chemické vlastnosti vody, vodní roztoky, rozpustnost látek ve vodě (chemie i krasové 

jevy), malý a velký koloběh vody v přírodě, zachování vody v krajině, problémy s vodou 

v době klimatických změn, dopady sucha na obyvatelstvo, spotřeba vody v domácnosti, 



 

 

 

...atd. Na tomto příkladu chci uvést, jak se regionální témata (voda v jednotlivých 

regionech) propojuje například s ekologickými tématy, které se obvykle učí jednak v 

přírodopise a zároveň i v zeměpise. 

Další specifikum konkrétně naší školy je výuka zeměpisu metodou CLIL, ve které 

propojujeme zeměpis a angličtinu. Část společných hodin (představování nového tématu 

a prezentace) probíhá zcela či částečně v anglickém jazyce. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Naše děti mají více prostoru věnovat se tématům, které je zajímají. Dokážou si hledat 

témata samostatně, nebo s dopomocí, nemusí se jim přesně říkat, co mají v kterou chvíli 

dělat. S dětmi také trávíme hodně času na výletech a vycházkách do krajiny, i mimo 

hranice regionu, vyjíždíme i za nedalekou hranici  s Německem či Polskem, takže naše 

děti získají mnoho znalostí  jakoby mimochodem, vlastní zkušeností. 

Naše děti nejsou srovnávány a hodnoceny podle toho, co neumějí, nejsou srovnávány 

mezi sebou, ale jsou hodnoceny podle toho, v čem se zlepšily, jakého pokroku dosáhly ve 

svém vlastním vzdělání. To přispívá k budování vnitřní motivace, na rozdíl od vnější 

motivace známkami. 

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují? 

Vzhledem k tomu, že žáci jsou ve smíšených trojročích, druhý stupeň zasahuje do druhého 

trojročí (6. ročník) a třetího trojročí (7. - 9. ročník). Děti se nejprve intenzivně věnují 

svému vlastnímu regionu –  a to zejména v prostředním trojročí. Ale témata z našeho 

regionu se objevují i dále, v třetím trojročí zejména právě v projektech.   

V 6. ročníku (druhé trojročí) se děti ještě věnují v geografii planetě Zemi, jejímu postavení 

ve vesmíru, geografické terminologii na geografických objektech, dále jevům a procesům 

v krajinné sféře a podobně, ale už si pokládají i základy makroregionů světa. Až ve třetím 

trojročí se děti věnují jednotlivým regionům světa. Ačkoliv existuje nabízená struktura 

témat (výběr regionů) pro jednotlivé ročníky, děti si do svého plánu zařadí jednotlivé 

regiony v pořadí dle vlastních preferencí. Děti pracují samostatně s pomůckami a 

pracovními listy, pokud potřebují konzultaci nebo pomoc, dovedou si říci o cílenou pomoc 

na vyřešení konkrétního problému. Děti mají příležitost věnovat se regionům svého zájmu 

hlouběji a věnovat jim více času, než regionům jiným. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč? 



 

 

 

Důraz klademe takový, jaký si na něj kladou samy děti. Vzhledem k tomu, že děti mohou 

oblíbeným regionům věnovat více času, než jiným, obvykle se těm oblíbeným regionům 

věnují v místopise velmi podrobně a u jiných, ke kterým nemají takový vztah, jen zmíní ta 

nejznámější místa. Často se oblíbenost regionů vztahuje k nějakým jejich jiným oblíbeným 

tématům – například dítě, které má rádo hollywoodské filmy, je motivováno svým zájmem 

k tomu, aby se více věnovalo USA a zejména Kalifornii, dítě, které zajímají africké šelmy, 

bude více času věnovat africkému místopisu. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

Myslím, že všechny složky propojujeme rovnoměrně, každé dítě sice dává jiný důraz na 

jiné složky podle svého zájmu, ale při společných projektech se dotkneme všech. Snažíme 

se zejména poukázat na provázanost. Geologie a klima ovlivňuje přírodu i člověka (lidské 

rasy, faunu i flóru), ovlivňuje také lidskou činnost (umístění sídel, těžba, průmysl, i 

ekonomika). Klima ovlivňuje i tradice (například mužská obřízka – z důvodu hygieny 

zejména v suchých pouštních oblastech). 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií? 

Základním pojmům, jevům a procesům fyzické geografie se děti samostatně věnují v 

druhém trojročí (6. ročník), zatímco socioekonomická geografie se u nás objevuje 

zejména v projektech. V projektech také dochází k prolínání obou složek. Opět uvedu 

příklad. Když se v projektu ZMĚNY V LIDSKÉ SPOLEČNOSTI  VE 20. A 21. STOLETÍ 

bavíme o změnách, které způsobuje klima, hovoříme nejen o migraci, ale i o přírodních 

důvodech, specifických podmínkách biosféry konkrétních regionů. Při stejném tématu se 

dotkneme např. i otázky těžby nerostných surovin a toho jak to souvisí s geologickým 

podložím daných regionů. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Asi více na jedinečnost daného regionu. Svět je velmi pestrý, ale vlivem globalizace na 

pestrosti pomalu ztrácí. Domnívám se, že je potřeba zdůraznit právě jedinečnost. Ovšem 



 

 

 

věnujeme se i společným problémům, které jednotlivé regiony mají, ale také i  odlišným 

přístupem regionů k řešení těchto problémů.   

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Samozřejmě. Děti samy reflektují současné dění ve světě, v poslední době zejména hnutí 

studentů za klima. Při sumarizaci znalostí o tématu nového bloku často děti přinášejí 

aktuální témata, o kterých se baví doma s rodiči. Většinou o takovýchto tématech pak 

proběhne moderovaná diskuse. 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Myslím, že už jsem ho popsala výše. 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Od dětí očekáváme, že dokážou porovnat působení vnitřních i vnějších procesů v přírodní 

sféře, jejich vliv na přírodu a lidskou společnost. Dále, že budou schopné uvažovat o 

změnách, jaké nastaly, nastávají, či mohou nastat ve vybraných regionech, co je (bylo 

nebo může být) jejich zásadní příčinou. A nakonec, že na vybraných příkladech dokážou 

uvést závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí. 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Při plnění úkolů svého plánu děti pracují s pomůckami a pracovními listy a s internetem. 

Při vyhledávání informací na internetu se učí třídit informace i uvažovat kriticky. Během 

společné práce na projektech nejprve sumarizujeme dosavadní znalosti, pak společně 

otevíráme nová témata, rozdělíme si práci na vlastních prezentacích k tématu. Probíhají 

diskuse, prezentace hotové práce, veškeré společné rozhovory probíhají částečně v 

anglickém jazyce, podle individuální schopnosti každého dítěte. Také společně nebo 

samostatně sledujeme videa (v anglickém jazyce) o dané problematice a diskutujeme o 

nich. Vyváříme plakáty, výtvarná díla a řemeslné výrobky související s tématem. 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie? 

Forma hodnocení je různorodá. Jednak je grafická, děti mají plán, ve kterém si zapisují, 

co už mají splněno a s jakým výsledkem. Dále jsou průběžně hodnoceny ústně, buď 

spontánně v průběhu práce, nebo na konci výukových bloků. Směrem k rodičům probíhá 

hodnocení na tripartitních schůzkách a konzultacích konaných podle potřeby. Další 

hodnocení provádějí děti samy, každé čtvrtletí provedou sebehodnocení v písemné formě 



 

 

 

s návrhem známky. Z následné diskuse s učitelem vyjde návrh na známku, se kterým buď 

oba souhlasí, nebo dojde k návrhu práce, kterou je potřeba udělat, aby dítě získalo 

známku, jakou si představuje. Děti vykazují v sebehodnocení vysokou míru sebekritiky, 

často hodnotí spíše svůj vztah k předmětu, než svůj pokrok. 

Poslední formou hodnocení je hodnocení písemné ve formě známek na vysvědčení. V 

současné době pracujeme na změně ŠVP, abychom změnili hodnocení na vysvědčení 

známkami na hodnocení slovní. 

Konzultace s rodiči jsou společně dvakrát do roka, s rodiči některých dětí máme 

pravidelné schůzky mnohem častěji, i jednou měsíčně. 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

Ani u jedné otázky jsem nezmínila práci s mapami, na kterou dáváme velký důraz. Nejen, 

že děti získávají všechny možné informace z atlasů (propojováním souvislostí z různých 

map), ale pracujeme s mapou i přímo v terénu. Hned nad školou máme zmapované terény 

pro orientační běžce, chodíme do lesa a ukazujeme si, jak se orientovat na takových 

mapách. 

Příklady pomůcek: 

- sady karet k jednomu tématu, dítě skládá dvojice (karta + text, termín + vysvětlení, 

pexeso, …), ke každé sadě je kontrola 

- slepé mapy s kontrolou, 

- používáme programy slepé mapy na internetu například   

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 

- puzzle kontinentů se státy   

- meteorologická stanice (měření atm. tlaku, směru a síly větru, teploty a srážek) 

- mapy a kompasy 

atd. 
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