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Úvod 

"Žák přichází do školy, do vyučovací hodiny nikoli jako" tabula rasa ", 

kterou učitel teprve popíše svým snažením, není prázdnou nádobou, kterou má škola 

naplnit standardně namíchanou směsí až po 'stanovenou rysku', nýbrž si do školy 

přináší své dětské představy a dětské interpretace pojmů, vztahů. " (Mareš, 

Ouhrabka, 2001). 

Problematice dětských představ (prekonceptů) přírodovědných fenoménů

především z oblasti geologie - se věnuje tato práce, jejíž výzkumný úkol zní: jakým 

způsobem změní vlastivědná vycházka dětské chápání vybraného geologického 

pojmu? 

Nejprve jsou k tomuto tématu hledána teoretická východiska na základě 

prostudované literatury. Po vyjasnění určitých terminologických obtíží se věnujeme 

zejména pracím L.S. Vygotského aJ. Piageta, kteří zkoumají problematiku dětského 

učení (i když zdaleka ne na všem se shodují). Určité shrnutí těchto teoretických 

myšlenek poskytuje J. Lowe svou Teorií tří věd. Konkrétní aplikaci výše zmíněného 

pak nabízí konstruktivismus ve svých dvou podobách - radikální individuální a 

postmoderní sociální. 

Vzhledem k výzkumnému úkolu, kterým je sledování změn dětského pojetí 

vybraného pojmu, se dále zabýváme nejprve obecně proměnami žákova pojetí učiva 

(před, během a po systematické výuce). Pak následuje rozbor popisných kategorií -

tedy způsobu, jakým budeme nazírat na dětské prekoncepty a vyhodnocovat jejich 

úroveň a změny. 

Teoretickou část ukončí kapitola o významu diagnostiky dětských pojetí. 

Ve výuce přírodovědných předmětů už na I. stupni se žák setkává s celou 

řadou pojmů, které mají vazbu ke geologii - jak ukáže rozbor učebnic předmětu 

Člověk a jeho svět, kterým se přesunujeme již do části praktické. 

Výzkum se dále bude týkat jen jednoho vybraného pojmu, který splňuje 

námi stanovená kritéria. K tomuto pojmu budeme formou didaktického testování 

zjišťovat žákovskou úroveň popisných kategorií kognitivní dimenze, afektivní 

dimenze a zastrukturování. 

Provedená vlastivědná vycházka si bude klást za cíl posunout na vyšší 

úroveň dětské chápání zvoleného fenoménu. Úspěšnost v dosahování tohoto 
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vytyčeného cíle pak zmapuje konečné testování, ze kterého vyplynou případná 

doporučení. 

Tato práci si samozřejmě nedělá ambice, aby detailně zmapovala dětské 

prekoncepty, které se týkají vybraného pojmu. Spíš jde o nahlédnutí do této 

problematiky a zjištění, zda i tak nepatrný zásah jako je ně kolikahodinová 

vlastivědná vycházka (ve srovnání se systematickou každodenní výukou ve škole), 

může mít vliv na dětské pojetí daného fenoménu a odrazí se ve výsledcích testů (a 

zda tuto aktivitu lze tím pádem doporučit). 

Zmíněnému záměru (vycházka spojená s návštěvou muzea) bude odpovídat i 

výběr vzorku žáků - o velikosti jedné školní třídy. Pokud bychom chtěli dělat 

kvantitativní výzkum vzhledem k dětským prekonceptům vybraného pojmu, pak by 

statistický soubor žáků musel být mnohem větší. 
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1. Teoretická východiska pro výzkum dětských pojetí 

1.1. Dětská pojetí 

Jednou z důležitých individuálních charakteristik každého učícího se žáka 

jsou dětská pojetí určitých fenoménů neboli prekoncepty. (Bertrand, 1998) 

Fenoménem v tomto případě rozumíme nejen věci ale také jevy, děje, stavy, 

vlastnosti, postoje. 

Dětská pojetí jsou tedy subjektivním nazíráním toho, co dítě obklopuje, v 

jeho mysli. (Doulík 2005) Často toto nazírání ve vzdělávacím procesu oddělujeme 

od vědeckého - objektivního obrazu reality. Tato skutečnost je dobře vyjádřena 

ideou tří světů Bernarda Bolzana a Karla Poppera1
• Ti rozlišují: 

fyzikální svět. Svět věcí: svět fyzického prostředí, svět přírody, ale i svět 

techniky. Tedy svět, který zkoumá fyzika, chemie a biologie. 

duševní svět. Svět vědomých i nevědomých představ člověka, svět lidského 

vědomí, myšlenkových pochodů, prožitků člověka. Svět duševních stavů a 

procesů, který zkoumá a popisuje psychologie. 

svět kultury. Svět výtvorů lidského ducha, jehož jádrem je lidská řeč, věda a 

kultura, svět pojmů, problémů a teorií, svět ideologií, vnějších informací, svět 

uměleckých děl. Patří sem obsahy knihoven, archivů ... 

Škola je místem, kde se všechny tři světy střetávají, je jejich průnikem. 

Každý z uvedených světů se zásadním způsobem podílí na vzdělávacím procesu. V 

průběhu doby je v rámci vzdělávání některý ze světů preferován před ostatními. 

Dětská pojetí určitých fenoménů nejvíce náleží do světa duševního, jsou 

produktem vědomých i nevědomých zkušeností, vznikají na základě myšlenkových 

pochodů, praktických operací a prožitků člověka. Značně se v nich promítají 

subjektivní prvky, které jejich vznik a podobu ovlivňují. Často vstupují do vztahu s 

prvky ze světa kultury (a to i do vztahu protichůdného). V pedagogické činnosti pak 

jde o vzájemné sbližování a prolínání těchto dvou světů, přičemž cílem by mělo být, 

že žák přiblíží svá pojetí v maximální míře objektivnímu světu pojmů. (Doulík 

2005, Škoda 2005) 

1 Hejný, M., Kuhna, F. ni světy Karla Poppera a vzdělávací proces 
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1.2. Termíny "pojem", "pojetí" a "prekoncept" 

Na tomto místě je třeba vysvětlit naše vnímání těchto tennínů. Jejich 

vymezení nebude jednoduché. I v odborné literatuře je tenninologie nejednotná a 

tato nejednota se projevuje dokonce i v dílech jednotlivých autorů. Jak uvádí Doulík 

(2005) např. samotný L. Vygotskij nerozlišuje příliš mezi výrazy "pojem", "pojetí" 

a "představa" (samotné ruské slovo "poňjatije" lze přeložit všemi třemi výrazy). 

(Vygotskij, 2004) 

Škoda (2005) provedl tenninologickou analýzu 180 cizojazyčných 

příspěvků, které se týkaly dětských prekonceptů a našel celkem 28 (!) různých 

výrazů, které označují tuto skutečnost. Když k tomu připočteme ještě více či méně 

zdařilý a přesný český překlad, pak se nemůžeme divit tomuto tenninologickému 

bludišti. 

V našem případě se zdá nejvhodnější přidržet se tennino logie používané a 

doporučované Doulíkem (2005): pojetí představuje komplexní chápání určitého 

fenoménu žákem, které ještě nemusí být jasně zfonnované (je obtížně 

verbalizovatelné). Pojetí jsou ovlivněna zpočátku spontánními aspekty, později jsou 

formována záměrně (v souvislosti se školní výukou). Dětské pojetí se tak stává 

nadřazeným pojmem pro prekoncepty, koncepty, miskoncepce, emocionální 

prožitky ve vztahu k danému fenoménu. Termín dětské představy pak lze chápat 

jako vybavování svých pojetí. (stejně tak i Škoda, 2005) 

1.3. Teorie L.S. Vygotského 

Vygotskij se řadí mezi zástupce scientisticky orientovaného pojetí výchovně 

vzdělávacího procesu, kde úkolem školního vyučování je vštípit žákům systém 

vědeckých pojmů. Vygotskij zde rozlišuje dva typy pojmů: pojmy spontánní - ty, 

které si žáci vytvářejí během praktických činností běžného života, v kontaktu a 

jednání s druhými lidmi (i dětmi). Naproti tomu vědecké pojmy jsou ty, které si žák 

osvojuje a vytváří při systematickém školním vzdělávání. (Vygotskij, 2004) 

Při vzdělávání hraje důležitou roli spolupráce mezi vyučujícím a 

vyučovaným. Právě na tomto předpokladu rozvíjí Vygotskij své základní teorie -

ranější dozrávání vědeckých pojmů v souvislosti se zónou nejbližšího vývoje (viz 

dále). Nedostatkem vědeckých pojmů se minimálně zpočátku může jevit jejich 
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verbalismus - tj. malá podloženost konkrétními předměty, jevy, zkušenostmi. 

Vhodně vedený vyučovací proces má ale směřovat ke konkretizaci těchto pojmů. 

Problém nastává při transmisivně vedené výuce - pojmy tak zůstanou jen na 

verbální úrovni (cožje nežádoucí); žáci si neosvojují pojmy ale pouhá bezobsažná 

slova. A samozřejmě nejsou schopni nový pojem smysluplně používat. (Vygotskij, 

2004) 

Dlouhou dobu převládal názor, že vědecké pojmy nemají žádnou vnitřní 

ontogenezi, že sije žák prostě osvojuje. Tato velice rozšířená teorie se stále ještě 

uplatňuje ve školní praxi a vycházejí z ní didaktiky jednotlivých předmětů (které 

jsou tím pádem spíš jen metodikami). Vygotskij naproti tomu razí názor, že vědecký 

pojem nemá jen svůj exaktní obsah, ale že v sobě zahrnuje i složitý akt myšlení -

pojem se tedy nelze jen naučit, ale nutno k němu také dozrát. (Doulík, 2005) Každý 

pojem je totiž aktem zevšeobecnění a osvojení si vědeckého pojmu předpokládá 

přechod ke stále vyšším a vyšším stupňům zobecnění. To samozřejmě vyžaduje 

rozvoj celé řady funkcí - pozornosti, paměti, abstrakce, srovnávání, rozlišování. 

Svou roli nehraje pouze paměť - pojem tedy nemůže být pouze zapamatován (a tím 

naučen). Vědecké pojmy tedy podléhají stejnému vývoji jako pojmy spontánní. A 

navíc - vývoj obou typů pojmů se dle Vygotského navzájem těsně ovlivňuje. Vývoj 

vědeckých pojmů se musí opírat o určitou úroveň vývoje pojmů spontánních. Je 

možný jen tehdy, když spontánní pojmy dítěte dosáhly určitého stupně vývoje. A 

naopak - vývoj vědeckých pojmů nemůže zůstat bez odezvy na vývoj pojmů z 

běžného života. Oba typy pojmů totiž nejsou ve vědomí žáka izolovány. (Vygotskij, 

2004) 

ledním z charakteristických rysů dětského myšlení, které má také důležitý 

odraz při tvorbě pojmů, je neschopnost dítěte uvědomovat si vztahy. Dítě je sice 

může realizovat zcela správně, pokud to nevyžaduje speciální uvědomění. Tato 

neschopnost uvědomovat si vlastní myšlení trvá zhruba do 11 - 12 let dítěte - tedy 

do nástupu abstraktního myšlení a stádia formální operace. Dítě do tohoto věku je 

sice schopno provádět celou řadu logických operací, které vznikají spontánně v 

průběhu jeho myšlení. Není však schopno provést analogické operace, pokud je 

vyžadováno jejich záměrné a úmyslné provedení. Podle Vygotského dítě dospívá 

(byť pomalu a obtížně) k ovládnutí vlastního myšlení. (Vygotskij, 2004) 
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Vygotskij se ve svých pracích také zabývá vztahem učení a vývoje. V této 

problematice dospívá k jednotné koncepci. Ta vychází z předpokladu nezralosti 

myšlení dítěte na začátku učení. Jako důležité procesy rozeznává uvědomování a 

osvojování. (Vygotskij, 2004) Vyučovací proces má ale svou logiku a vnitřní 

organizaci. Ovšem vývoj myšlení dítěte probíhá jiným tempem než učení

nepodřizuje se učebním osnovám, má svou vlastní vnitřní logiku. Přitom učení 

zpravidla předbíhá vývoji. (Mareš, Ouhrabka, 2001) Vývoj intelektu dítěte ale není 

rozčleněn podle jednotlivých školních předmětů. Rozvoj abstraktního myšlení 

dítěte, jeho uvědomování a osvojování, logické paměti se uskutečňuje jako jediný 

proces ve všech vyučovacích hodinách. Vygotskij zde rozlišuje zónu aktuálního 

vývoje - tj. to, co už dítě ovládá a umí a zónu nejbližšího vývoje. (Vygotskíj, 2004) 

Ta je definována jako přechod od toho, co už dítě umí, k tomu, co ještě neumí a co 

se pro něj za pomoci dospělého stává dostupným. Zóna nejbližšího vývoje se tak 

stává nejdůležitějším faktorem ve vztahu vývoje a učenÍ. To, co je v zóně 

nejbližšího vývoje, se realizuje a přechází do zóny aktuálního vývoje. Vygotskij 

zdůrazňuje, že mezi učením a vývojem je stejný vztah jako mezi zónou nejbližšího 

vývoje a zónou aktuálního vývoje. (Mareš, Ouhrabka, 2001) Do praxe z toho plyne 

důležitý fakt: jen takové učení je dobré, které předbíhá vývoj. (Vygotskij, 2004) Jen 

to totiž směřuje k dozrávání celé řady funkci, které jsou zatím se stádiu vývoje (v 

zóně nejbližšího vývoje). 

Z toho dále plyne i předpoklad značných individuálních rozdílů i mezi dětmi 

stejného věku podle obsahu jejich zón nejbližšího vývoje. Zde je nutné správně 

určit nejen dolní práh této zóny, ale také ten horní. Jen mezi nimi se nachází 

optimální perioda, která je podmínkou pro smysluplné a efektivní učenÍ. 

Ve spontánních pojmech dochází u dětí až dosti pozdě k uvědomování si 

těchto pojmů, k rozvoji schopnosti verbalizace pojmu, k zjištění logických vztahů 

mezi pojmy. Dítě má představu dané věci, ale čímje tento pojem, to pro něj ještě 

zůstává nejasným. Neuvědomuje si tedy vlastní pojem a svoje vlastní myšlení, 

pomocí kterého nazírá na daný předmět nebo jev. Můžeme tedy hovořit na jedné 

straně o dětských představách a na druhé straně o samotných pojmech. (Ooulík, 

2005) 
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Vývoj vědeckého pojmu ale začíná opačně - verbálním vymezením pojmu a 

operacemi, které předpokládají jeho nespontánní užívání. Vědecké pojmy se tedy 

vytvářejí na té úrovni, kam spontánní pojmy ještě nedospěly. Spontánní pojmy 

vycházejí z individuální zkušenosti dítěte - jsou jí přímo prosyceny. Dítě ovšem 

nedokáže s tímto pojmem operovat v nekonkrétní situaci jako s pojmem 

abstraktním. Když si žák osvojuje vědecké pojmy, učí se ovládat právě ty operace, 

které ještě nedokáže ovládat při práci s pojmy spontánními. Vygotskij zdůrazňuje, 

že v oblasti spontánních pojmů si dítě mnohem více uvědomuje příslušný předmět 

než samotný pojem a v oblasti vědeckých pojmů je to přesně opačně: nejdříve si žák 

uvědomuje pojem a pak k němu se vážící předmět či fenomén. (Vygotskij, 2004) 

Osvojování si spontánního pojmu vede od bezprostřední zkušenosti dítěte za 

pomoci vysvětlení dospělého dlouhou cestou až k uvědomění si samotného pojmu a 

k abstraktním operacím s ním - dítě jde tedy "od věci k pojmu". U vzniku pojmu 

vědeckého je postup opačný: "od pojmu k věci". Také lze říci, že spontánní pojmy 

se vyvíjejí "zdola nahoru" - tj. od elementárnějších vlastností k vyšším, včdecké 

pojmy se vyvijejí "shora - dolů" - od složitějších vlastností k nižším. 

V dětském myšlení ovšem nelze oddělit pojmy, které dítě získalo ve škole, 

od těch, které získalo doma, i když se oba typy pojmů vyvijejí opačným směrem. 

Vývoj spontánních pojmů musí dosáhnout určité úrovně, aby žák vůbec byl schopen 

osvojovat si vědecké pojmy. Spontánní pojmy tak "proráží" cestu pojmům 

vědeckým. Platí to i naopak. Pojmy vědecké "prorážejí" cestu pojmům spontánním 

a pozvedaj í je na vyšší úroveň. (Doulík 2005) 

Spojení těchto dvou zdánlivě protichůdných postupů je podle Vygotského 

zároveň spojením zóny nejbližšího vývoje a zóny aktuálního vývoje. (Vygotskij, 

2004) 

Učení dítěte nezačíná až na základní škole. Již předškolní učení má své 

produkty - spontánní pojmy. Stejně tak jako vědecké pojmy jsou produktem učení 

školního. Mezi oběma typy pojmů tedy můžeme vidět analogii, která umožňuje 

jednotný postup při jejich zkoumání. Smyslem školního vyučování je vytvoření 

plnohodnotných pojmů, které žák dokáže používat ve správných souvislostech a má 

je zařazené v systému dalších pojmů. K tomu je ovšem třeba znát spontánní pojmy 

dítěte, představy dítěte vztahující se k určitým fenoménům a počítat s nimi při 
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výuce vědeckých pojmů. Jen tak může vzniknout funkční spojení dřívějších 

poznatků s nově přinášenými. (Škoda, 2005) 

Učení L. Vygotského došlo své aplikace v praxi. Zejména jeho myšlenka, že 

učení má předbíhat vývoj, se stala základem pro tzv. rozvíjející vyučování, jehož 

představitelem byl především L.Y. Zankov. (Škoda, 2005) Hlavním znakem tohoto 

typu vyučování se stala snaha o všeobecný rozvoj všech žáků, kterého bude 

dosaženo jednak vysokou obtížností vyučování, rychlým tempem a vedoucí úlohou 

teoretických vědomostí, jednak optimálním rozvojem všech žáků (i slabých) s 

předpokladem individuálního přístupu. Zejména poslední podmínka však zhusta 

nebyla naplňována, protože je odvislá od práce konkrétního učitele. (Doulík, 2005) 

Tato pedagogická koncepce našla svůj odraz také v československém 

školství - masivně byla do něj zavedena zejména refonnou vzdělávacího systému v 

roce 1976. A nutno konstatovat, že i po čtyřiceti letech v českém školství mnohde 

přetrvává. 

1.4. Teorie Jeana Piageta 

Švýcarský psycholog Jean Piagetje představitelem kognitivně 

psychologické koncepce vzdělávání, která se zaměřuje na individuální 

charakteristiky učícího se jedince a to zejména na operace, které při tomto procesu 

žák uskutečňuje. 

Piaget (na rozdíl od Vygotského) vychází z myšlenky, že vývoj a učení mají 

být ve vzájemném souladu. Jako hnací sílu vývoje jedince vidí neustálou interakci s 

prostředím a proces adaptace jedince na podněty z tohoto prostředí. Jedinec se 

adaptuje na podněty z prostředí dvojím procesem, které tvoří základ Piagetových 

teorií: proces asimilace - nové objekty či fenomény jsou začleňovány do již 

existujících struktur jedince, do jeho dosavadních zkušeností. Tyto objekty se 

stávaj í součástí vnitřního světa jedince, jsou mu podro bovány. Tímto způsobem se 

vytvářejí asimilační schémata - což je podle Piageta princip učení. (Piaget, 

Inhelderová, 1997) Druhým procesem je akomodace - tím, že stávající struktury 

jedince přijímají nové podněty, jsou jimi také přetvářeny, přizpůsobovány 

současnému světu. Mezi oběma protichůdnými procesy - tedy mezi aktivní činností 
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subjektu a pasivním přizpůsobováním se prostředí existuje rovnováha, která je tím 

méně dokonalá, čím je dítě mladší. (Škoda, 2005) 

Každý nový pojem (nové učení) je narušením této rovnováhy. Asimilační 

schémata dítěte v tu chvíli rozhodují, zda bude podnět zpracován, případně jakým 

způsobem. 

Pokud nový poznatek odpovídá asimilačním schématům dítěte, pak dochází 

k jeho zpracování, začlenění do již existujících struktur (tedy dojde k asimilaci). 

Tím se struktura rozrůstá, obohacuje. Přitom nejde jen o mechanické převzetí nové 

informace, dítě ji individuálně přepracovává. 

Pokud nový poznatek neodpovídá stávajícím poznatkovým schématům, pak 

nastává konflikt. Nějaká část poznatkového schématu je zpochybněna. Pokud má 

dojít k asimilaci nového poznatku, musí dojít k přebudování stávající struktury. 

Nejde tu už jen o změnu kvantitativní ale kvalitativní. Nový poznatek se dítěti jeví 

jako anomálie - a bud' jej odmítne nebo přebuduje svou dosavadní poznatkovou 

strukturu. (Doulík, 2005) 

Piaget také zaujal pozornost vytvořením vývojového přehledu kognitivních 

schopností dítěte, rozeznává čtyři hlavní období ve tvorbě operací (Piaget, 1999): 

symbolické, předpojmové období - začíná s nástupem řeči, resp. s nástupem 

symbolické funkce myšlení, které učení se řeči umožňuje (od 1,5 - 2 let), 

od zhruba 4 let se vytváří názorné myšlení, jehož postupné rozčlánkování 

vede k začátkům operace, 

období ,,konkrétní operace"; objevuje se grupování v myšlení, týká se zatím 

jen předmětů, s nimiž se dá manipulovat nebo které si lze názorně přestavit 

(zhruba od 7 - 8 let), 

období "formální operace"; grupování už není závislé na představě 

konkrétních předmětů, jde o vyspělé abstraktní myšlení (od 11 - 12 let, často i 

později). 

V předpojmovém období se dítě učí řeči, která je velmi důležitá pro pozdější 

vznik dětských pojetí. Ty klade Piaget do druhého období, kdy se vytváří názorné 

myšlení. V období konkrétní operace ještě žáci nechápou abstraktní pojmy a 

teoretické konstrukce, jejich pojmy jsou stále příliš spojeny s reálnou skutečností. K 

odtržení dochází až v období formální operace, kdy jsou už žáci schopni formulovat 
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hypotézy, vyjadřovat možnosti a předpoklady, které nejsou bezprostřední součástí 

reality. (Piaget, Inhelderová, 1997) 

Na tuto kognitivně psychologickou teorii Jeana Piageta navazuje další směr 

- konstruktivismus. Pedagogický slovník jej definuje jako" široký proud teorií ve 

vědách o chování a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a 

význam jeho vnitřních předpokladů v pedagogických a psychologic/..ých procesech, 

tak důležitost jeho interakce s prostředím a společností"]. Konstruktivismus má v 

současné době dvě koncepce: radikální individuální konstruktivismus a postmoderní 

sociální konstruktivismus. (Bertrand, 1998) 

1.4.1. Radikální individuální konstruktivismus 

Poznávání zde není pojímáno jako reprezentace vnějšího světa, ale jako 

nepřetržité utváření určitého světa vnitřního. Podněty z vnějšího prostředí jsou 

vnímány pouze jako "rušivé" elementy, nazývané "perturbace", na něž organismus 

reaguje. Každá perturbace může vyvolat u každého jedince zcela odlišnou 

subjektivní reakci. Představa přenosu infonnace z jednoho člověka na druhého 

(tedy i přenos z učitele na žáka) se jeví jako velmi zkreslená, protože vysílaná 

informace může mít nanejvýše charakter tzv. "perturbujícího agens" (a to ještě jen v 

případě, kdy je subjektem vůbec rozpoznána). Člověk se z tohoto hlediska stává 

samoorganizujícím se - autopoietickým systémem. (Doulík, 2005) Z toho plynou 

následující pedagogické důsledky: 

Ve třídě není možné učit všechny žáky naráz frontálně prostřednictvím jedné 

metodiky či dokonce metody. Za nejefektivnější je považováno individuální 

vyučování. 

Ve vzdělávání a výchově je třeba se vzdát představy, že je možné dosahovat 

všechny plánované záměry. Garantem dosažení vzdělávacích cílů se stává žák, 

nikoli učitel. 

Pedagogickou činnost je tak možné rozvíjet jen při změně rolí učitele a žáka. 

Učitel stojí před úkolem respektovat individualitu a autonomii kognitivních 

schopností žáka. Výchovně vzdělávací činnost se zaměřuje jen na vytváření 

vhodných podmínek pro sebeorganizování. Hlavní kompetencí učitele se tak stává 

2 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovnfk. 3. rozšíření vydání 
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příprava a zabezpečení vhodných situací a podmínek pro učení a snaha přispět k 

tomu, aby žáci navozené učební šance plně využívali. 

Častá kritika tohoto směru tkví v tezi, že žák ještě není autopoietickým 

systémem, není schopen efektivní sebeorganizace. (Doulík, 2005) 

1.4.2. Postmoderní sociální konstruktivismus 

Podle tohoto směruje každý autopoietický systém napojen na něco vnějšího. 

Poznávání, vnímání a myšlení se tak stávají společenskými výkony. Základem světa 

jako sociálního systému je množství jedinců, kteří si vytvořili a sdílejí srovnatelnou 

či shodou konstrukci skutečnosti, přizpůsobili jí svou činnost. Zdrojem pravdivosti 

poznání může být v tomto "sociálním světě" pouze lidské společenství. (Doulík, 

2005) Důsledkem těchto východisek je, že oprávněnost určitého výroku spočívá v 

tom, že je pro nás něčím užitečný, plní určitou funkci, která se osvědčila v praxi. 

Na učení tento směr pohlíží jako na sociokulturní proces, v němž sehrává 

podstatnou roli sociokulturní prostředí, jehož součástí je i škola. Vyvstává zde také 

důležitost prvků řídícího systému, mezi něž patří právě i učitel. Ten 

zprostředkovává představy o tom, jaký je svět, v němž žijeme, jak vnímat ty, kteří v 

něm žijí, jak vnímat rodinu, práci apod. 

1.5. Tři typy věd 

J. Lowe převádí Vygotského a Piagetova východiska do teorie tří věd. 

(Škoda, 2005; Doulík, 2005) Uvádí, že dětská pojetí především přírodovědných 

fenoménů jsou formována třemi zásadními vlivy: primitivní (elementární) věda, 

která je založena na intuitivních a spontánních reakcích a souvisí s individuálními 

zkušenostmi jedince, laická věda, jej íž podstatou je každodenní používání jazyka a 

informace zprostředkované v médiích (značný vliv zejména mimoškolního 

prostředí) a školní věda (formální školní vzdělávání). Vliv těchto tří "věd" na 

formování dětských pojetí je značný, v různých obdobích některý z vlivů převažuje. 

Často také tyto vlivy stojí proti sobě, takže nedochází k žádoucí modifikaci 

dětských pojetí, ale k současné koexistenci více pojetí vzniklých pod různými vlivy. 

Zejména vliv individuálních zkušeností (elementární věda) je příčinou značné 

rigidnosti dětských představ. (Škoda, 2005) Vyučování by tedy mělo směřovat k 
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harmonickému sblížení "primitivní vědy" každého žáka s tím, co reprezentuje škola 

("školní věda"). 

1.6. Proměny žákova pojetí učiva 

Vzhledem k tomu, že ve výzkumné části budeme sledovat změny v 

popisných kategoriích dětských pojetí, probereme ještě obecně proměny žákova 

pojetí učiva. 

Žákovo pojetí učiva se proměňuje v čase. A to jednak z vývojově 

psychologického hlediska, které se týká všech žáků a souvisí s vývojem 

kognitivních schopností jednotlivce, a jednak z hlediska pedagogického, které se 

odvíjí od toho, jak je výuka ve škole koncipována a do jaké míry učitelé počítají s 

žákovským pojetím učiva před výukou, během ní a po jejím skončení. 

Z vývojově psychologického hlediska lze dále říci, že ač se žáci liší 

charakteristikami, rodinným zázemím, osobními zkušenostmi, mívají na podobné 

jevy podobné názory. U dětí zřejmě existují obdobné mechanismy poznávání a 

interpretování světa. U většiny žáků se také objevují v určitém věku obdobné 

miskoncepce učiva, které se liší od vědeckého pojetí. (Mareš, Ouhrabka, 200 l) 

1.6.1. Pojetí před výukou 

Tato oblast zahrnuje žákovy předškolní a mimoškolní znalosti a zkušenosti s 

tématy, o který se bude teprve učit. Žák do vyučovací hodiny nepřichází jako 

"tabula rasa", kterou učitel teprve popíše svým snažením, nýbrž přináší si s sebou 

své dětské představy a dětské interpretace pojmů. 

Jde však o pojetí, která vznikala nahodile, nesystematicky. Ve škole se pak s 

těmito představami (prekoncepty) bud' vůbec nepočítá, nebo jsou zaregistrovány, 

ale tato pojetí se podceňují a jejich nositelé jsou káráni, případně zesměšňováni. 

(Mareš, Ouhrabka, 2001) 

1.6.2. Pojetí během výuky 

Žák pod vedením učitele získává nové poznatky o pojmech a vztazích mezi 

nimi, vytváří si postoje k učivu. (Čáp, Mareš, 2001) Někdy ovšem dochází ke střetu 

žákovských představo učivu (jeho prekoncepcí) s tím, co mu prezentují učitelé. A 
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ne vždy zvítězí vědecké pojetí učiva. (Škoda, 2005) Po pro brání určitého tématu 

pak žákovské představy neodpovídají tomu, co by si měl odnášet. 

Příčiny mohou být rozmanité a můžeme je spatřovat v následujících 

faktorech: 

text učebnic je příliš složitý, málo srozumitelný, úlohy nepočítají s 

rozdílným typem žáků 

učitel nepodává úplný, přehledný výklad, nepočítá s žákovskými 

prekoncepty, nedokáže žáky nadchnout pro učivo, používá nesrozumitelný 

slovník, jeho postoje vůči žákům jsou laděny negativně, neprocvičuje učivo, 

oceňuje pouhé reprodukování textu) 

žák nemá zájem o učivo, je nepozorný, vyhýbá se činnostem, neusiluje o 

změnu svého pojetí učiva 

školní třída není orientována na učení, vyvíjí tlak na své členy, aby se 

neučili, tlumí snahu žáka dozvědět se něco hlouběji o učivu 

Zmínili jsme se již o tom, že žák své názory mění nerad, a proto se stává, že 

i při kvalitním výkladu dosavadní prekoncepce nezmizÍ. Vytváří s novým učivem 

jakousi symbiózu, ve které je část nově vzniklých poznatků odborně správná, část 

odborných poznatků se propojí s původní prekoncepcí a část původních představ 

zůstane nezměněna a narušuje další průběh procesu učenÍ. (Bertrand 1998) 

Výsledkem pak bývá žákovo neúplné porozumění, chybné pochopení určitých jevů 

a vztahů. Tato nesprávná koncepce učiva se označuje jako miskoncepce učiva. 

(Mareš, Ouhrabka, 2001) 

1.6.3. Pojetí po skončení výuky 

Pro žáka se jednou probrané učivo stává "starým" aje otázkou, zda se jím 

má ještě zabývat, zvlášť když se na něj hrne učení "nové". Je zde na učiteli, aby 

žákům ukazoval vztahy mezi novými poznatky a vším, co až dosud probírali. Je na 

učiteli, aby se vracel ke "starému" učivu, obohacoval je o nové souvislosti a 

praktické aplikace. 

Důležitá je zde i role žáka, u kterého probíhají procesy zapamatování a 

zapomínání učiva, zaujímá k učivu určité postoje podle toho, jak dané téma sám 

pokládá za zajímavé a užitečné pro praxi. (Mareš, Ouhrabka, 2001) 
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1.7. Popisné kategorie dětských pojetí 

Dětská pojetí jsou utvářena pestrou paletou všech dosavadních vlivů a 

zkušeností, které na žáka působily a působí. Jde o vlivy školní i mimoškolní, míra 

jejich působení závisí na schopnosti žáka zpracovávat tyto vlivy. Při utváření 

dětských pojetí hraje roli mnoho faktorů, které můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

exogenní faktory (vnější) - sociální, ekonomické, kulturní, náboženské, 

etnické ajiné vlivy, 

endogenní faktory (vnitřní) - ty vycházejí z individuálních biologických a 

psychických charakteristik a dispozic každého jedince. (Škoda, 2005) 

Dětské pojetí není jen vědomost, která se více nebo méně blíží k vědeckému 

pojetí daného fenoménu, nemá charakter pouhé znalosti, je strukturováno složitěji. 

(Čáp, Mareš, 2001) Hovoříme zde o popisných kategoriích dětských pojetí. 

1. 7.1. Kognitivní dimenze 

Zjednodušeně řečeno jde o "znalosti a vědomosti", které má dítě o daném 

fenoménu. Žák má tedy určitou zjistitelnou kognitivní úroveň svého pojetí daného 

fenoménu, která je vymezena kvalitou a kvantitou informací. Žák je např. schopen 

vyslovit platnou definici, rozlišit podstatné vlastnosti od nepodstatných, podat 

charakteristiku, výčet vlastností. (Doulík, 2005) Záměrné vytváření kognitivní 

dimenze je bud' předmětem cílené školní výuky nebo cílené zájmové činnosti. Ke 

spontánnímu vytváření kognitivní dimenze dochází i tehdy, když se jedincc učí, 

když sám vyhledává informace. Není tedy divu, že kognitivní dimenze je v centru 

pozornosti školní diagnostiky. Cílené školní vzdělávání je zaměřeno především na 

formování kognitivní dimenze dětských pojetí určitých fenoménů. Lze tedy 

očekávat jeho výrazný nárůst během školního vyučování. Tento nárůst je 

samozřejmě také podmíněn novými individuálními zkušenostmi žáků, postupným 

vývinem jejich myšlenkových operací (viz kap. 1.3.) 

1.7.2. Afektivní dimenze 

Od prvního setkání s daným fenoménem si dítě utváří také určitý postoj 

daný emocionální reakcí. Tato reakce je ale pouze iniciačním krokem. Vyvolává 

následnou snahu žáka obohatit své nově vytvářené pojetí fenoménu alespoň o 
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základní infonnace, čímž dochází k fonnování postojů žáků a tím i k utváření 

afektivní dimenze dětských pojetí. (Škoda, 2005) Záporná emoce (např. obava) 

může vést k snaze dozvědět se o dané věci co nejvíce. Čím více infonnací o dané 

věci žáci mají, tím více se vytvářejí předpoklady pro objektivnější posouzení jejího 

významu - kladného nebo záporného. (Škoda, 2005) 

Školní vzdělávání většinou nevěnuje příliš pozornosti fonnování postojů 

žáků. Afektivní dimenzi dětských pojetí tak ovlivňují spíše mimoškolní faktory a 

zejména pak individuální zkušenost žáka, která se váže ke konkrétnímu fenoménu. 

V rámci cílené výuky jsou ale k některým fenoménům vytvářeny záporné postoje -

je prezentováno nebezpečí, které představují pro život a zdraví člověka např. drogy, 

kyseliny, jedy. 

1. 7.3. Zastrukturování 

Jednou z důležitých vlastností pojmu je také jeho interakce s dalšími pojmy 

pojmy, které si už žák osvojil a má je začleněné ve své mentální mapě. Tato 

začlenění se mohou mezi jednotlivými žáky lišit (mít rozdílnou strukturu), proto 

hovoříme přesněji o zastrukturování, které lze do určité míry kvantitativně posoudit. 

(Škoda, 2005) 

Vzhledem k zvyšujícímu se počtu vědomostí, které žáci v průběhu školního 

vzdělávání získávají, vzhledem k formování jejich postojů, i vzhledem k tomu, že 

žáci dokáží stále ve větší míře nacházet souvislosti mezi pojmy, dochází k nárůstu 

vnitřní organizovanosti a složitosti mentálních map jedinců. (Doulík, 2005) Tím 

také dochází k růstu popisné kategorie zastrukturování. 

1. 7.4. Plasticita 

Dětské pojetí určitého fenoménu se chová jako dynamická soustava, která s 

určitou flexibilitou vstupuje do interakce s novými podněty ze žákova okolí. To 

vyvolává změny v jednotlivých popisných kategoriích, na které je tedy třeba 

pohlížet jako na otevřené soustavy. Plasticita je schopnost žákových pojetí určitého 

fenoménu podléhat změnám. (Škoda, 2005) Vyjadřuje míru jeho flexibility a 

adaptability. Účelem plasticity je postihovat longitudinální změny dětských pojetí 

určitých fenoménů. 
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Specifickou formou plasticity je rozvojový potenciál, který umožňuje 

zachytit plasticitu na jedné věkové úrovni. Čím vyšší je úroveň jednotlivých 

popisných kategorií, tím nižší je rozvojový potenciál. (Škoda, 2005) 

1.8. Diagnostika dětských pojetí a její význam 

Poznávání dětských pojetí může být přínosné pro reálnou školní praxi a její 

optimalizaci. Hlavní přínos můžeme spatřit v následujících faktorech (Škoda, 

2005): 

diagnostika žákovských pojetí umožňuje podpořit individualizaci v přístupu 

k žákům. Pokud si učitel vytvoří přehled o úrovni žákovských pojetí stěžejních 

fenoménů (a též případných miskoncepcí), pak bude schopen tvořit přípravy "na 

míru". Efektivita vzdělávacího procesu bude vyšší. 

Proces individualizace pak může podpořit vnitřní diferenciaci třídy. Té je 

možné dosáhnout bud' vytvořením homogenních skupin žáků podle úrovně 

jejich pojetí určitého fenoménu (učitel se tak může lépe zaměřit na odstraňování 

určitých miskoncepcí žáků v rámci jedné skupiny) nebo vytvořením 

heterogenních skupin, ve kterých by probíhalo odstraňování miskoncepcí 

prostřednictvím spolupráce členů skupiny. 

Znalost prekonceptů žáků by učiteli umožnila vymezit základní a opěrné 

pojmy učiva. Ukazuje se totiž, že jsou to nejčastěji ty, které leží v centru 

kognitivních map žáků. 

Dětská pojetí by mohla být brána v úvahu i při tvorbě nových učebnic. 

Ačkoli jsou dětská pojetí individuální, lze např. i obecně uvažovat o 

převládajících miskoncepcích, hlavních rysech dětských pojetí určitých 

fenoménů, problémech se zastrukturováním. Učebnice by tak mohly více 

působit na změnu dětských pojetí tam, kde by to bylo nejvíce třeba. 

Dětská pojetí v sobě zahrnují kromě složky kognitivní také složku afektivní, 

která mapuje postoje žáků k danému fenoménu. A právě ovlivňování postojů 

žáků je v současné škole na nízké úrovni. Z důvodu velkého množství 

informací, které mají být žákům předány, se zanedbává afektivní složka. 

Diagnostika žákovských pojetí by tak učiteli umožnila efektivněji ovlivňovat 
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postoje žáků a zasáhnout tam, kde nejsou postoje ve shodě s požadavky, které 

na žáky klade škola či společnost. 

Poznání žákovských pojetí by umožňovalo učiteli pracovat s aktuálním 

stavem poznání svých žáků. Současná doba se vyznačuje svým rychlým 

vývojem, stále se tedy bude více projevovat zaostávání školy za reálným 

světem. Tomuto vývoji ale není mOŽI:lé hned přizpůsobovat učebnice - to by 

musely být měněny každých několik let. Tím stoupá důležitost role učitele. 

Znalost žákovských pojetí by umožnila přiblížit školní vzdělávání běžnému 

světu žáků, jejich reálnému životu. Toto sepjetí s praxí je jednou z 

nejdůležitějších motivací, která pak vede k tomu, že se školní vzdělávání stane 

pro žáky zajímavější, přitažlivější a bližší. 
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2.Výzkumná část 

2.1.Fomulování výzkumného úkolu 

Žáci I. stupně základní školy jsou v rámci předmětu Člověk a jeho svět 

postupně seznamováni s různými pojmy, které vycházejí z oblasti geologie, nebo s 

ní souvisí. Není to ale jejich první setkání s těI1Ůto pojmy. Určité povědomí o nich si 

přinášejí z běžného života v rodině a ve společnosti a dále z mimoškolních aktivit. 

Prvním cílem této práce bude na základě rozboru dostupných učebnic 

daného předmětu identifikovat tyto pojmy. Rovněž se pokusíme o generalizaci 

těchto pojmů - tedy stanovení, v jakých vzájemných souvislostech se tyto pojmy 

objevují a k jakým cílům daná učebnice u tohoto tématu vede. K jednomu 

vybranému pojmu se pokusíme zjistit jeho dětské prekoncepty pomocí vhodně 

zvolených výzkumných nástrojů, které by mapovaly kognitivní a afektivní dimenzi 

dětského pojetí tohoto pojmu a jeho zastrukturování v mentální mapě žáka. 

Dalším cílem bude posunout dětská pojetí (prekoncepty) daného pojmu 

směrem k pojetí, která nabízejí současné vědy, a odstranit případné miskoncepce. 

Za tímto účelem bude vypracována a provedena tématická vycházka, která bude 

vědecké (odborné) pojetí vybraného pojmu rozvíjet. 

Výzkumný úkol ukončí závěrečné testování, které ukáže, zda a do jaké 

pozice byly dětské prekoncepty dotyčného pojmu změněny. A z toho vyplynou 

následná doporučení. 

2.2. Pojmy z oboru geologie v učivu 1. stupně 

Se souvisejícími pojmy ve vazbě na oblast geologie seznamuje žáky 1. 

stupně nejvíce vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která nahradila dřívější 

předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Jak uvádí Rámcový vzdělávací 

program, dělí se tato oblast na pět tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé 

kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Pojmy z oblasti 

geologie bychom nejspíše hledali v okruzích Místo, kde žijeme (prvky regionální 

geologie) a Rozmanitost přírody (pojmy v souvislosti s geologií obecně). 

Tématický okruh Místo, kde žijeme uvádí mezi očekávanými výstupy pro 2. 

období: "žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a 
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kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a vlastnického". A obsahem učiva má být 

kromě jiného i celek "regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod". Tento tématický okruh bude zmiňovat pojmy, termíny a 

faktické informace z geologických a příbuzných oborů především se zaměřením na 

výskyt a využití nerostných surovin - a to podle regionů České republiky. 

V tématickém okruhu Rozmanitost přírody najdeme mezi očekávanými 

výstupy za 2. období formulaci: "žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka". Tento výstup přibližuje následující kapitola, 

odstavec Učivo. To má obsahovat blok "nerosty, horniny, půda - některé 

hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam." 

Tématický okruh tedy bude zmiňovat pojmy a termíny související s geologií z 

hlediska jejich zařazení v systému neživé přírody a zaměří se na jejich konkretizaci. 

Naproti tomu výstupy za I. období přímo nezmiňují konkrétní geologická 

témata, spíš hovoří o přírodě jako o celku. V učebnicích pro 1. a 2. třídu tedy zřejmě 

takové pojmy přímo nenajdeme. 

Rámcový vzdělávací program umožňuje pro oblast Člověk a jeho svět 

vytvořit jeden předmět (od 1. do 5. ročníku), nebo jeden předmět v 1. - 3. ročníku 

(původní Prvouka) a jeden předmět ve 4. a 5. ročníku, případně jeden předmět v 1. -

3. ročníku a dva předměty ve 4. a 5. ročníku. Tématický okruh Místo, kde žijeme, 

by tak připadl na někdejší Vlastivědu a okruh Rozmanitost přírody na Přírodovědu. 

Pojmy mající vztah k oblasti geologie tedy s největší pravděpodobností 

najdeme v učebnicích Přírodovědy a Vlastivědy a v nově vydávaných komplexních 

učebnicích Člověk a jeho svět, z nichž některé už respektují nové členění tohoto 

předmětu na výše zmíněných pět tématických okruhů.3 

Následuje přehled výše zmíněných pojmů tak, jak se vyskytují v 

jednotlivých učebnicích, které jsou v současné době dostupné4 a lze je používat při 

výuce. Ty, které je možné použít ve více ročnících, zařazujeme v přehledu do 

každého z těchto ročníků. To se týká v současné době pětidílné učebnice Člověk a 

3 Nakladatelství Prodos vydalo v roce 2008 pětidílnou sadu učebnic a pracovních sešitů, které již 
mají označení podle tématických okruhů. 

4 v oddělení učebnic prodejny Neoluxor v Praze na Václavském náměstí - v září 2009 
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jeho svět (Prodos 2008), která je určena pro 4. a 5. ročník. V jejím dílu Rozmanitost 

přírody najdeme témata přírodovědná, v dílu Místo, kde žijeme témata vlastivědná. 

3. ročník "Ij "Ij '- "Ij n< n< n< O "Ij n< "Ij "Ij "Ij 
"'t 

~ 
CI' "'t - - 5" c::r ~ 5" ~ ~ ~ es CI es o o '-o. 

S < < < (tl o < o o o 
r:: r:: r:: (tl < (tI< (tl < < r:: (tI< r:: r:: r:: 
~ ~ r::. X" ~ ~ ~ r:: ~ ~ ~ ~ ~ 
CI CI '-o. CI CI CI CI 

'-o. CI CI CI CI CI ..... -.. V! -.. '-o. '-o. '-o. V! -.. '-o. -.. -.. -.. 
:z < Ul (tl (tl (tl < Cll (tl "Ij 'Tj "Ij -.. (tI< "Ij :r :r :r n :r "'t o "'t 

Cll o - (tl < ..... o CI < r o o o - o ::I. "Ij -.. (tl o- r:: CI, -.. ::s r:: :z :z "Ij V! V! V! O V! o V! 
V!< < < < .... < V! ::s o "'t ..... N 

N ~ CI' (tl < (tI< (tl < ..... CI (tl < CI o o < n .... .... .... CI ,.... ...... 
N o CI' - N 1.0 o 

Ci (tl -.. -.. -.. o -.. o o V!< "Ij O ;J> OCl o "Ij 1.0 1.0 
(.oJ N o -....,J o '-" 

N ~ o CI ..... :=r "'t 
N '-" o ::s 0- N ~ o '-" o - o V! CI (tl o '-" o- '-" o CI ~ o ~ 

"'t o o N 
N '--' ~ N 1.0 V! 

'-" Vi' o o (tl '--' N 
o N N o o -....,J OJ o o '-" o 
'-" o o -....,J 

~ OJ '-" 
'-" '-" 

půda x x x x x x x x x x x x 

humus x x x x x x x x 

hornina x x x x x x x x x x x 

nerost x x x x x x x x x x I x 

sůl kamenná x x x x 

žula x x x x x x x 

křemen x x x x x x ! x 

živec x x x x x x 

slída x x x x x x 

železné rudy x x x I x ! 

magnetovec x x x x 

pískovec x x x x x x x 

vápenec x x x x x x x 

mramor x x x x x 

uhlí černé x x x x x x X i x 

uhlí hnědé x x x x x x x x 

ropa x x x x x x 

zemní plyn x x x x x x 

půda hlinitá x x x x 

půda písčitá x x x x 

půda jílovitá x x x x 

ornice x x x 
I 

x 

zvětrávání x x I x x 
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Jako ojedinělé se dále vyskytují následující výrazy: krystal (Prvouka

Fortuna 2002), křišťál, růženín, ametyst, záhněda (Prvouka - Prodos 1997), 

břidlice, krevel, český granát (Prvouka - SPN 2003), uranová ruda (Prvouka - SPL 

Práce 2004), čedič (Člověk a jeho svět - Alter 2007), zlato (Člověk a jeho svět -

Pansofie 2004). 

4. ročník '"tj '"tj n< n< '"tj n< '"tj '"tj '"tj '"tj 
.... < .... < - - .... < - .... < .... < .... < .... < .... , 1:;' o o 1:;' o 1:;' 1:;' 1:;' 1:;' .... o o < < o < o o o o 
o.. o.. fO< fO< o.. fO< o.. o.. o.. o.. o o ~ ::-:- o ~ o o o o 
< < ~ ~ < ~ < < < < fO< fO< '-o ...... fO< '-o fO< fO< fO< fO< 
o.. o.. fO fO o.. fO o.. o.. o.. o.. 
~ ~ ::T' :r ~ :r ~ ~ ~ IlJ ..-.. ..-.. o o ..-.. o ..-.. ..-.. ..-.. ..-.. 
'"tj 'Tj 

tll tll t=: tll (Jl '"tj (Jl Z .... o < < < '"tj ~ n o o ::I. - ::I ..... 
fO< fO< fO fO< Z fO < o.. t: - - .... - tll ::I 1lJ, o ::I ..-.. ..-.. ..-.. I\..J o -tll 

~ t=: tj I\..J "tj o ::n ..... tIl< 
I\..J o .... o ~ ~ ::-:-

I\..J 
..... o o o o - o.. (.AJ ~ o fO o o.. ~ -o .... ~ '-' '-' 1.0 1.0 IlJ 

(.AJ o o 1.0 1.0 
'-' ~ N - tll Cil I\..J 

'-' o v;' I\..J 
Cil '-' o 

o '-' o 
-....:J I\..J o (.AJ 
'-' o o '-' o OJ 

1.0 '-' 
'-' 

hornina x x x x x x x 

nerost x x x x x x x 

minerál x x x 

žula x x x x x x x 

křemen x x x x x x 

živec x x x x x 

slída x x x x 

pískovec x x x x x 

vápenec x x x x x x 

mramor x x x 

sůl kamenná x x x x x x 

křišťál x x x 

kalcit x x 

diamant x x 

rula x x 

čedič x x 

půda x x x x x 

černozem x x 

hnědozem x x 

zvětrávání x x x 
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V učebnicích pro 4. třídu určených pro výuku k tématickému okruhu 

Rozmanitost přírody či tradičně řazených do předmětu Přírodověda najdeme jako 

ojedinělé následující pojmy: láva, magma, uhlí, ropa, záhněda, ametyst 

(Přírodověda - Nová škola 2003), sopka, kras, apatit, topaz, růženín (Člověk a jeho 

svět - Prodos 2008), uran, bronz, měď, stříbro, zlato (Člověk a jeho svět - Didaktis 

2009). 

4. ročník :: < < < < < < < < n( n( 
....... ....... ....... ....... I:U ....... I:U ....... ....... ....... o Q,I Q,I Q,I Q,I Q,I Q,I o o ...... Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl Vl <: <: rl) ... ... ... ... ... ... ... ... rl) ( rl) ( .... .... .... <' <' .... ... . <' <: <: <: <: <: <: ;:a:;- ;:a:;-....... rl) ( rl) ( rl) ( rl) ( rl) ( rl) ( rl) ( rl) ( Q,I c.. c.. c.. c.. c.. c.. c.. c.. Q,I Q,I 

Vl <-... <-... ... Q,I Q,I Q,I Q,I Q,I Q,I Q,I Q,I rl) rl) .- .- .- .- .- .- .- .- .- ::r ::r tj Z 'Tj rJJ ""d rJJ ""d rJJ ""d o o .... o o rl § ""d ..., ""d o 
Q,I <: ::l 

.... 
Z o r ::l Vl Vl ....... rl) Vl c.. <: <: o Q,I. ~ ::J o o ""d 

Q,I. rl) ( rl) ( cro ::J ... N ....... ... ... Vl( .... i:!'l o Vl ..., 
N ;:a:;- Q,I Q,I Q,I N Q,I. "'"'" 

.- .-
o I.D >- ""d o o ~ ~ "'-J o rl ....... ~ rl) I.D ..., 

o I.D I.D '-' o ....... o Q,I I.D UJ ... 
"'-J I.D I.D I.D UJ ~ '-' 

rl) c.. 
'-' N "'-J co '-' I.D 

..., o o '-' '-' O"l I.D N Vl o '-' +:>. o 
UJ '-' o N 
'-' co o 

o '-' co 
'-' 

uhlí černé x x x x x x x x x x 

uhlí hnědé x x x x x x x x x x 

ropa x x x x x x 

zemní plyn x 

kaolin x x x x x x x 

vápenec x x x x x x x x 

rudy kovů x x x x 

zlato x x x x 

stříbro x x x x 

žula x x 

uranová ruda x x x 

rýžování x x 

V učebnicích vlastivědy či nového předmětu Člověk a jeho svět v 

tématickém okruhu Místo, kde žijeme, dále najdeme jako ojedinělé tyto pojmy: 

čedič a český granát (Vlastivěda - Scientia 1998). 

Podle očekávání se ve výše zmíněných učebnicích objevují pojmy z oblasti 
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geologie a příbuzných oborů s ohledem na výskyt nerostných surovin v České 

republice a jejich zpracování. 

5. ročník n( "t:l n( "t:l "t:l "t:l "t:l n( - ..,( - ..,( ..,( ..,( ..,( -o .... , o t::;' t::;' t::;' t::;' o .., 
< o < o o o o < rD( c.. rD( c.. c.. c.. c.. rD( 
:;o:;- o :;o:;- o o o o :;0:;-

Dl < Dl < < < < Dl 
rD 

rD( ...... rD( rD( rD( rD( ...... ...... c.. rD c.. c.. c.. c.. rD 
::r' Dl ::r' Dl Dl Dl Dl ::r' 
o ..-.. o ..-.. ..-.. ..-.. ..-.. o 
Ul 'Tj Ul "t:l Cll Cll "t:l Ul 
< o < § "t:l n .., < o rD( ~ rD( 2! ;:S' c.. rD( .... C .... Ul ::s .... 

..-.. ::s ..-.. o ~ .... o ..-.. 
2! ~ 

t::r1 t.O 
..... Ul "t:l Dl Dl Dl t.O "-' .., o "-' OJ ~ o o < o rD ~ 

'-' t.O o c.. Dl, o .., t.O t.O W o 
Ul( ~ "-' t.O t.O '-' Ul 
:;o:;- '-' o t.O '-' "-' o o '-' - -...:J o 
Dl '-' o 

OJ 
"-' '-' 
o o 
~ 
'-' 

hornina x x 

nerost x 

minerál x i 

žula x x 

křemen x x 

živec x x 

slída x x 

pískovec x x 

vápenec x x x 

mramor x x 

kalcit x 

železné rudy x x x 

magnetit x x x 

uhlí černé x x x 

uhlí hnědé x x x 

ropa x x x 

zemní plyn x x x 

humus x 

černozem x x 

hnědozem x x 

sůl kamenná x 

diamant x 
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Jako ojedinělé se v učebnicích přírodovědy pro 5. ročník (resp. Předmětu 

Člověk a jeho svět - tématický okruh Rozmanitost přírody) vyskytují tyto pojmy: 

sopka, magma, láva, jantar (Přírodověda - Pansofia 1999), uran, zlato, stříbro 

(Člověk a jeho svět - Nová škola 2004), čedič, rula, křišťál (Člověk a jeho svět -

Prodos 2008). 

5. ročník 3:: -< -< -< -< -< -< n( -< -< 
o čJ - - - - - 6" - -IlJ IlJ IlJ IlJ IlJ IlJ IlJ '-o Cll Cll Cll Cll Cll Cll <: Cll Cll /'D .... r-+ r-+ r-+ r-+ r-+ /'D( r-+ r-+ :;::. ..... :;::. ..... ..... ..... :;::. .... . 
<: <: <: <: <: =" <: - /'D( /'D( /'D( /'D( /'D( /'D( /'D( /'D( 
IlJ o.. o.. o.. o.. o.. o.. IlJ o.. o.. 
~ IlJ IlJ IlJ IlJ IlJ IlJ '-o IlJ IlJ /'D 

'-o -.. -.. -.. -.. -.. -.. ::T' -.. -.. 
/'D Z ~ t:: 'Tj "tl (J) o (J) >-<: o o o-; "tl "tl -C" ::l o Z Vl l' C" 
trl <: /'D o-; o.. <: o-; 

::i 1lJ' o-; IlJ t: o /'D( "tl IlJ 
Vl( ~ ::I Vl N r-+ 

o-; o =" tD "tl IlJ o -.. 1lJ' 
~ 

"O o tD IlJ 
~ 

N o "tl n tD 
/'D( čJ ~ 

::I tD o -....] o-; /'D tD 
'-' 

Vl o '-' o -....] -.. o tD Ul o.. N '-' 
tj N ...... ce '-' o o ..... o pj' '-' Vl o 
IlJ o 

N Ul - ~ N '-' o '-" o o 
(JO o o 
N N ce o '-' '-" o 
ce 
'-' 

uhlí černé x x x x x x x x 

uhlí hnědé x x x x x x x 

kaolin x x 

ropa x x 

zemní plyn x x 

zlato x x 

stříbro x x x 

Učebnice vlastivědy nebo předmětu Člověk a svět (tématický okruh Místo, 

kde žijeme) pro 5. ročník uvádějí jako ojedinělé ještě následující pojmy: žula 

(Vlastivěda - Nová škola 2004), vápenec (Vlastivěda - Albra 1997). 

Výskyt pojmů z oblasti geologie a příbuzných je opět poplatný zaměření 

předmětu na nerostné bohatství České republiky, jeho výskyt a využití. 

Dále byly prozkoumány také všechny dostupné učebnice daného oboru pro 

žáky 1. a 2. tříd - a to jak ty starší, ale dosud platné, s názvem Prvouka, tak i ty 

novější s názvem Člověk ajeho svět, které již respektují Rámcový vzdělávací 

program. Vyskytují se v nich spíš šířeji pojaté kapitoly o neživé přírodě. 
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Do učebnic pro 1. třídu nejsou zařazena ani tato širší témata. Dotyčné učební 

texty mají zcela jiný obsah - rodina, škola, zdraví člověka, počítání času, části dne, 

lidská povolání, roční období a s ním související zvyky. 

Některé učebnice pro 2. třídu obsahují zmínky o neživé přírodě. Jednak 

pojmenovávají její součásti - voda, vzduch, půda (Člověk a jeho svět - Didaktis 

2007, Prvouka - Studio 11 2002, Prvouka - SPN 1996, Prvouka - SPL Práce 2002), 

jednak zmiňují neživou přírodu jako předpoklad pro živou (Prvouka - SPL Práce 

2002) a konečně popisují zvětrávání jako proces, kdy z podloží se vytváří půda 

(Člověk a jeho svět - Didaktis 2007, Prvouka - SPN 1996). Samostatný cyklus 

Zkoumáme vodu zařazuje Prvouka (Fraus 2008) - výskyt vody na světě, skupenství 

vody, podoby vody v přírodě, její koloběh, čistota vody. Existuje ale také celá řada 

učebnic (Člověk a jeho svět - Prodos 2007, Já a můj svět - Nová škola 2008, 

Prvouka - Nová škola 2001, Svět okolo nás - Alter 2007), které ani obecnou 

zmínku o neživé přírodě zatím nezařazují. 

Učebnice pro 3. třídu rozvíjejí znalosti z ročníků předchozích. Téměř 

všechny uvádějí pojem "neživá příroda" a rozlišují její složky známé z 2. ročníku 

(voda, vzduch, půda), ke kterým přidávají světlo a teplo (přirozené - sluneční). 

Některé učební texty podrobněji rozebírají jednotlivé složky neživé přírody: vodu 

(voda sladká a slaná, skupenství vody, její koloběh v přírodě - např. Člověk a jeho 

svět - Didaktis 2008, Já a můj svět - Nová škola 2008), vzduch (složení, pohyb 

vzduchu, význam kyslíku pro dýchání a hoření - např. obě výše zmíněné a ještě 

Prvouka - Prodos 1997, Prvouka - Fortuna 2002) a půdu (proces zvětrávání, druhy 

půd, pojem humus - např. Prvouka - Nová škola 2002, Prvouka - SPL Práce 2004). 

Učebnice Prvouka (Fraus 2009) obsahuje tématický celek Vzduch, ve kterém se 

zabývá složením vzduchu (včetně důkazu přítomnosti kyslíku pokusem se svíčkou 

přiklopeno u sklenicí), pohyby vzduchu, procesem hoření (včetně upozornění na 

nebezpečí požáru), škodlivinami ve vzduchu. 

Některé učebnice uvádějí již i vlastní geologická témata: pojem hornina a 

jeho rozdělení na horniny vyvřelé (magmatické), usazené a přeměněné - vždy s 

uvedením konkrétních příkladů. Takový přístup volí např. Prvouka - Alter 2007. 

Jiné učební texty rovnou uvádějí příklady hornin a nerostů a zaměřují se spíš na 

jejich vlastnosti, způsob těžby a využití - např. Prvouka SPN 2003, Člověk a jeho 
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svět - Pansofie 2004, Prvouka - Fortuna 2002, Prvouka - Prodos 1997. Rovněž 

výčet zástupců jednotlivých hornin a nerostů je různý - v některých případech i 

velmi bohatý a obsahuje navíc ještě rudy a paliva (uhlí, ropa, zemní plyn): Prvouka 

- SPN 2003, Prvouka - Fortuna 2002, Prvouka - Prodos 1997). 

Učební texty pro 4. třídu předmětu Člověk a jeho svět - oblast Rozmanitost 

přírody (dříve Přírodověda) jsou ve vztahu ke geologickým tématům velmi 

různorodé. Některé hovoří jen obecněji o neživé přírodě a rozeznávají její jednotlivé 

složky jako podmínky života na zemi (např. Přírodověda - Fortuna 2001, Člověk a 

jeho svět - Alter 2007, jiné uvádějí zástupce hornin a nerostů, zmiňují jejich 

vlastnosti, způsob těžby a využití (Přírodověda - Scientia 1996, Člověk a jeho svět 

- Didaktis 2009). Učebnice Přírodověda (Nová škola 2003) obsahuje systematické 

dělení hornin na vyvřelé, usazené a přeměněné s uvedením příslušných příkladů. 

Učebnice pro 4. třídu předmětu Člověk a jeho svět - oblast Místo, kde 

žijeme, (dříve Vlastivěda) se držÍ obvyklého schématu: nerostné bohatství České 

republiky - výskyt - způsob těžby - využití (případně způsob dovozu). Rozdíl mezi 

učebními texty je především v hloubce, do jaké zacházejí. Mezi ty s 

nejpodrobnějším přehledem bychom zařadili učebnice Vlastivěda - SPL Práce 

1994, Vlastivěda - Portál 1993, Vlastivěda - Scientia 1998. 

Z učebnic pro 5. třídu v tématickém celku Rozmanitost přírody se 

geologickým tématům věnují především dvě: Přírodověda - Pansofia 1999 a Člověk 

a jeho svět - Nová škola 2004. Obě zmiňují základní rozdělení hornin, uvádějí 

konkrétní příklady hornin a nerostů (vlastnosti, způsob těžby, využití), věnují též 

pozornost rudám a energetickým surovinám. Tématický celek Místo, kde žijeme má 

v učebnicích pro 5. třídu podobné zpracování jako v ročníku předchozím - tedy 

výskyt nerostných surovin v České republice, jejich těžba a zpracování (nejvíce 

informací lze nalézt v učebnici Vlastivěda - Nová škola 2004). 

Výše uvedenému přehledu se poněkud vymyká pětidílná učebnice Člověk a 

jeho svět (Prodos 2008), která je určena pro 4. a 5. ročník (postup probírání 

jednotlivých dílů není předepsán). Díl Rozmanitost přírody jednak hovoří o neživé 

přírodě a rozlišuje její složky, podrobněji se zabývá pojmem voda (skupenství, 

koloběh v přírodě, složení, znečišťování), vzduch (složení atmosféry a její vrstvy) a 

půda (zvětrávání, matečná hornina, druhy půd, humus). Dotyk vlastních 
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geologických témat je zastoupen přehledem hornin (dělení na vyvřelé, usazené a 

přeměněné) a minerálů. Díl Místo, kde žijeme se zabývá výskytem nerostných 

surovin v České republice - zmiňuje především černé a hnědé uhlí. 

2.3. Výběr vhodného pojmu z oblasti geologie 

Výběr pojmu, který bude předmětem dalšího výzkumu, nemůže být 

náhodný. Proto uvádím následují kritéria, na základě kterých bude pojem vybrán. 

1. Pojem se musí vyskytovat alespoň v některých učebnicích předmětu 

Člověk a jeho svět. Bude lépe, když se nebude vybírat z pojmů 

nejfrekventovanějších. Zde už by hrozilo určité riziko, že žákovské pojetí tohoto 

pojmu bude příliš převrstveno výukou a bude tak úžeji zaměřeno k vědeckému 

pojetí. Pedagogické působení formou vycházky by pak nemuselo mít takový 

význam, případně by mohlo být nadbytečné. 

2. Pojem musí být známý z běžného života. Vzhledem k tomu, že nám jde o 

posouzení dětských prekonceptů, nemůže být školní výuka místem prvního setkání 

dětí s tímto pojmem. Naopak - pokud bude mít pojem i jasnou souvislost s jinými 

oblastmi života, tím zajímavější by mohly být dětské prekoncepty. 

3. Pojem musí umožňovat kvantifikovatelnou diagnostiku dětských 

prekonceptů. Musí tedy jít o fenomény, které jsou postižitelné všemi popisnými 

kategoriemi. Zejména pro úspěšný výzkum afektivní dimenze je třeba vybrat takový 

pojem, který v dětech vzbudí nějakou emotivní reakci. 

4. Pojem musí být pro děti atraktivní. Vzhledem k tomu, že se předpokládá 

vlastní cílevědomá činnost dětí, je třeba vybrat takový pojem, který bude žáky 

zajímat a kterému se rádi budou věnovat. A naopak - výběr nezajímavého pojmu by 

celý výzkum mohl znehodnotit. 

5. Pojem musí umožňovat uspořádání tématické vycházky do okolí Prahy. 

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu je posoudit, jak vycházka posunula dětské 

prekoncepty daného pojmu, je toto kriterium velmi důležité a do jisté míry i 

limitující, neboť ne se všemi fenomény z oblasti geologie, které jsou zmíněny v 

učebnicích I. stupně se můžeme v okolí Prahy setkat. 

Učebnice předmětu Člověk ajeho svět zmiňují několik desítek pojmů, 
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vztahujících se ke geologii. Pokud vezmeme v úvahu předchozích pět kritérií k 

výběru, pak jako vhodný pojem vybereme ZLATO. 

Ve výše zmíněných učebnicích se vyskytuje - ale ne příliš frekventovaně: v 

jedné učebnici pro 3. tříduS , v jedné učebnici pro 4. třídu tématického okruhu 

Rozmanitost přírodl, ve třech učebnicích pro 4. třídu tématického okruhu Místo, 

kde žijeme7
, v jedné učebnici pro 5. ročník okruhu Rozmanitost přírody\ v jedné 

učebnici pro 5. třídu oboru Místo, kde žijeme9 a v pětidílné učebnici pro 4. a 5. třídu 

Člověk a jeho světlO. Většina těchto učebnic znůňuje pojem "zlato" pouze v 

historických souvislostech (někdejší těžba na Jílovsku a v Jeseníkách). Pouze dva 

učebníll texty uvádějí pojem "zlato" jako geologický fenomén. 

Pojem "zlato" je dobře znám z běžného života. Děti jej jistě budou znát z 

četby (pohádky), případně z počítačových her (na bázi hledání zlatého pokladu, či 

získávání zlata jako platidla). Jeho využití jako drahého kovu k výrobě klenotů je 

také známo. Tento pojem má tedy pro žáky i obsah, který z geologie nevychází. 

Zvolený pojem by mohl umožňovat kvantifikovatelnou diagnostiku, protože 

se jedná o pojem konkrétní, nikoli abstraktní. A dále rozhodně nepatří mezi pojmy, 

které by nevzbudily emocionální reakci. 

O atraktivitě pojmu "zlato" snad také nemusí být diskuse. Právě vzhledem k 

jeho všeobecné známosti a oblíbenosti by se mohlo jednat o pojem dostatečně 

zajímavý. 

Tématickou vycházku by zmíněný pojem také umožňoval. V Jílovém u 

prahy12 se nachází Regionální muzeum se specializací na těžbu zlata. Na toto téma 

zde nabízí poměrně rozsáhlou a rozmanitou expozici, která je navíc v letních 

měsících doplněna možností zkusit si rýžování zlata v připravených kádích na 

nádvoří Muzea či navštívit nedaleké zpřístupněné štoly, kde se v minulosti zlato 

těžilo. 

5 Člověk a jeho svět - Pansofie 2004, str. 24 
6 Člověk a jeho svět - Didaktis 2009, str. 71 
7 Vlastivěda - Prodos 2003 (str. 23), Vlastivěda - SPL Práce 1994 (str. 22), Vlastivěda - Portál 

1993 (str. 27). Tato poslední ale téměř není užívaná. 
8 Člověk a jeho svět - Nová škola 2004, str. 14 
9 Moje vlast je v Evropě - Dialog 2008 (str. 13) 
10 Člověk a jeho svět, díl Místo, kde žijeme (Prodos 2008), str. 26 
11 Člověk a jeho svět (Pansofie 2004) a Člověk a jeho svět (Nová škola 2004) 
12 Jílové u Prahy se nachází zhruba 30 km jižně od hlavního města. Dopravní dostupnost pro školní 

třídu je dobrá - autobus PID jezdí ze stanice metra Budějovická. 
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2.4. Výběr vhodné skupiny žáků 

Jak již bylo zmíněno výše, ideální skupinou pro výzkum budou ti žáci, kteří 

ještě neprošli systematickou výukou o neživé přírodě v rámci tématického okruhu 

Rozmanitost přírody a o nerostném bohatství České republiky v rámci okruhu 

Místo, kde žijeme. 

Zároveň ale musí jít o žáky, kteří jsou už schopni základního písemného 

vyjadřování a alespoň v základu dovedou získávat informace z textu. Rovněž 

možnost soustředit se po určitou dobu na dané téma je vzhledem k plánované 

vycházce limitující. S ohledem na ni dále musíme vzít také v úvahu schopnost dětí 

daného věku pohybovat se ve skupině a dodržovat základní pravidla pro bezpečný 

přesun dopravními prostředky. 

Z výše uvedených kritérií vychází jako nejvhodnější možnost zvolit jako 

probandy výzkumu žáky 4. ročníku základní školy. 

2.5. Výběr a popis výzkunmých nástrojů 

Vzhledem k cíli práce je třeba, aby výzkumné nástroje splňovaly několik 

kritérií. Tato je nutné vzít v úvahu ještě před započetím samotné přípravy 

výzkumných nástrojů, aby co nejefektivněji postihovaly jednotlivé popisné 

kategorie. 

1. Musí jít o výzkumné nástroje, které jsou vhodné pro daný věk. V našem 

případě se jedná o děti ve věku 9 - 10 let, které již mají základní schopnosti čtení a 

psaní s porozuměním. Proto tento faktor nebude příliš limitující. 

2. Výzkumné nástroje musí postihovat všechny tři popisné kategorie - nejen 

kognitivní dimenzi, ale také afektivní a dále zastrukturování pojmu. Nástroje tedy 

utvoří baterii, která bude následně probandům předkládána. 

3. Důležitým kriteriem je přiměřená úroveň výzkumných nástrojů - a to 

zejména pro testování kognitivní dimenze a zastrukturování. Toto souvisí především 

s požadavkem postihnout změnu úrovně v popisných kategoriích před a po 

tématické vycházce. Pokud by nastavená úroveň byla příliš nízká, pak úspěšnost 

probandů už při prvním testování bude vysoká a změny nepostihne (úroveň 

výsledků testu už "nebude mít kam stoupat"). Pokud by úroveň byla příliš vysoká, 

mnoho žáků to odradí a nebudou se chtít dál na projektu podílet. (Přitom osobní 
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angažovanost dětí a jejich cílevědomá spolupráce je jedním ze základních 

požadavků úspěšného provedení tohoto výzkumu). Vzhledem k tomu, že žáci budou 

na začátku i na konci výzkumu podrobeni stejnému testu (kvůli zjištění 

očekávaných rozdílů), je akceptace tohoto hlediska při konstrukci výzkumných 

nástrojů velmi důležitá. 

4. V neposlední řadě je třeba také vzít v úvahu časové hledisko. Výzkumné 

nástroje musí být realizovatelné v poměrně krátké době. Časové možnosti žáků jsou 

limitovány jejich dalším učebním plánem. Schopnosti soustředění pro děti tohoto 

věku také mají své hranice. Proto musí být výzkumné nástroje po formální stránce 

snadno pochopitelné - bez dlouhých předchozích instrukcí. 

Při vytváření nástrojů výzkumu se jako nejdůležitější jeví poslední dva body. 

2.5.1. Výzkumný nástroj pro posouzení kognitiVIÚ dimenze 

Kognitivní dimenze žákovských pojetí určitých fenoménů je do značné míry 

ovlivňována cílenou školní výukou - ovšem až od okamžiku, kdy jsou žáci s daným 

fenoménem ve škole seznamováni. Do té doby ovšem dítě není "nepopsaný list", 

ale vytváří si vlastní pojetí dotyčných fenoménů - a to na základě informací, které 

přijímá mimo školu (četbou, pomocí televize a internetu, od rodičů, kamarádů a 

dalších lidí, v zájmových kroužcích). 

Tyto dětské prekoncepty mohou různou měrou odpovídat objektivnímu 

stavu skutečností. (Lépe řečeno - budou v různé míře odpovídat interpretaci této 

skutečnosti s ohledem na aktuální stav vědeckého poznání.) To znamená, že mohou 

být i na úrovni chybného pojetí - tzv. miskoncepce. Žák se ovšem přidržuje tohoto 

pojetí, pokud se mu v praxi osvědčuje a pokud je okolím přesvědčován o jeho 

pravdivosti. Posun v dětském pojetí nastává tehdy, pokud žák narazí na informaci, 

která je v rozporu s jeho koncepcí. Pak je na řadě verifikace a žák novou informaci 

do svého prekonceptu zařadí, případně jí nahradí předchozí miskoncepci. Záleží 

ovšem na tom, do jaké míry je žákem vyhodnocena důvěryhodnost nové informace, 

případně jak se mu nová informace v praxi vyplatí. (srv. Vosniadou 2005). 

Výzkumným nástrojem pro zjištění kognitivní dimenze dětského pojetí 

pojmu "zlato" bude vědomostní test, který má splňovat následující kritéria: 

objektivní v možnosti vyhodnocení a srovnávání výsledků mezi žáky 
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nepříliš časově náročný na provedení (maximálně jedna vyučovací hodina) i 

na vyhodnocení 

srozumitelný žákům 4. ročníku 

jednoznačně formulovaný Uednoznačné možnosti odpovědí) 

obsahující nesprávné odpovědi - tzv. distraktory, které byly předtím 

objeveny v rámci předvýzkumu jako miskoncepce. 

Optimálním řešením pro posouzení kognitivní dimenze dětských pojetí by 

bylo sestavení testu, který by zahrnoval otevřené otázky s možností vlastních 

odpovědí žáků. Toto ovšem s sebou nese určitá úskalí: 

vlastní odpovědi žáků jsou obtížně kvantifikovatelné, někteří žáci 

odpovídají zcela originálním způsobem. Počet takových probandů se odhaduje 

až na 10 % (Doulík 2005). 

žáci ve 4. ročníku ještě nedisponují takovou slovní zásobou a takovými 

způsoby písemného projevu, aby byli schopni přesně vyjádřit svou představu o 

daném fenoménu. 

vyhodnocení testů s otevřenými otázkami by bylo neúměrně časově náročné. 

Z výše uvedených důvodů se tedy výzkum kognitivní dimenze žákovského 

pojetí pojmu "zlato" bude realizovat pomocí testu s uzavřenými testovými 

položkami. U každé této položky budou žáci vybírat ze čtyř možností, ze kterých 

jen jedna bude správná (to bude žákům předem oznámeno). Mezi těmito čtyřmi 

možnostmi bude zastoupena vždy i tzv. "nulová varianta" (tj. nevím, neumím 

odpovědět). Mezi dalšími možnostmi budou figurovat i distraktory, zjištěné při 

predvýzkumu jako dětské miskoncepce. 

Celkově bude test obsahovat dvanáct položek. Správných odpovědí (ps) 

může být maximálně 12 a nesprávných (pn) také 12. Vyhodnocení bude probíhat 

porovnáním počtu správných a nesprávných odpovědí: (ps - pn). Aby bylo možné 

tyto výsledky srovnávat i s dalšími částmi výzkumu, pak ještě výsledek musíme 

převést do standardizovaného intervalu <-2;2>, který je použit i pro výzkum 

afektivní dimenze a zastrukturování. 

Výsledné hodnoty testu kognitivní dimenze pro každého žáka se tak 

dobereme výpočtem: n = (ps - pn) / 6. (srv. Doulík 2005) 

Test, mapující tuto dimenzi dětského pojetí "zlata", je uveden v příloze. 
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2.5.2. Výzkunmý nástroj pro posouzení afektivní dimenze 

O každém fenoménu má žák nejen nějaké znalosti, ale také k němu vytváří 

určitý vztah. Jinými slovy - každý fenomén vzbuzuje určitou emocionální reakci. 

Tak je výsledkem předchozích zkušeností žáka, uvědomování si významu daného 

fenoménu, případně žákova přesvědčení vůči němu. Jedná se tedy o široké pole 

reakcí, které konkrétní fenomén může u žáka vzbudit. 

Toto je pak postiženo ve výzkumném nástroji, který se snaží z různých úhlů 

zjistit emocionální (afektivní) postoj dítěte k příslušné skutečnosti. Nástroj vychází 

z principu metody dotazníku a škálování (P. Gavora, 2000), ve kterém žáci vyjadřují 

svůj postoj k pojmu "zlato" na osmi škálách: špatný - dobrý, bezvýznamný

významný, bojím se - důvěřuji, škodlivý - užitečný, zbytečný - potřebný, nelíbí se 

mi - líbí se mi, neoblíbený - oblíbený, nebezpečný - bezpečný. 

Každá škála obsahuje 5 bodů - od záporné emoce (bod 1) až po emoci 

kladnou (bod 5). Tato škála je dále doplněna bodem N - pokud žák neumí nebo 

nechce polohu své emoce vyjádřit. 

Takto zjištěné udaje je ještě potřeba převést do standardizovaného intervalu 

<-2;2>, aby bylo možné je srovnávat s výsledky dalších částí výzkumu - zejména s 

úrovní kognitivní dimenze. Tento převod provedeme výpočtem aritmetického 

průměru osmi údajů, získaných z testu, a jeho snížením o hodnotu 3. 

Tedy: n = ~:P/(8 - N) - 3, kde N je počet odpovědí "neumím, nechci se 

vyjádřit" (srv. Doulík 2005) 

Bylo by samozřejmě možné rovnou ve škálách používat interval <-2;2>. 

Žáci 4. ročníku ale ještě nemají zavedený pojem záporné číslo a někteří by si tak s 

úlohou nemuseli vědět rady. Navíc záporné číslo rovnou evokuje zápornou emoci. 

Pokud chceme zjistit skutečný stav afektivní dimenze žákovského pojetí fenoménu 

"zlato", pak se musíme vyvarovat našeho ovlivňování výsledků testu a nepodsouvat 

žákům hotové myšlenky. 

Škály, použité v tomto výzkumu, opět tvoří součást přílohy práce. 

2.5.3. Výzkunmý nástroj pro zjištění zastrukturování 

Každý pojem, ke kterému si žák již vytvořil svůj prekoncept, není v jeho 

uvažování izolován, nýbrž figuruje ve vztahu k pojmům jiným. Má tedy určité 
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místo v mentální mapě žáka. Tyto mentální mapy se podle individuálních 

zkušeností žáků mohou velmi lišit, což znesnadňuje vytvoření dobrého výzkumného 

nástroje. 

Optimálním řešením by samozřejmě bylo, kdyby každý žák individuálně 

vytvořil svou mentální mapu k danému pojmu. Toto řešení ale není možné z 

několika důvodů: 

žáci 4. ročníku nemají tolik zkušeností, aby sami dovedli svou mentální 

mapu vytvořit (a to ani po instruktáži) 

vytvoření mentální mapy je velmi časově náročné 

vzhledem k předpokladu značných individuálních rozdílností v mentálních 

mapách by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné, tyto výsledky kvantifikovat a 

vzájemně porovnávat 

Jinou možností by byl diagnostický rozhovor, ve kterém by výzkumník 

vytvářel mentální mapu žáka na základě jeho podnětů. To by ale bylo ve větším 

počtu probandů též velmi náročné na čas a navíc by nebylo možné stanovit, do jaké 

míry se na výsledné mentální mapě podílí osoba výzkumníka. Tím by byl celý 

výzkum do značné míry znehodnocen. Tuto metodu je ovšem možné použít s 

několika jednotlivci při před výzkumu - i v případě naší práce bylo této možnosti 

využito. 

Z výše uvedených důvodů bylo v rámci tohoto výzkumu využito jiné 

možnosti, která předkládá žákům předem připravené mentální mapy, které se liší 

vždy v několika parametrech, případně v různém stupni organizovanosti (Čáp, 

Mareš, 2001). Protože se nejedná o komplexní mentální mapy, ale jen o určitý výběr 

z nich, označujeme je jako zastrukturovací schémata (tj. pojem je zařazen do 

struktury jiných pojmů). (Doulik 2005) 

V případě našeho výzkumu je žákům předkládáno celkem šest 

zastrukturovacích schémat, ze kterých vybírají to, které jim je nejbližší, se kterým 

se nejvíce ztotožňují. Některé výzkumné práce (Doulík 2005) zařazují ještě 

"nulové" schéma, které zaškrtnou ti žáci, kteří příslušný pojem ještě neznají. V 

případě pojmu "zlato" ovšem tuto neznalost u žáků 4. ročníku nepředpokládáme. 

Při tvorbě zastrukturovacích schémat bereme v úvahu, že žáci si nejprve 

daný pojem propojí s pojmy z běžného života. Tedy s tím, co je jim známo z 
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domova - nebo obecněji řečeno - z prostředí mimoškolního. Teprve cílenou výukou 

dochází k propojení s pojmy "vědeckými". Ruku v ruce s tímto postupem se také 

mění vnitřní organizovanost mentální mapy - a to od primitivnější struktury radiální 

k vyšší formě, která se vyznačuje přítomností pojmů nadřazených, podřazených a 

souřadných. 

Každé zastrukturovací schéma obsahuje kromě zkoumaného pojmu ještě 

sedm dalších. Stejný počet v každém schématu byl zvolen záměrně, aby se žáci při 

výběru řídili jen vzrůstající uspořádaností schématu. Při různém počtu pojmů by 

tento záměr mohl zaniknout z důvodu dezorientovanosti žáků. 

Zastrukturovací schémata, která byla použita při výzkumu dětského pojetí 

pojmu "zlato", jsou součástí přílohy této práce. 
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2.6. Předvýzkum a jeho provedení 

Součástí výzkumné práce bylo provedení předvýzkumu, který si kladl za cíl 

získat potřebné údaje k sestavení zastrukturovacích schémat a dále objevit případné 

miskoncepce v dětských prekonceptech pojmu "zlato", které by byly následně 

použity jako distraktory v testové úloze zjišťující úroveň kognitivní dimenze 

uvedeného pojmu. 

Aby bylo dosaženo co nejpoužitelnějších výsledků, byli jako probandi 

tohoto předvýzkumu zvoleni žáci stejné školy\3 a stejného ročníku - a to paralelní 

třída. Vzorek tedy čítal celkem 26 žáků 4. ročníku - z toho 9 chlapců a 17 dívek. 

Předvýzkum se odehrál v několika krocích: 

tvorba společné mentální mapy: aby byli žáci schopni vytvořit svou 

mentální mapu k pojmu "zlato", bylo třeba je nejprve toto naučit. Práce 

probíhala s jiným pojmem (ale také z oblasti geologie) formou 

"brainstormingu", kdy žáci jmenovali různé pojmy, které je k danému fenoménu 

napadly. Na tabuli tak vznikla poměrně složitá mentální mapa, která obsahovala 

několik desítek pojmů a vyznačovala se i složitější strukturou (zachycovala i 

nadřazenost a podřazenost pojmů) 

formou samostatné práce pak každý žák a žákyně vytvářeli vlastní mentální 

mapu k pojmu "zlato". Vzniklo tak 26 různě složitých a různě početných map 

předvýzkum doplnily diagnostické rozhovory s několika žáky, které 

zpřesňovaly některé výše zjištěné výsledky a týkaly se především nalezených 

potenciálních miskoncepcí. 

2.6.1. Předpoklad výsledku předvýzkumu 

Ještě před vyhodnocením tohoto předvýzkumu (především samostatných 

prací žáků) byl stanoven předpoklad, který měl odhadnout očekávaný výsledek. 

Obecně jsme očekávali, že mezi pojmy v mentálních mapách žáků budou figurovat 

pojmy "nevědecké" - tedy ty, které znají z běžného života. Zde by se nabízely 

pojmy a termíny charakterizující vlastnosti zlata jako kovu, dále výrazy, které 

označují výrobky ze zlata (vzhledem k jeho cennosti) a případně asociace s 

pohádkami, ve kterých zlato hraje roli. Pojmy odvíjející se od geologie příliš 

13 Základní škola sv. Voršily v Praze, Ostrovní 9, Praha 1 
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neočekáváme. Otázkou zůstává, zda alespoň někteří žáci také zmíní pojmy 

vyjadřující etické problémy, které jsou s vlastnictvím zlata spojené. 

Pokud se týče rozdílu v pracích chlapců a dívek, pak nebyl vysloven 

předpoklad velkých rozdílností (už vzhledem k nevelkému vzorku). Co do počtu 

zrIŮňovaných pojmů v mentálních mapách předpokládáme podobnost. Snad jen co 

do druhu lze očekávat rozdíly - dívky by mohly více uvádět pojmy související s 

okrasnou funkcí zlata a jeho využitún ve šperkařství, chlapci by mohli být zaměřeni 

více technicky - nějaký ten pojem či termín z geologie (pokud se vyskytne) bychom 

očekávali nejspíš zde. 

2.6.2. Vyhodnocení předvýzkumu 

Této části výzkumu se zúčastnilo celkem 26 žáků, z toho 9 chlapců a 17 

dívek. V mentálních mapách chlapců se vyskytlo dohromady 114 odpovědí -

pojmů, které podle nich souvisejí s pojmem "zlato". Průměrná hodnota vychází 

téměř 13 odpovědí na žáka. Práce děvčat obsahovaly celkem 187 odpovědí, 

průměrná hodnota přesně 11 odpovědí na žákyni. 

Veškeré pojmy, které byly v mentálních mapách probandů zmíněny, jsme 

rozdělili do šesti kategorií: 

vlastnosti zlata (fyzikální, estetické a další) 

předměty vyrobené ze zlata (případně zlato obsahující) 

zlato jako zdroj bohatství 

pojmy související s geologií 

etické problémy spojené s vlastnictvím zlata 

zlato v dějinách člověka 

2.6.2.1. Vyhodnocení prací chlapců 

Do kategorie Vlastnosti zlata zahrnuli celkem 24 odpovědí - nejpočetnější 

byla odpověď JI) 

"koruna", "prsten", "kalich", "žezlo", "hodinky", "náramek", "medaile", 

"náušnice" . 

Kategorie Zlato jako zdroj bohatství měla naopak nejmenší počet odpovědí

jen 7. Z toho více než polovinu (4) tvořil vlastní pojem "bohatství" a dále pojmy 
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"trezor", "obchod", "milionář". 

Pro účely této práce nejdůležitější oblast pojmů souvisejících s geologií 

zahrnula celkem 21 odpovědí. Z nich nejčastěji se vyskytovaly pojmy "důl" (8) a 

slévárna (7). Ostatní pojmy ("karát", "potok", "podzemí", "rýžování") byly 

zastoupeny spíš jednotlivě. Je ale pravda, že do této oblasti bychom mohli přidat i 

některé pojmy z kategorie první - zejména fyzikální vlastnosti zlata. Tím by bylo 

přidáno ještě dalších 7 odpovědí. 

Zajímavě dopadla kategorie "Etické problémy". Jednak nebyla zastoupena 

vůbec málo - nasbírala 19 odpovědí. Mezi nimi bezpochyby vede "loupež" (5), 

následována pojmem "válka" (3). Dále byly znúněny pojmy "pýcha", "sobectví", 

"závist", "zabíjení", "nebezpečí", "touha". 

A konečně poslední oblast - Zlato v dějinách člověka - obsáhla 13 odpovědí 

s poměrně vyrovnaným zastoupením. Obsaženy byly pojmy "Aztékové", "Inkové" 

(nejvíce - 3), "indiánské zlato", "zlatokopové", "Egypt", "Antika - Řím". Nutno 

zde zmínit v současnosti probíhající výstavu "Zlato Inků", kterou dle odpovědí 

někteří žáci navštívili. 

2.6.2.2. Vyhodnocení prací dívek 

Práce dívek obsahovaly v kategorii Vlastnosti zlata celkem 54 odpovědí. 

Největšího zastoupení dosáhly pojmy "třpytivé" (12), "krásné" (10), "drahé" a 

"žluté" (obě 7). Dále byly zmíněny pojmy "těžké", "vzácné", "tvrdé", "lehké", 

"nerozbitné" . 

Oblast Předměty ze zlata byla i u dívek nejpočetnější - 66 odpovědí. Mezi 

ostatními dominovaly pojmy "šperky" (13), "peníze, mince" (12), "koruna" (7), 

"hodinky", "prsten", "dárek" (všechny po 6). Dále se vyskytly pojmy "náramek", 

"náušnice", "křížek", "řetízek", "šaty", "číše", "poklad". 

Kategorie Zlato jako zdroj bohatství dosáhla celkem 17 odpovědí. Mezi 

ostatními se nejčastěji vyskytoval obecně pojem "bohatství" (6). Následovaly 

pojmy "hodnota", "banka", "trezor". 

Pojmy mající vztah k oblasti geologie tvořily středně početnou skupinu -

dohromady 27 odpovědí. Nejvíce byly zmiňovány pojmy "doly" (9) a "slévárna" 

(5). Do skupiny se dále řadily pojmy "karát", "podzemí", "horník", "zlatá žíla", 
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"krumpáč", "hrouda", "kočičí zlato". Poněkud volněji bychom sem mohli přiřadit i 

některé pojmy z první kategorie - ty, které označují fyzikální vlastnosti zlata 

( t rde'" teYzYke'" ) "v,,, .... 

Oblast Etické problémy neměla moc velké zastoupení - jen 12 odpovědí, 

mezi kterými se nejčastěji vyskytuje pojem "krádež" (5). Ostatní jsou zmíněny 

víceméně jednotlivě: "pýcha", "chamtivost", "válka", "touha", "parádivost". 

Poslední, co do pořadí i do do četnosti odpovědí, je kategorie Zlato v 

dějinách člověka, která obsáhla jen 6 odpovědí - všechny jsou jedinečné: 

"pyramidy", "Keltové", "Egypt", "starý Rím", "zlatokop", "muzeum". 

V pracích dívek se vyskytlo ještě pět odpovědí, které nelze zahrnout do 

žádné z výše uvedených kategorií. Jedná se buď o pojem "pohádka" nebo přímo o 

název konkrétní pohádky, ve které se zlato vyskytuje (zde Sůl nad zlato a Tři zlaté 

vlasy děda Vševěda). 

Celkové srovnání v procentuálním zastoupení jednotlivých kategorií mezi 

skupinami chlapců a dívek zobrazuje následující diagram: 
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2.6.3. Výsledek předvýzkumu 

Vzhledem k výše stanovené hypotéze je možné učinit tyto závěry: 

1. Mezi odpověďmi, které probandi zmiňovali v souvislosti s pojmem 

"zlato", se ve velké míře vyskytovaly pojmy "nevědecké" - známé z běžného 

života. Pojmy související s geologií tvořily u chlapců jen 18,5 % a u děvčat 14,5 %. 

Kdybychom do této kategorie zařadili i uvedené fyzikální vlastnosti zlata, pak by se 

procentuální zastoupení posunulo u chlapců na 23 % a u dívek na 18 %. V tomto se 

tedy předpoklad výsledku předvýzkumu potvrdil. 

2. I když vezmeme v úvahu poměrně malý rozsah souboru (26 žáků - 17 

dívek a 9 chlapců), pak přeci jen lze v sloupcovém diagramu pozorovat určitý rozdíl 

mezi pracemi chlapců a dívek. Chlapci se překvapivě ukázali jako nápaditější -

vytvořili průměrně 13 odpovědí, dívky jen 11. Předpoklad se splnil v očekávání 

dominance kategorie Zlaté předměty u dívek (35 %). Naopak u chlapců jsme 

předpokládali více technické zaměření - a zatím jsou zde nejvíce zastoupeny pojmy 

z oblastí Zlaté předměty (26,5 %) a Vlastnosti zlata (21 %). Očekávaný výskyt 

pojmů z oblasti Pohádky se u chlapců nesplnil vůbec, u dívek jen v mizivém 

množstvÍ. Žáci a žákyně 4. tříd už zřejmě z pohádek vyrostli. Zajímavý byl 

výsledek v oblasti Etické problémy. U děvčat byl podíl těchto pojmů 6,5 % a u 

chlapců více než dvojnásobný (16,5 %). Přitom obecně převažuje názor, že děvčata 

jsou citlivější k věcem chování a etiky. Nicméně při této velikosti souboru nelze 

rozdíly mezi chlapci a děvčaty přeceňovat, mají spíš orientační charakter. 

3. Úkolem předvýzkumu bylo také odhalit případné miskoncepce. Těch se 

neobjevilo příliš, ale přece jen nějaké ano: 

zlato těžké a lehké - objevila se dvojice těchto protichůdných pojmů, a to 

dokonce v jedné a téže práci (vícekrát). Žákovo vysvětlení znělo: "Zlato jako 

kov je těžké, ale takový zlatý řetízek přece skoro nic nevážÍ." 

zlato tvrdé - celkem čtyřikrát se objevil tento pojem. Souvisí obecně s 

chápáním kovu jako tvrdého materiálu. Přitom zlato v desetibodové Mohsově 

stupnici tvrdosti má číslo 2,5. 

Tyto miskoncepce budou zahrnuty do výzkumných nástrojů. Na jejich 

odstraňování a na prohlubování pojetí zlata jako geologického fenoménu se zaměří 

plánovaná vycházka. 
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2.7. VlasmÍ výzkum 

Vlastní výzkumná část bude probíhat v těchto etapách: 

s ohledem na předvýzkum bude stanoven předpoklad výsledku prvního 

testování žáků (před vycházkou). 

Žáci vyplní baterii tří testů k mapování kognitivní dimenze, afektivní 

dimenze a zastrukturování pojmu "zlato". 

Vyhodnocení testů - srovnání výsledků s předvýzkumem a posouzení 

správnosti či nesprávnosti předpokladu včetně odhalení četněji se vyskytujících 

miskoncepcí. 

Žáci absolvují vlastivědnou vycházku do Regionálního muzea v Jílovém u 

Prahy (expozice Zlato v České republice), kde bude pro ně připravena prohlídka 

s výkladem zaměřeným dle věku dětí (s důrazem na odstraňování výše 

zjištěných miskoncepcí). Dále si na nádvoří muzea budou moci vyzkoušet 

rýžování zlatinek. 

Stanovení nového předpokladu, který se bude týkat výsledků druhého 

testování. 

S malým časovým odstupen (několik dní) žáci vyplní stejnou baterii testů 

jako na počátku. 

Následovat bude vyhodnocení druhého testování, srovnání výsledků s 

prvním testováním a ověření správnosti či nesprávnosti druhého předpokladu. 

Výzkumná část bude ukončena závěrečným konstatováním, jak se změnilo 

dětské chápání pojmu "zlato" v všech třech popisných kategoriích, a zda se 

podařilo odstranit mis koncepce tohoto chápání. 

Vlastního výzkumu se zúčastnilo 27 žáků 4. ročníku základní školyI4 - 11 

chlapců a 16 dívek. Uvědomujeme si samozřejmě nevelkost tohoto celku - náš 

výzkum tedy nebude zaměřen primárně kvantitativně, ale spíš kvalitativně. Půjde o 

proces prozkoumání a popsání než o potvrzení či úplné vyřešení a vyčerpání 

tématu. Zvlášť popisované rozdíly mezi výsledky chlapců a dívek je třeba chápat 

především v orientačním smyslu. 

14 Základní škola sv. Voršily, Ostrovní 9, Praha 1 
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2.7.1. Předpoklad výsledku prvního testování 

V oblasti kognitivní dimenze dětského pojetí zlata s ohledem na závěry 

předvýzkumu (žáci jen v malé míře uváděli pojmy související s geologií, případně s 

fyzikálními vlastnostmi) a s přihlédnutím k otázkám testu l. neočekáváme velkou 

úspěšnost žáků. Je velmi pravděpodobné, že na některé otázky odpoví správně jen 

méně než polovina probandů (zejména na otázky, které se týkají fyzikálních 

vlastností zlata). Odhadujeme hodnotu n = -1. U chlapců by mohl být výsledek 

mírně vyšší než průměr, u děvčat nižší. 

V oblasti afektivní dimenze naopak očekáváme výsledky v kladných 

hodnotách (odhad n = + 1, u chlapců nižší hodnota než průměr, u děvčat vyšší). Žáci 

v předvýzkumu totiž často zmiňovali pojmy, za kterými bylo možné pozorovat 

kladný vztah k fenoménu zlata (zejména z oblasti Zlaté předměty, Zdroj bohatství a 

částečně také Vlastnosti zlata). 

V oblasti zastrukturování lze očekávat, že si žáci budou vybírat schémata s 

nižším pořadovým číslem. Nejvyšší relativní četnosti tak dosáhnou schémata 1 až 3. 

Snad by se dala čekat míra výběru formou nepřímé úměrnosti - tj. čím vyšší číslo 

schématu, tím méně žáků si jej zvolí. Výraznější rozdíly mezi chlapci a děvčaty 

neočekáváme. 

2.7.2. Vyhodnocení prvního testování 

2.7.2.1. Oblast kognitivní dimenze - test I. 

Počty správných (ps) a nesprávných (pn) odpovědí jedenácti chlapců a 

šestnácti dívek ukazují následující tabulky. 

Hodnota n je vypočítána podle vztahu n = (ps - pn) / 6. 

chlapci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ps 4 5 4 2 5 1 6 6 9 5 

pn 8 7 8 10 7 11 6 6 3 7 

n -0,7 -0,3 -0,7 -1,3 -0,3 -1,7 O O 1 -0,3 
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dívky 1 2 3 4 5 6 7 ! 8 
I 

ps 9 1 6 3 4 4 5 i 4 I 
I 

pn 3 11 6 9 8 8 7 I 8 I 
I 

n 1 -1,7 O -1 -0,7 -0,7 -0,3 -0,7 

dívky 9 10 11 12 13 14 15 ! 16 

ps 5 4 4 4 6 5 2 ! 3 

pn 7 8 8 8 6 7 10 ! 9 

-0,3 -0,7 -0,7 -0,7 O -0,3 -1,3 I -1 n I , 

Průměrná hodnota n pro chlapce: n = - 0,39 

Průměrná hodnota n pro dívky: n = - 0,57 

Průměrná hodnota všech: n = - 0,50 

Předpoklad se tedy nepotvrzuje v první části - získaný výsledek je lepší než 

se čekalo. Předpoklad se ale naopak potvrzuje v druhé své části - průměrné 

výsledky chlapců jsou lepší než výsledky děvčat. 

Dále je možné říci, že chlapci měli nejčastěji pět nebo šest otázek správně. 

Jen jeden překonal průměr směrem ke kladným hodnotám. V testech děvčat byly 

nejčastěji čtyři správné odpovědi. A jen jedna měla více než polovinu odpovědí 

dobře. 

Výše uvedené hodnoty podávají určitý obraz kognitivní dimenze dětského 

chápání pojmu "zlato". Samozřejmě nemohou detailně mapovat celou kognitivní 

dimenzi uvedeného pojmu. 

Jelikož má výzkum v této oblasti sloužit také k odhalení případných 

miskoncepcí, je potřeba probrat otázky rovněž jednotlivě: 
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1. Děti mají fonnou myšlenkového pokusu porovnat hmotnost dvou stejně velkých 

kostek - zlaté a železné. Zastoupení jednotlivých odpovědí ukazují sloupcové 

diagramy: 

6 7 10 

5 6 8 železná II železná 

4 5 bude pod- bude o ma-

4 6 statně těgi ličko těgi 
3 než zlatá než zlatá 

3 4 • zlatá bude [] nevim, 2 
2 

2 podstatně neumim 

1 těgi než odpovědět 

O O železná 
O 

Chlapci Dí\A(y Všichni 

Správná odpověd' je _. Hustota železa je 7,86 g/cm3
, hustota zlata činí 

19,3 g/cm3
. Zlatá kostka tedy bude zhruba 2,5x těžší než železná. 

Správně odpověděli jen čtyři žáci (15 %). Byla tedy objevena první 

miskoncepce, která ale souvisí spíš s dětským pojetím železa jako extrémně těžkého 

materiálu (zejména u děvčat). Chlapci spíš volili "kompromisnější" odpověď -

"železná bude o maličko těžší než zlatá". Nicméně na odstranění tohoto chybného 

chápání bude třeba se zaměřit při programu vycházky. 

2. Děti mají vybrat správnou charakteristiku k výrazu "zlatinka". Vybírali takto: 

12 14 25 
10 12 

10 20 malýkou- I 1 zlatý 

8 sek zlata, ozdobný 
8 15 který lze knoflik "'1-

6 
6 nalézt v pri- ráběný 

4 10 rodě Slovany 
4 • druh zlaté D nevim, 

2 2 5 mince neumim 

O • O O ražené za odpovědět 

Karla IV. 
Chlapci Dí\A(y Všichni 

Správný odpověď je šedá. Zlatinkaje malý kousek zlata (do 4 mm), který 

lze najít nejčastěji v písku řečišť potoků. 

Správně odpovědělo 23 žáků (85 %) - bez výrazných rozdílů mezi chlapci a 

dívkami. Tento pojem je tedy velké většině žáků jasný. Zbývající si jej doplní 

během vycházky. 
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3. Další otázka směřovala k případným místům současné těžby zlata v České 

republice. Žáci volili tyto odpovědi: 

6 7 10 
5 6 

8 i : těží se u r I vůbec se 
4 5 obce Zlaté netěží 

4 6 HoryvJe-
3 

3 seníkách 

2 4 • těží se u [J nevím, 
2 

2 
Kašper- neumím 

1 1 ských Horv odpovědět 

O O O západních 
Cechách 

Chlapci Dí\A{y Všichni 

Správná odpověď je žlutá. Zlato se v současné době v České republice 

vůbec netěží - a to z důvodu nerentability těžby nebo hrozby velké ekologické 

zátěže krajiny. 

Správně odpovědělo 8 žáků (30 %). Nesprávné možnosti byly zřejmě 

zvoleny kvůli názvům obcí (Hory - a navíc Zlaté Hory). Tímto zněním se asi 

nechala více zmást děvčata. Hodně žáků ale zvolilo čtvrtou možnost - nevím (30 

%). Záměrem vycházky s ohledem na tento bod bude doplnit informaci. 

4. Tato otázka směřovala k tvrdosti zlata jako fyzikální vlastnosti - a to formou 

myšlenkového pokusu: zda lze kapesním nožem udělat rýhu do tabulky zlata. Z 

nabízených odpovědí si žáci vybírali takto: 

6 7 12 

5 6 
10 

5 
: Ne. zlato je !] Ano, i 

4 8 příliš tvrdé. kapesním 
4 nožem to 

3 
3 6 lze. 

2 2 4 • Kapesním [J nevím, 
nožem ne, neumím 

1 1 2 kva- odpovědět 

O O O litnějším 

Chlapci Dí\A{y ano. 
Všichni 

Správná odpověď byla žlutá. Tvrdost zlata ve stupnici tvrdosti podle Mohse 

činí 2,5 (maximum je 10). 

Správně odpovědělo 9 žáků (33 %). První možnost je miskoncepcí, která je 

způsobena představou zlata jako velmi tvrdého materiálu. Opět bude třeba se na 
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odstranění této nesprávné představy při vycházce zaměřit. Zajímavé také je, že v 

této otázce si "všichni věděli rady" - tj. nikdo nezvolil možnost "nevím". 

5. Otázka byla zaměřena na vymezení pojmu rýžování jako způsobu získávání zlata. 

Rozložení odpovědí ukazují následující diagramy: 

9 16 25 
8 14 
7 12 20 : pri propí- I í kousky zla-

6 10 
rání písku ta se chyta-

15 se hledají jí na chlu-5 8 kousky zla- patou látku 
4 6 10 ta 
3 
2 4 5 • kousky zla- [J nevím, 

1 2 ta se pn- neumím 

O O [~J O tahují odpOvědět 

Chlapci Dí\A(y Všichni 
magnetem 

Správná odpověď byla šedá. Při rýžování se v mělké nádobě propírá písek a 

hledají se malé kousky zlata. 

Správně odpovědělo 23 žáků (85 %)- bez významných rozdílů mezi chlapci 

a dívkami. Podobně jako pojem "zlatinka" je i pojem "rýžování" největší části žáků 

znám. Ostatní si jej doplní při vycházce. 

6. Zlato a vedení elektrického proudu. Především k posouzení schopnosti dedukce 

dětí při obecné známosti kovů jako elektrických vodičů směřovala tato otázka: 

pokud by kabely byly ze zlata, pak ... 

6 12 

5 10 

4 8 

3 6 

2 4 

I 2 1 

O O 

Chlapci Dí\A(y 

16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
O 

Všichni 

elektřinu 

vůbec 
nepow-

• elektrínu 
powdou 
špatně 

, elektrinu 
powdou 
výborně 

D nevím, 
neumím 
odpovědět 

Správná odpověď je žlutá. Zlato je výborný vodič elektrického proudu 

(Využívá se této jeho vlastnosti zejména v elektronice - zlacené kontakty.) 

Správně odpověděla jen jedna žákyně (4 %). Naopak vysoce převládá názor, 

že zlato elektrický proud vůbec nevede (55 %) nebo vede špatně (30 %) - bez 
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velkých rozdílů mezi chlapci a dívkami. Převažující názor, který chápe zlato jako 

izolant nebo špatný vodič elektřiny, je tedy miskoncepcí. Opět bude na místě 

zaměřit se při vycházce na posílení názoru správného. 

7. Žáci měli vybrat z možností, kde se v současnosti nacházejí nejbohatší světová 

naleziště zlata: 

6 12 20 
5 10 jižni Afrika, Indie, Cina 15 
4 8 Austrálie, 

Kanada 
3 6 10 • Německo , CI nevim, 
2 4 Francie, neumim 

5 Polsko odpovědět 
1 2 

O O O 
Chlapci Dí\4(y Všichni 

Správná odpověď je šedá. Největší světová naleziště zlata se nacházejí v 

jižní Africe, Austrálii a Kanadě (a ještě v USA, Rusku a Mongolsku). 

Správně odpovědělo 5 žáků (18 %) - především chlapců. Není možné si 

nevšimnout, že možnost "nevím" zvolilo 16 žáků (60 %) - s převahou dívek. V 

tomto případě tedy během vycházky půjde spíš o doplňování infonnací než o 

odstraňování miskoncepcí. 

8. Otázka byla myšlenkovým pokusem, při kterém žáci odhadovali, co se stane se 

zlatem, když ho dáme do kyseliny sírové. Odpovědi byly rozloženy takto: 

6 10 12 

5 8 10 ; zlato se v r ! zlato se po-

4 8 kyselině táhne še-
6 rozpusti dým povta-

3 6 kem - zne-

2 4 4 hodnotl se 
• nicse se D nevim , 

1 2 2 zlatem neumím 

O O O nestane odpovědět 

Chlapci Dí\4(y Všichni 

Správná odpověd' je _. Jednou z vlastností zlata je jeho vysoká 

chemická stabilita. Se zlatem se v kyselině sírové nic nestane. 
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Správně odpověděli 3 žáci (ll %). Nejčetnější odpověď (s velkou převahou 

dívek) byla zřejmě dána primárním pojetím kyseliny sírové jako "žíraviny všech 

žíravin", nikoli nesprávným pojetím chemických vlastností zlata. Při vycházce bude 

samozřejmě zmíněn skutečný stav věci. 

9. Tato otázka směřovala spíš k využití zlata jako materiálu na výrobu mincí. První 

zlaté mince na našem území razili: 

9 9 20 
8 8 
7 7 Keltové - I i král Karel 
6 6 

15 mince se IV. a mince 
5 5 nazývaly se nazývaly 
4 4 10 duhovky dukáty 

3 3 • Slované a [J nevím, 
2 2 5 mince se neumim 
1 1 nazývaly odpovědět 

O O O 
florény 

Chlapci Dí'.A<y Všichni 

Správná odpověď je šedá. Jako první na našem území razili zlaté mince 

Keltové (a to už kolem roku 200 př.n.l.) 

Správně odpovědělo 16 žáků (60 %). To je překvapivě vysoké číslo. Zřejmě 

souvisí s atraktivitou keltské tématiky v současnosti. Odpověď "král Karel lY." (9 

žáků - tj. 33 %, především dívek) se pravděpodobně odvíjí od představy bohatého 

panovníka. Při vycházce bude zdůrazněna správná infonnace. 

10. Karát jako míra ryzosti zlata. Otázka byla postavena fonnou problému, co je to 

24 karátové zlato. Žáci volili své odpovědi takto: 

4,5 8 
4 7 

3,5 6 
3 

2,5 5 

2 4 

1,5 3 
1 2 

0,5 1 
O O 

Chlapci Dí\A<y 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
Všichni 

I I napodo-
benina zla-
ta - tzv. 
"kočičí" 

• zlato s 
malou 
příměsí 

stříbra 

II čisté zlato 

[J nevím, 
neumím 
odpovědět 

Správná odpověď je žlutá. Zlato ryzosti 24 karátů je čistým zlatem bez 

jakýchkoli příměsí. 
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Správně odpovědělo 5 žáků (18 %). Největší množství - 1 t žáků zvolilo 

odpověď "nevím" (40 %). Velké rozdíly mezi chlapci a dívkami nejsou. Pojem 

"karát" zřejmě není příliš známý, a tak se při vycházce zaměříme na jeho objasnění. 

tl. Ruda, vytěžená v hlubinných dolech, obsahuje zlato rozptýlené v jiném 

materiálu. Žáci měli označit tento materiál. 

7 6 12 
6 5 10 kousky ko- l kouskyko-
5 4 8 lem 1 mm lem 5mm 

4 V černém vŽlJle 
3 6 uhlí 

3 .mik- [ I nevím , 2 4 2 roskopické neumim 

1 1 2 kouskyv odpovědět 

O O O šedém 
kfemeni 

Chlapci Dí\A(y Všichni 

Správná odpověd' je _. Zlato se v rudě vyskytuje nejčastěji jako 

mikroskopické kousky rozptýlené v šedém křemeni (také v pyritu, kalcitu, galenitu 

a dalších.) 

Správnou odpověď zvolilo 7 žáků (26 %) - většinou dívek. Ovšem největší 

množství (l0 žáků - 37 %) označilo "nevím" (převažují chlapci). Na vycházce bude 

tato skutečnost objasněna. 

12. Poslední otázka mapovala představu žáků ohledně možnosti koroze zlata: může 

zlato zrezivět? Odpovědi byly rozložené takto: 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
O 

Chlapci 

14 

12 
10 
8 

6 

4 

2 

O 
Dí\A(y 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

ano, když i ne 
na něj po-
teče \,{Ida 

• jen poteče- [] nevím, 
li na něj neumím 
\,{Ida velmi odpovědět 

dlouho 

Všichni 

Správná odpověď je žlutá. Zlato nemůže zrezivět, nekoroduje (nereaguje s 

žádnou složkou vzduchu). 

53 



Správně odpovědělo 20 žáků (74 %) - výsledky chlapců a dívek jsou 

srovnatelné. Po otázkách 2 a 5 jde o největší zastoupení správných odpovědí. 

Skutečnost, že zlato je stabilní proti korozi, je tedy velké většině známá. Ostatním 

bude tato informace doplněna během vycházky. 

V oblasti kognitivní dimenze je tedy především třeba se zaměřit na 

odstranění miskoncepcí v dětském pojetí fenoménu zlata - zejména v souvislosti s 

jeho fyzikálními (tvrdost, relativní hmotnost - hustota, elektrická vodivost) a 

chemickými vlastnostmi (stabilita - nerozpustnost v kyselinách). V otázkách s 

převažujícími odpověďmi "nevím" musíme danou informaci doplnit. 

2.7.2.2. Oblast afektivní dimenze - test II. 

Součet hodnot na všech osmi škálách u každého žáka jednotlivě vyjadřuje 

hodnota LP. Hodnota n (n = LP/(8 - N) - 3) pak označuje umístění afektivní 

dimenze žáka vzhledem k pojmu "zlato" ve standardizovaném intervalu <-2;2>. 

chlapci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

LP 30 32 28 24 24 28 38 35 38 19 35 

N O O 1 1 O O O O O 2 O 

n 0,75 1 1 0,43 O 0,5 1,75 1,37 1,75 0,17 1,37 

dívky 1 2 3 4 5 6 7 8 

LP 35 24 28 32 35 27 27 j 19 

N O O 1 O O O O O 

n 1,37 O 1 1 1,37 0,37 0,37 -0,62 

dívky 9 10 11 12 13 14 15 I 16 

LP 15 24 27 37 25 28 26 ! 30 

N 1 1 O O O O O O 

n -0,86 0,43 0,37 1,62 0,12 0,5 0,25 0,75 
I 

Průměrná hodnota n pro chlapce: n = 0,92 

Průměrná hodnota n pro dívky: n = 0,5 

Průměrná hodnota všech: n = 0,67 
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Předpoklad se naplnil částečně: průměrná hodnota n všech žáků se nachází v 

kladné části intervalu <-2;2>. Tato hodnota je poněkud nižší, než jsme stanovili v 

hypotéze (+ 1). Předpoklad nižší průměrné hodnoty n u chlapců než u dívek se také 

nenaplnil - výsledek je přesně opačný. Děvčata tedy mají nižší afektivní dimenzi 

pojetí fenoménu zlata než chlapci. 

Škály opět probereme jednotlivě. 
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o 
Všichni Chlapci 

Nelíbí se mi -líbí se mi 

I •• 
Dí\A<y 

.1 .2 
3 .4 

15 
CJN 

V ětšina žáků se přiklání k hodnotě 4 - spíš "líbí se mi". U děvčat je tato 

tendence trochu výraznější. U chlapců se nejčastěji objevoval výsledek - výrazně 

"líbí se mi". Několik žáků zvolilo středovou hodnotu 3. Také není bez zajímavosti, 

že nikdo neoznačil hodnotu 1 - výrazně "nelíbí se mi" a jen dvě dívky hodnotu 2 -

spíš "nelíbí se mi". 

Škodlivý - užitečný 
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Všichni Chlapci 
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Na této škále vidíme zvláštní rozdílnost ve smyslu chlapci - dívky. Zatímco 

hoši považují zlato za velmi užitečné, děvčata volí spíš střední hodnotu 3. Zároveň 

nikdo z žáků nezvolil možnost 1 - výrazně "škodlivý" a jen dva chlapci hodnotu 2 -

spíše "škodlivý". 
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Všichni 

Neoblíbený - oblíbený 

Chlapci Dí'vky 

Děvčata nejvíce volí hodnotu 4 - spíše "oblíbený" a hodnotu střední. 

Chlapci se výrazněji přiklánějí k hodnotě 5 - výrazně "oblíbený". Objevuje se tu 

také negativní postoj - po jedné dívce označuje hodnotu 1 - výrazně "neoblíbený" a 

hodnotu 2 - spíše "neoblíbený". 

Špatný - dobrý 
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Hodnocení na této škále je nejvíce konzistentní. Ze všech šesti možností 
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odpovědi vybírají všichni chlapci i dívky jen tři, které navíc v součtu dávají stejné 

hodnoty. Dívky se celkově více přiklánějí ke střední hodnotě 3, hoši dávají 

hodnocení vyšší - spíše "dobrý" a výrazně "dobrý". 
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Všichni 

Zbytečný - potřebný 

ON 

Chlapci Dí'lA<y 

Vyhodnocení této škály je určitým překvapením. Jen tři žáci hodnotí zlato 

jako velmi potřebné ajen o trochu více jako spíše potřebné. Většina (zejména 

dívky) označila střední hodnotu. Ve větší četnosti se objevují odpovědi spíše 

"zbytečný" . 

Bojím se - důvěřuji 
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Většina žáků zvolila střední hodnotu. V menší míře se vyskytují i vyšší 
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hodnoty - spíše "důvěřuji" a výrazně "důvěřuji". Za povšimnutí také stojí 

skutečnost, že nemalá část žáků označila N - nevím. Pojem "zlato" si obtížně 

spojují s postojem důvěry či strachu. 

Bezvýznamný - významný 
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Opět je určitým překvapením, že žáci (zejména dívky) volí v poměrně 

značné četnosti střední hodnotu - zlato pro ně není pojem ani významný ani 

bezvýznamný. Hned na druhém místě (a u chlapců na prvním) je ale zastoupeno 

hodnocení výrazně "významný". Objevuje se (byť v malé míře) i opačný názor-

výrazně "bezvýznamný". 

Nebezpečný - bezpečný 
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Tato škála je jedinou, ve které dávají dívky průměrně vyšší hodnocení než 

chlapci. Většina se sice přiklání ke střední hodnotě, u dívek se ale ve větší míře 
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vyskytuje hodnocení zlata jako výrazně "bezpečného", u chlapců jen spíš 

"bezpečného". Ve sporadické míře se objevuje i hodnocení výrazně nebo spíše 

"nebezpečný" . 

V oblasti afektivní dimenze se během vlastivědné vycházky zaměříme 

obecně na další formování postojů žáků k pojmu "zlato" (tj. směrem k tomu, aby si 

každý vytvořil svůj postoj a tím se minimalizovalo množství odpovědí N - nevím). 

Z výše výše zmíněných osmi škál se některé snaží klasifikovat velmi subjektivní 

přístup žáka (např. líbí se mi - nelibí se mi: tj. co se jednomu líbí, druhému se líbit 

nemusí, aniž by k příklonu na jednu či druhou stranu byly objektivní důvody; 

podobně škála neobllbený - obllbený). Pokud tedy lze zde vytyčit nějaké optimální 

umístění, pak by mu snad mohly odpovídat v hodnoty 3, 4 a 5. 

Další škály také mapují subjektivní pojetí žáka, ale k jeho utváření je už 

potřeba nějaký podklad - dosavadní zkušenost žáka vycházející z přijatých 

informací. Sem by patřily např. škály nebezpečný - bezpečný, škodlivý - užitečný, 

bezvýznamný - významný, zbytečný - potřebný. Za optimální hodnotu v testech 

bychom zde mohli považovat stupeň 4 nebo 5. Povedeme tedy žáky k tomu, abych 

chápali pojem "zlato" jako spíš/výrazně bezpečný, spíš/výrazně užitečný, 

spíš/výrazně významný a spíš/výrazně potřebný. 

Plánovaná vlastivědná vycházka tak zdůrazní aspekty významu, užitečnosti 

a potřebnosti zlata a zmíní se o tom, že zlato není nebezpečné. 

Popisované rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou z hlediska nevelkého 

početního zastoupení obou skupin jen podružného významu. 

2.7.2.3. Oblast za strukturování - test III. 

Na základě výsledků předvýzkumu bylo sestaveno celkem šest 

zastrukturovacích schémat, ze který žáci vybírali to, které nejvíce odpovídá jejich 

pojetí zlata v souvislostech s dalšími pojmy. Schémata se odlišovala jednak 

stoupající vnitřní uspořádaností a jednak výběrem pojmů a termínů(s rostoucím 

zastoupením pojmů z oblasti geologie a jí příbuzných). 

První schéma obsahuje pouze jediný termín z oblasti geologie ("doly" - lépe 

řečeno - jde o hornický výraz), ostatní souvisejí spíš se zlatem jako zdrojem 

bohatství ("bohatství"), s etickými problémy se zlatem ("krádež", "parádivost"), se 
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zlatými předměty ("šperk", "mince") nebo s estetickými vlastnostmi ("krása"). 

Druhé schéma zahrnuje dva odborné výrazy - "doly" a "zlatinka" (ta 

nahradila slovo "parádivost"). Ostatní pojmy ("krádež", "bohatství", "mince", 

"krása", "šperk") zůstaly zachovány jako v prvním schématu. 

Ve třetím schématu se z geologických a souvisejících pojmů a termínů 

objevují tyto: "doly", "zlatinka" a navíc "rýžování" (s vazbou na "zlatinku"). Pojem 

"třpyt" z oblasti estetiky nahradil pojem "krása" z téže oblasti. Ostatní ("mince", 

"šperk", "bohatství") zůstalo zachováno. 

Ve čtvrtém schématu jsou k stávajícím výrazům "doly", "zlatinka" a 

"rýžování" přidány ještě ,jižní Afrika" (s vazbou na "doly") a dále dvojice 

souvisejících slov "čisté" a "ryzost". Z ostatních prvků zůstává pouze "bohatství". 

Páté schéma zahrnuje už jen pojmy od geologie se odvíjející. Místo pojmu 

"ryzost" byl zařazen klenotnický termín "karát" Gako míra ryzosti). Pojem 

"bohatství" byl nahrazen výrazem "těžba" v podobě nadřazeného pojmu k 

"rýžování" a "dolům". Rozdíl mezi čtvrtým a pátým schématem je také patrný v 

rostoucím vnitřním uspořádání schématu. 

Rovněž šesté schéma zmiňuje jen pojmy a termíny z geologie a příbuzných 

oborů. Na rozdíl od předchozího schématu obsahuje i termíny, které žáci zatím 

zřejmě neznají, nebo si nedávají do souvislosti se zlatem ("amalgám", "křemen"). 

To ovšem nemusí být na škodu věci. Objasnění souvislostí těchto prvků s pojmem 

"zlato" se bude věnovat pozornost na vlastivědné vycházce. Toto šesté schéma má 

také ze všech nejpropracovanější vnitřní strukturu. 
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Četnost výběru jednotlivých zastrukturovacích schémat přibližuje diagram: 

Všichni Chlapci 
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U chlapců i dívek je v největší míře vybíráno schéma 3, následováno 

schématem 1. Výběr ostatních je zastoupen více méně sporadicky - jedním, či 

několika málo žáky. 

Předpoklad výsledku prvního testování se tak naplňuje. Výrazné rozdíly 

mezi výběrem chlapců a dívek nejsou pozorovány. Žáci nejčastěji vybírají schémata 

1 a 3. Nepřímá úměra četnosti výběru v závislosti na stoupajícím pořadovém čísle 

schématu (tj. čím vyšší pořadové číslo schématu, tím menší počet žáků si ho zvoli) 

je pozorována pouze u diagramu "všichni" 4 - 6 schéma. Zajímavým faktem může 

být vysoká četnost výběru schématu 3. Zřejmě se odvíjí od toho, že žáci už pojem 

"zlato" mají zařazen do souvislostí se známějšími odbornými pojmy. Schémata 1 a 

2 jim tedy v tomto ohledu mohou připadat jako příliš jednoduchá. 

Při vycházce se zaměříme na propojování pojmu "zlato" s dalšími pojmy z 

oblasti geologie a hornictví. 
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2.7.3. Vlastivědná vycházka 

2.7.3.1. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 

Regionální muzeum se nachází v kamenném domě zvaném Mince, který 

stojí v dolní části náměstí. Tento dům sloužil nejprve jako horní úřad, po husitských 

válkách a úpadku zdejší těžby zlata přešel do soukromých rukou. Koncem 16. 

století jej na krátký čas vlastnil Edward Kelley, dvorní alchymista císaře Rudolfa II. 

Později dům sloužil i jako obecní škola a od roku 1958 je v něm umístěno muzeum. 

Kromě stále výstavy Zlato v České republice (viz dále) nabízí muzeum ještě 

dvě trvalé expozice: Tramping a příroda v jižním okolí Prahy (počátky trampingu v 

Čechách, historie a současnost trampských osad, trampská písnička, osobnosti 

trampingu) a Z historie regionu (archeologické exponáty spojené s jílovským 

regionem - Ostrovský klášter, keltské hradiště Závist; život v Jílovém a okolí od 

středověku do začátku 20. století, vorařství na Vltavě a Sázavě). 

Na nádvoří muzea je možné si v letních měsících vyzkoušet rýžování zlata. 

Trvalé expozice doplňují různé tématické výstavy a pravidelné akce (např. 

celostátní setkání dráteníků). Ve správě muzea se nacházejí také tři zpřístupněné 

štoly - štola sv. Josefa, štola sv. Antonína Paduánského a štola v Halířích!;. 

2.7.3.2. Stálá expozice - Zlato v České republice 

Zmíněná výstava se nachází ve čtyřech místnostech prvního patra. První 

místnost (uvádím v pořadí, jak se jimi prochází) seznamuje návštěvníky se zlatem 

jako materiálem, věnuje se jeho fyzikálním vlastnostem, výskytem ve světě a 

použitím v různých oblastech lidské činnosti. Druhá místnost se věnuje jednotlivým 

nalezištím zlata v České republice, popisuje postupy jeho získávání a obsahuje také 

informaci o různých hmotnostních jednotkách zlata. Ve třetí místnosti se nacházejí 

zajímavé trojrozměrné exponáty - soubor kahanů a důlních svítidel, středověké 

žebříky, sáně na vytahování rudy, dále model ventilátoru poháněného vodním 

kolem, obrazy důlní techniky a též letecká mapa okolí Jílového u Prahy s 

vyznačením někdejších dolů a rýžovišť. A konečně čtvrtá místnost zachycuje dějiny 

těžby na Jílovsku od prvopočátků až po ukončení prací ve II. polovině 20. století. 

15 Více informací u Regionálním muzeu lze najít na www.muzeumjilove.cz 
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Rovněž zde můžeme najít vzorky různých zlatonosných rud a modely amalgační 

úpravny a svislého žentouru poháněného koňmi. 

2.7.3.3. Program pro žáky 

Zahájíme jej ve čtvrté místnosti, která je jednak nejprostornější, jednak se 

zde žáci mohou posadit a jednak tu budeme nejméně vadit případným dalším 

návštěvníkům (nústnost je poslední v pořadí). 

Program bude spočívat ve výkladu, který bude přerušován jednak otázkanů, 

které mohou děti na základě předchozích znalostí nebo své intuice úspěšně 

zodpovědět, dále postupnými ukázkami exponátů a modelů, tipovací soutěží a 

konečně jedním aktivizačním prvkem v podobě didaktické hry. Výklad nebude s 

ohledem na věk žáků vyčerpávající, vybíráme podstatné a zajímavé údaje. K 

výrazné redukci informací oproti expozici dochází zejména u historického přehledu 

(přestože tvoří páteř výkladu) a u ukázek jednotlivých vzorků zlatonosných rud Ue 

jich tu několik desítek s odborným popisem). Prostor bude samozřejmě také 

věnován možným doplňujícím otázkám ze strany žáků. 

Na závěr výkladu dostanou žáci kvíz a budou moci si na nádvoří muzea 

vyzkoušet rýžování zlatinek. 

2.7.3.4. Výklad v expozici zlata zaměřený na žáky 4. třídy 

Začneme dějinami ZÍskávání zlata v okolí Jílového. Prvním, kdo zde dobýval 

zlato, byli Keltové - a to už 200 let před n.I. Používali k tomu metodu rýžování. 

(Dotaz žákům: Jak se rýžuje zlato?) Do mělké pánve se nasype písek s obsahem 

zlata a pak postupným proplachováním vodou se odstraní nejprve lehké části (půda 

a organické zbytky rostlin a živočichů), dále větší kamínky (to určitě není zlato) a 

při troše štěstí se mezi jemným pískem zalesknou kousky zlata. Tento postup se také 

nazýval šlichování (vymýváním vodou se nejdříve získával šedý šlich a pak černý 

šlich) a bylo možné jím objevit zlato ve formě zlatinek (kousky do 4 mm viditelné 

okem). Keltové z nich vyráběli jednak ozdoby (náramky, náhrdelníky, velké prsteny 

- nejen pro ženy ale i pro muže) a jednak platidla - mince. Ty nejstarší keltské se 

nazývaly statéry. Na našem území však razili mince zvané duhovky. (Následuje 

prohlídka pomůcek potřebných k rýžování a obrázků keltských výrobků ze zlata ve 

druhé místnosti). 
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Po Keltech se na našem území usídlili Slované, kteří také uměli rýžovat 

zlato a dokázali ho zpracovávat. To bylo v 6. - 10. století. Rýžování ale už nestačilo 

(otázka na žáky - Proč nestačilo? - Naleziště již byla slabá - vytěžená z minulosti), 

a tak začíná klasická těžba - nejprve povrchová a pak i hlubinná. To se už ale 

pohybujeme ve středověku, ve kterém těžba zlata byla značným zdrojem příjmů pro 

přemyslovskou vládnoucí dynastii. (Doly totiž vlastnil král, i když významní 

měšťané také měli svoje podíly.) Velký rozvoj zdejší těžby nastává za Jana 

Lucemburského, který nechal ze zlata razit první skutečné mince na sever od Alp 

(otázka žákům: Jak to? První mince - duhovky - přece vyráběli Keltové? Keltské 

duhovky neměly ražbu, byla to vlastně jen malá zlatá kolečka) s názvem florén -

český dukát. Nejlepší období ale vrcholí až za jeho syna - Karla IV. Ten zlato 

používal jednak na ražbu vlastních dukátů a dále na zhotovení královské koruny 

(použito zlato z Radlíku - osady severně od Jílového, přes kterou se jede autobusem 

z Prahy). Díky ziskům z těžby zlata také dal Karel IV. postavit Karlštejn (na 

ochranu korunovačních klenotů) a kamenný most v Praze (dnes Karlův). Následuje 

prohlídka vystavených mincí - ve čtvrté místnosti. 

Na těžbě zlata měl zájem nejen král, ale i měšťané. Zajímavý je zejména 

příběh jednoho z nich - Jana Rotleva. Ten se také snažil těžit zlato, ale nebyl 

úspěšný. Přesto doufal, že se úspěch nakonec dostaví, a tak, aby mohl pokračovat v 

těžbě, odnesl do zastavárny šlojíř své manželky (otázka na žáky: Co je to šlojíř? 

Jde o bohatě zdobený svatební závoj.) Za získané peníze najal horníky a nakoupil 

lůj do kahanů a pokračovali v dolování. (Následuje prohlídka kahanů a dalších 

hornických exponátů ze středověku - ve třetí místnosti.) Nicméně opět nic 

nenacházeli. Když navíc Rotlev spatřil, jak mu myši okusují lůj na svícení, dostal 

ho takový vztek, že popadl klín a hodil ho po těch myších. Klín s velikou silou 

dopadl na kámen, kousek se odloupl a pod ním se objevila zlatá žíla. Těžba tedy 

pokračovala, Rotlev za tři měsíce vytěžil přes půl tuny zlata a velmi zbohatl (bývalý 

Rotlevův dům je dnes součástí pražského Karolina). Na památku byl tento důl 

pojmenován Šlojíř. (Úkol pro děti: najděte na letecké mapě ve druhé místnosti tento 

důl a zjistěte jeho číslo. Má číslo 17.) 

Dále následovala doba husitských válek a po ní se už nikdy neobnovila 

bývalá sláva jílovských zlatých dolů. Snad jedině za vlády Vladislava Jagellonského 
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dochází k určitému oživení, byla zde v provozu mincovna, kde se razily zlaté 

dukáty. Vydatná naleziště už byla vytěžena, ale lidé přišli na to, že zlato je obsaženo 

i v okolní hornině (nejčastěji v křemenných žilách) - v malém množství, které není 

oku viditelné. (Prohlédneme si exponáty zlatonosných rud ve čtvrté místnosti. 

Zároveň dáme žákům otázku k přemýšlení: Jak by se z takové horniny dalo získat 

zlato?) Vznikl proces zvaný amalgamace. Ruda se při něm nadrtila na jemný písek, 

který se dal do kontaktu se rtutí. Chemickou reakcí na sebe rtuť navázala částice 

zlata - směs se nazývá amalgam (odtud název). A pak stačilo zahřát amalgám na 

alespoň 300°C, rtuť se odpařila a zůstalo zlato. 

Protože je tento postup poněkud složitější, znázorníme si ho následující 

hrou. Každé dítě obdrží kartičku se slovem zlato nebo rtuť nebo hornina - v poměru 

přibližně 1 : 2 : 4. (Na kartičce" zlato" je zezadu napsána slabika MAL, na 

polovině kartiček" rtuť" se na zadní straně nachází písmeno A a na druhé polovině 

slabika GÁM.) Doprostřed si stoupnou žáci představující rtuť. Stranou vytvoří žáci 

s kartičkami" hornina" jeden shluk s žáky hrajícími zlato. Na pokyn učitele se tito 

žáci vmísí ke "rtuti", která si k sobě chytne "zlato" (dvě "rtuti" najedno "zlato"). 

Pak následuje spláchnutí vodou. Na učitelův pokyn "se odplaví" žáci s kartičkami 

"hornina ". Zůstane tak" rtuť" s navázaným" zlatem ". Žáci otočí své kartičky a měl 

by vzniknout název směsi - tedy amalgám. (Případně bude nutné některé" rtuti" 

mezi sebou proházet, aby dané slovo vzniklo). Dále učitel popisuje zahřívání směsi 

- může třeba počítat po desítkách a oznamovat tak stoupající teplotu. Jakmile 

hodnota dosáhne ke třem stům, "rtuť" se odpaří - žáci s tímto označením odejdou. 

A zůstane čisté "zlato".) 

V dalších staletích se na Jílovsku těžilo zlato se střídavým úspěchem. Doly 

byly prohlubovány, a tak na mnoha místech začala být problémem prosakující voda, 

kterou horníci různými důmyslnými způsoby odváděli pryč. A není divu, vždyť 

některé z dolů šly až pod úroveň blízké řeky Sázavy. Zlata se ale moc nevytěžilo, a 

tak v roce 1873 byly doly prodány do soukromých rukou - podnikateli Josefu 

Wangovi. Ten obnovil těžební práce, ale za necelých deset let (v roce 1881) chtěl 

doly prodat. Dokonce si podal inzerát do novin, ve kterých doly nabízí jako 

"výnosné". (Prohlídka tohoto inzerátu - na tabuli ve čtvrté místnosti.) Doly pak 

ještě několikrát změnily majitele, až se dostaly do rukou československému státu. 

65 



Po ll. světové válce se zde rozběhl průzkum nalezišť a následně i těžba (v 

letech 1950 -1968). Za těchto osmnáct let bylo vytěženo 1133 kg zlata (to je 

zhruba 63 kg ročně). A tak byly doly definitivně uzavřeny jako nevýnosné. 

Zlato se v minulosti těžilo v naší zemi i jinde než zde. Například na 

severovýchodní Moravě v pohoří Jeseníky - tam těžba dala i název obci - Zlaté 

Hory. Dále v západních Čechách - Kašperské Hory a ve středních Čechách -

Štěchovice, Krásná Hora, Nový Knín. Všechna tato naleziště jsou dnes opuštěna, 

zlato se většinou nevyplatí těžit. A kde by se to vyplatilo (např. Veselý vrch na 

Novoknínsku), tam je to spojeno se značným rizikem ekologické zátěže pro okolní 

krajinu. Dnes se tedy v České republice zlato netěží. (K tomu je možné si 

prohlédnout mapu v první místnosti, kde jsou označena místa těžby.) 

Co není u nás, může být v jiných zemích. V současné době mají největší 

zásoby zlata Jihoafrická republika, Rusko, Mongolsko, Austrálie, USA a Kanada. 

(viz další mapa v první místnosti). 

A jaké využití má zlato dnes? Kde se v dnešní době nejvíce používá? 

(Otázka pro děti - necháme je jmenovat několik příkladů.) Využití ve šperkařství a 

zlatnictví jistě nepřekvapí. Používá se zde čisté zlato i jeho slitiny, které jsou méně 

cenné, protože kromě zlata obsahují ještě nějaký jiný kov. Proto byla zavedena 

jednotka čistoty zlata - karát. Čisté zlato má 24 karátů. Také jistě nebude 

překvapením využití zlata v bankovnictví, k výrobě medailí a pamětních mincí, či 

zlato jako součást státního pokladu. Zlato se také používá v uměleckých řemeslech 

- k pozlacování skla a keramiky. Využití ve stomatologii se snižuje (místo "zlatých 

zubů" se používají náhražky, které lépe napodobují skutečnou barvu zubů). Využití 

v technice ale stoupá, protože zlato výborně vede elektrický proud. Zlacené 

kontakty jsou součástí mnoha elektronických přístrojů - od těch, co máme v 

domácnostech, až po ty, které létají do vesmíru. (Prohlídka několika vitrín v první 

místnosti, ve kterých jsou uvedeny příklady využití zlata.) 

Zlato má ještě několik zajímavých vlastností. Dá se vytepat na velmi tenký 

plátek - jen zlomek milimetru 16. Tedy mnohem tenčí než třeba běžný list papíru. V 

této vlastnosti nemá zlato mezi kovy konkurenta - říkáme, že je nejkujnější kov. 

Zlato je na jednu stranu velmi odolné - nikdy nezreziví (proto lze najít zlaté 

16 přesně 0,00014 mm 
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předměty i ve vracích dávno potopených lodí), nepůsobí na něj běžné kyseliny 

(kromě lučavky královské - ale to je směs kyseliny dusičné a kyseliny 

chlorovodíkové v poměru 1:3). Na druhou stranu je poměrně měkké - třeba takový 

křemen, živec nebo i železo jsou daleko tvrdšP7. Zlato lze tedy celkem snadno 

mechanicky poškodit - například poškrábat nožem. Zlato je dále poměrně těžké -

při stejném objemu je těžší než cín, měď, zinek, hliník ale i železo l8
• Pro tyto 

vlastnosti a také pro svůj nepoITÚjející lesk se zlato stalo klasickým drahým kovem s 

poměrně značnou cenou. (Děti si mohou zkusit tipovat, kolik korun by stála hrací 

kostka z čistého zlata. Správný tip je 12.035,- KČ. 19) 

A na závěr tip pro hledače zlata: zlato se nachází skoro všude kolem nás - ve 

vodě mořské i sladkovodní, v rostlinách i v tělech zvířat, dokonce i v tělu člověka. 

Jen je to ve velmi, velmi malém množstvÍ. (Informace na tabuli v první místnosti.) 

2.7.3.5. Další program 

Po ukončení výkladové části programu dostanou žáci po dvojicích 

doplňovací kvíz s tajenkou. Ke každé ze dvanácti otázek jsou nabídnuty tři 

možnosti odpovědí. Tu správnou najdou v expozici (pokud si ji už nebudou 

pamatovat z předchozího programu). Každé odpovědi odpovídá určité písmeno, 

které žáci zapisují na příslušné místo v tajence. Kvíz je součástí přílohy této práce. 

Dvojice, která správně vyluští tajenku (Jílové u Prahy), dostane malou 

odměnu a může si jít vyzkoušet rýžování zlatinek na nádvoří zámku. K tomu 

doporučujeme, aby žáci měli vlastní pinzetu a malou uzavíratelnou nádobku (např. 

od léků). Rýžovací pánve jsou zdarma k zapůjčení u pokladny. 

2.7.4. Očekávané výsledky druhého testování 

Pro stanovení předpokladu vztahujícímu se k výsledkům baterie testů po 

vlastivědné vycházce je nutné jednak přihlédnout k výsledkům prvního testování a 

jednak k autorově osobní reflexi skutečnosti, jak žáci reagovali, potažmo 

spolupracovali během vycházky. Uvědomujeme si, že reflexe je subjektivní 

17 Tvrdost zlata je 2,5 dle Mohsovy stupnice. 

18 Hustota zlata je 19,3 glan3
, u ostatních uvedených kovů je to méně než polovina. 

19 Ke dni 4.11.2009 byla cena zlata 1.081,- USD za troyskou unci (tj. 31,1 g). Při uvažované 
velikosti hraá kostky 1 cm3 a kurzu 17,94 Kč/USD vychází zmíněná cena. 
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záležitostÍ. Nicméně něco o přístupu žáků k tématu vypovídá a něco o výsledcích 

konečných testů může napovědět. V tomto ohledu je tedy třeba zmínit, že dotyčná 

skupina žáků jako celek udržela pozornost je po poměrně krátký čas. Samozřejmě 

byli jednotlivci, kteří se o vše zajímali a to po celou dobu - výborně spolupracovali, 

kladli zajímavé otázky, bylo zřejmé, že se chtějí něco dozvědět. Byli ale také žáci, 

kteří už od počátku rušili, dávali najevo svůj nezájem a nenechali se zlákat ani 

žádným aktivizujícím prvkem ve výkladu (zejména při didaktické hře přibližující 

pojem "amalgamace" vytvářeli naprostý chaos). 

V oblasti kognitivní dimenze dětského pojetí zlata obecně očekáváme dvojí 

posun - jednak v růstu počtu správných odpovědí žáků na otázky v testu (a to jak v 

hodnotách absolutních - tj. u každého žáka jednotlivě, tak v hodnotách 

průměrných) a jednak v poklesu četnosti odpovědí "nevím, neumím odpovědět" (po 

vycházce, kde jsme se daným otázkám věnovali, by už žáci "měli umět 

odpovědět"). Na množství správných odpovědí na konkrétní otázky by se také 

mohlo projevit časové hledisko programu v muzeu - tj. zda jsme se dané otázce 

věnovali spíš na začátku, nebo spíš ke konci. 

Celkově lze tedy čekat zvýšení hodnoty n; odhad činí n = + 0,5. To by oproti 

prvním výsledkům byl nárůst o +1 (viz kapitola 2.7.2.1.) Průměrnou hodnotu n pro 

chlapce bychom odhadovali vyšší (n = + 0,7) než u děvčat (n = + 0,4). 

V oblasti afektivní dimenze dětského pojetí zlata se průměrné hodnoty n 

chlapců i dívek pohybovaly v kladné části intervalu <-2;2> (viz kapitola 2.7.2.2.) 

Převažuje tedy vesměs pozitivní chápání tohoto pojmu. Po vlastivědné vycházce lze 

očekávat jen mírný nárůst celkové hodnoty n: odhad činí n = + 1. U chlapců je 

očekávána hodnota vyšší (n = + 1,2) než u dívek (n = + 0,8). 

Při prvním testování si žáci v testu na zastrukturování pojmu zlato nejčastěji 

vybírali schémata 1 a 3 (viz kapitola 2.7.2.3.). Po provedené vycházce bychom 

očekávali propojení pojmu "zlato" v mentálních mapách žáků s dalšími pojmy, a 

tím pádem četnější výběr schémat s vyšším pořadovým číslem. Otázkou zůstává, do 

jaké míry může vycházka v trvání jednoho dopoledne zásadněji zvýšit vazbu pojmu 

"zlato" k dalším pojmům odvíjejícím se z oblasti geologie. Zásadnější rozdíly mezi 

chlaQci a dívkami neučekáváme. 
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2.7.5. Vyhodnocení druhého testování 

S odstupem několika dnů po vlastivědné vycházce žáci vyplňovali stejnou 

baterii testů jako při prvním testování. Z důvodu nemocnosti však probandů mírně 

ubylo. Testy absolvovalo 10 chlapců (-1) a 15 dívek (-1): celkem 25 žáků. 

2.7.5.1. Oblast kognitivní dimenze - test I. 

Počty správných (ps) a nesprávných (pn) odpovědí deseti chlapců a patnácti 

dívek ukazují následující tabulky. 

Hodnota n je vypočítána podle vztahu n = (ps - pn) / 6. 

chlapci 1 2 3 

ps 8 9 9 

pn 4 3 3 

n 0,67 1 1 

dívky 1 2 3 

ps 5 7 6 

pn 7 5 6 

n -0,33 0,33 ° 
dívky 9 10 

ps 5 8 

pn 7 4 

n -0,33 0,67 

Průměrná hodnota n pro chlapce: 

Průměrná hodnota n pro dívky: 

Průměrná hodnota všech: 

4 5 

8 9 

4 3 

0,67 1 

4 

10 

2 

1,33 

11 

12 

° 2 

n = 0,53 

n = 0,64 

n = 0,60 

6 

5 

7 

-0,33 

5 

11 

1 

1,67 

12 

9 

3 

1 

7 8 9 10 

7 6 8 7 

5 6 4 5 
.-

0,33 ° 0,67 0,33 

6 7 8 

5 11 8 

7 1 4 

-0,33 1,67 0,67 

13 14 15 

8 5 9 

4 7 3 

0,67 -0,33 1 

Očekávání se víceméně potvrzuje ve své první části - průměrný výsledek 

hodnoty n = 0,60 téměř odpovídá odhadu, který činil n = 0,50. Předpoklad se ale 

nepotvrzuje ve své druhé části. Oproti očekávání je průměrný výsledek dívek lepší 
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než předpoklad (n = 0,40), a také lepší než průměrný výsledek chlapců. Chlapci byli 

poněkud přeceněni - jejich průměrné nje ve skutečnosti nižší než činilo očekávání 

(0,70). 

Na základě individuálních hodnot n v tabulkách je dále možné konstatovat, 

že většina chlapců měla 8 nebo 9 odpovědí správně a jen jeden chyboval ve více 

než v polovině případů. U děvčat jsou patrné větší individuální rozdíly. Na jedné 

straně byla jedna, která měla všechno dobře a další dvě, které se dopustily jen jedné 

chyby. Na druhou stranu je potřeba zmínit 4 žákyně, které nesprávně odpověděly na 

více než polovinu otázek. 

Jelikož druhé testování mělo také posoudit, do jaké míry byly odstraněny 

dětské miskoncepce v pojetí zlata, je třeba probrat testové otázky i jednotlivě: 

1. Porovnávání hmotnosti dvou stejně velkých kostek - zlaté a železné: 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O • Všichni Chlapci Dí~y 

železná bude pod
statně těžší než zla
tá 

• zlatá bude pod
statně těžší než že-
lezná 

i I železná bude o ma
ličko těžší než zlatá 

[I Nevím. neum ím 
odpovědět 

Správná odpověd' je _ - zlatá kostka bude podstatně těžší než železná. 

U této otázky můžeme pozorovat markantní nárůst správných odpovědí. V prvním 

testování bylo takových jen 15 %, zde je to již 68 %. Můžeme tedy konstatovat, že 

miskoncepce železa jako něčeho absolutně těžkého byla do značné míry odstraněna. 

Většina žáků si již uvědomuje, že zlato je velmi těžký materiál. 
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2. Co je to zlatinka? 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
Všichni 

~ 

Chlapci Dí~y 

malý kousek zlata, kte
rý lze nalézt v pňrodě 

• druh zlaté mince 
ražené na Kar1a IV. 
zlatý ozdobný knoflik 
vyráběný Slovany 

O Nevim, neumim 
odpovědět 

Správný odpověď je šedá. Zlatinkaje malý kousek zlata (do 4 mm), který 

lze najít v přírodě - nejčastěji v písku na březích potoků. Tato otázka byla úspěšně 

odpovězena již při prvních testech - celkem tehdy dalo správnou odpověď 85 % 

žáků. Úspěšnost byla zachována i při druhých testech - správně odpovědělo 86 % 

všech žáků. Pojem "zlatinka" tedy můžeme považovat za dostatečně známý a navíc 

nezatížený žádnou miskoncepcí. 

3. Otázka na současnou těžbu zlata v České republice: 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
Všichni Chlapci Dí~y 

i těží se u obce Zlaté 
Hory v Jeseníkách 

• těží se u 
Ka~perských Hor 
v západních Ce

II vůbec se netěží 
[J NevÍ1l, neulTim od

povědět 

Správná odpověď je žlutá. Zlato se v současné době v České republice 

vůbec netěží. Správně odpovědělo 13 žáků (tj. 52 %). To je sice jen něco málo přes 

polovinu. Ale i tak můžeme pozorovat nárůst oproti prvnímu testování (30 % 

správných odpovědí). Navíc došlo k značnému úbytku volby "nevím" - z původních 

30 % na 4 %. Je zvláštní, že žáci tentokrát častěji volili nesprávné odpovědi. Možná 

sehrál svou roli i fakt, že možnostmi současné těžby zlata jsme se zabývali až v 

závěru programu v muzeu. 
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4. Lze do zlaté tabulky udělat rýhu kapesním nožem? 

18 

16 
14 

12 
10 

8 
6 
4 
2 

O 
Všichni Chlapci Dí\4<y 

ne, zlato je pfm~ 
tvrdé. 

• kapesnm nožem ne, 
kvalilnějšm ano 

; 1 ano, i kapesním 
nožem to lze 

[] Nevin, neumí'n od
povědět 

Správná odpověď byla žlutá. Tvrdost zlata ve stupnici tvrdosti podle Mohse 

činí 2,5 - zlato tedy není příliš tvrdé. Správně odpovědělo 17 žáků (68 %), cožje 

značný nárůst proti prvním testům, kde úspěšných bylo jen 33 % žáků. Nicméně 

přesto 24 % probandů stále zůstává na úrovni miskoncepce: zlato je příliš tvrdé, 

nelze do něj udělat rýhu kapesním nožem. 

5. Otázka zaměřená na vymezení výrazu "rýžování": 
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Všichni Chlapci Dí\4<y 

při propírání písku 
se hledají kousky 
zlata 

• při propírání písku 
se kousky zlata při
tahují magnetem 

! ! při propírání písku 
se kousky zlata 
chytají na chlupa
tou látku 

O Nevím, neum ím 
odpovědět 

Správná odpověď byla šedá. Při rýžování se v mělké nádobě propírá písek a 

hledají se malé kousky zlata. Správnou odpověď uvedlo 20 žáků (tj. 80 %). Již při 

prvním testování tato otázka nedělala žákům problémy - úspěšně jí zodpovědělo 

dokonce 85 % žáků. Pojem "rýžování" je tedy dostatečně známý a nezatížený 

miskoncepcemi. 
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6. Otázka směřovala k posouzení faktu, jak pomyslné kabely ze zlata povedou 

elektrický proud: 
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LI elektrinu vůbec ne
povedou 

• elektrinu povedou 
~patně 

i-i elektřinu povedou 
výborně 

D Nevin, neurrWn od
povědět 

Správná odpověď je žlutá. Zlato je výborný vodič elektrického proudu. Tato 

otázka patří mezi nejméně úspěšné v celém testu. Správnou odpověď označilo jen 

36 % žáků; častým pojetím stále zůstává představa zlata jako špatného vodiče 

elektřiny či dokonce izolantu. Oproti prvnímu testování je však patrný nárůst 

správných odpovědí - tehdy odpověděla správně jen jedna žákyně (4 %). Nutno 

tedy konstatovat, že v otázce elektrické vodivosti zlata mezi žáky stále přetrvává 

miskoncepce. Zřejmě má na tom podíl i skutečnost, že jsme se této vlastnosti zlata 

během vycházky věnovali jen v závěru programu a poněkud okrajově. 

7. Nejbohatší světová naleziště zlata v současnosti: 
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'jižní Afrika, Austrálie, 
Kanada 

• Německo. Francie, 
Polsko 

[:I Indie, Cína 
D Nevím, neumím 

odpověděl 

Správná odpověď je šedá. Největší světová naleziště zlata se nacházejí v 

jižní Africe, Austrálii a Kanadě. Správnou odpověď uvedlo 14 žáků (tj. 56 %). To 

není vysoká hodnota. Kdyžjí ale srovnáme s prvním testováním, kde na tuto otázku 

správně odpovědělo jen 18 % žáků, můžeme pozorovat nemalý nárůst. Rovněž se 
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snížila četnost výběru odpovědi "nevím, neumím odpovědět" - a to z 60 % na 24 %. 

Žáci 4. ročníku zřejmě ještě nemají celkovou představu o jednotlivých 

světadílech a zemích. Obtížně tedy budou lokalizovat naleziště zlata. 

8. Chování zlata v kyselině sírové - chemická stabilita zlata: 
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zlato se v kyselině 
rozpustí 

• níc se se zlatem 
nestane 

i-i zlato se potáhne ~
dým povlakem -
znehodnotí se 

lJ Nevím. neumím 
odpovědět 

Správná odpověď je _. Zlato je chemicky velmi stabilní - v kyselině 

sírové se s ním nic nestane. Správně odpovědělo 16 žáků (tj. 64 %). Oproti prvnímu 

testování je zde velmi výrazný posun k správnému pojetí. Tehdy totiž nechybovalo 

jen 11 % žáků. Podařilo se tak u většiny žáků vybudovat představu zlata jako 

stabilní látky, potažmo představu kyseliny sírové, která "nerozloží úplně všechno". 

9. Kdo na našem území razil první zlaté mince ajak se jmenovaly? 
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Všichni Chlapci Dí\A(y 

! ! Keltové - rrince se 
nazývaly duhovky 

• Slované a rrince se 
nazývaly florény 
král Karel rv. a rrince 
se nazývaly dukáty 

n Nevlm, neumm od
povědět 

Správná odpověď je šedá. Jako první na našem území razili zlaté mince 

Keltové. Tuto otázku zodpovědělo úspěšně 24 žáků (tj. 96 %) a tím se otázka 

zařadila na vrchol četnosti správných odpovědí. Už v prvním testování byla 

zaznamenána v této otázce velká úspěšnost odpovědí žáků (60 %) a ta se po 

vlastivědné vycházce ještě zvýšila. K úspěšnosti snad přispělo i zařazení tohoto 
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tématu do samého začátku programu v muzeu, kdy žáci byli ještě čilí a pozorní. 

10. Jaké zlato obsahuje prsten, který má 24 karátů? 
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napodobenina zla
ta - tzv."kočičí zlato" 

• zlato s malou 
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I-I čisté zlato 

[J Nevím. neum ím 
odpovědět 

Správná odpověď je žlutá. Zlato ryzosti 24 karátů je čistým zlatem bez 

jakýchkoli příměsí (24 karátů je maximum). Správnou odpověď uvedlo 17 žáků 

(tedy 68 %). Ve srovnání s předchozím testem (kde byl dosažen výsledek 18 % 

správných odpovědí) je to velmi markantní nárůst na téměř čtyřnásobek. Dále také 

výrazně poklesla četnost výběru možnosti "nevím, neumím odpovědět" - z 40 % na 

nynějších 8 %. Většina žáků pochopila význam jednotky karát a zná jeho maximální 

hodnotu. 

11. V jaké podobě se nachází zlato v hlubinných dolech? 
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Všichni Chlapci Dí~y 

. kousky kolem 1 mn v 
černém uhli 

• rrikroskopické kousky 
v šedém krerreni 

íl kousky kolem 5 mn v 
žule 

Cl Nevím, neurrim od
povědět 

Správná odpověd' je _. Zlato se v rudě vyskytuje nejčastěji jako 

mikroskopické kousky rozptýlené v šedém křemeni. Správně odpovědělo jen 6 žáků 
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(24 %). To je téměř stejně jako v prvním testování - tehdy bylo úspěšných 26 % 

žáků. Snížila se sice četnost výběru odpovědi "nevím, neumím odpovědět" - z 37 % 

na 16 %. Nicméně tento přesun nebyl ve prospěch správné odpovědi, ale směrem k 

miskoncepci - kousky zlata rozptýlené v černém uhlí. Tato představa snad vznikla v 

souvislosti se způsobem těžby černého uhlí - též v hlubinných dolech. 

12. Může zlato zrezivět? 
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ano, když na něj po
teče voda 

• jen poteče-li na něj 
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i -j ne 

[] Nevím, neumim od
povědět 

Správná odpověď je žlutá. Zlato nemůže zrezivět, nekoroduje. Správnou 

odpověď uvedlo 21 žáků (tj. 84 %). Tato otázka byla velmi úspěšně žáky 

absolvována již při prvním testování - tehdy správně odpovědělo 74 % žáků. I tak 

je patrný vzestup četnosti správných odpovědí. V tomto případě si velká většina 

žáků vytvořila správný prekoncept, který odpovídá realitě. 

Byl také očekáván pokles četnosti výběru odpovědi "nevím, neumím 

odpovědět" mezi prvním a druhým testováním. Výskyt tohoto typu odpovědí 

ukazuje tabulka: 

chlapci dívky všichni 

I. test 32 37 69 

II. test 8 14 22 

Pokles 0[%] 75 62 68 

V tomto kritériu se hypotéza ukazuje jako pravdivá. Nastal výrazný pokles 

ve výběru odpovědi "nevím, neumím odpovědět" - u chlapců dokonce o celé tři 

čtvrtiny. 
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2.7.5.2. Oblast afektivní dimenze - test II. 

Součet hodnot na všech osmi škálách u každého žáka jednotlivě vyjadřuje 

hodnota LP. Hodnota n (n = LP/(8 - N) - 3) pak označuje umístění afektivní 

dimenze žáka vzhledem k pojmu "zlato" ve standardizovaném intervalu <-2;2>. 

chlapci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LP 36 22 24 39 25 32 26 31 30 32 

N O 1 O O O O 1 O O O 

n 1,5 0,14 O 1,87 0,12 1 0,25 0,87 0,75 1 

dívky 1 2 3 4 5 6 7 I 8 

LP 25 26 27 35 30 35 38 ! 24 

N O O O O O O O 1 

n 0,12 0,25 0,38 1,38 0,75 1,38 1,75 0,43 

dívky 9 10 11 12 13 14 15 -
LP 26 27 31 30 33 24 35 

,--
N O O O O O O I O 

n 0,25 0,38 0,87 0,75 1,13 O i 1,38 

Průměrná hodnota n pro chlapce: n = 0,750 

Průměrná hodnota n pro dívky: n = 0,746 

Průměrná hodnota všech: n = 0,748 

V předpokladu druhého testování jsme učinili odhad afektivní dimenze na 

hodnotu n = + 1 s tím, že u chlapců je očekáván vyšší výsledek (n = + 1,2) a u 

děvčat nižší (n = + 0,8). 

Hodnoty v tabulce nás ujišťují, že nejvíce se k odhadům v hypotéze přiblížil 

výsledek děvčat. Průměrný výsledek všech dětí je nižší, než jsme očekávali, a 

průměrná hodnota chlapců je ještě nižší než odhad. Zároveň můžeme konstatovat, 

že po druhém testování nejsou patrné rozdíly mezi chlapci a dívkami - mají tedy 

zhruba stejnou afektivní dimenzi pojetí zlata. 

Pokud srovnáme výsledky prvního a druhého testování, pak můžeme dojít k 

málo očekávaným závěrům. Průměrná hodnota afektivní dimenze všech žáků se 
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sice mírně zvýšila (z n = 0,67 na n = 0,748), ale chlapci a dívky se na tomto 

posunu podíleli různou měrou a hlavně různým směrem. Zatímco hodnota n u 

děvčat vzrostla rychleji (z n = 0,5 na n = 0,746), u hochů došlo dokonce ke snížení 

dotyčné hodnoty (z n = 0,92 na n = 0,750). Tento pozorovaný posun ale nemusí 

vzhledem k velikosti sledovaného souboru žáků nic znamenat - mohl se odehrát na 

úrovni náhody. 

Pokud bychom přesto chtěli hledat nějakou příčinu tohoto protichůdného 

pohybu, pak ji můžeme spatřovat v rozdílném přijímání programu vlastivědné 

vycházky. Chlapce vesměs program tolik nezaujal a nenechali se vybudit ani 

různými aktivizačními prvky. Dívky byly pozornější, bylo znát, že je téma zajímá a 

baví. A tyto skutečnosti se zřejmě odrazily ve zvýšení, resp. snížení afektivní 

dimenze dětského pojetí zlata. Nicméně za pozitivní fakt můžeme považovat 

skutečnost, že chlapci i dívky se po druhém testování "sešli" na téměř identické 

hodnotě afektivní dimenze, která je v kladných hodnotách - převládá tedy kladné 

hodnocení fenoménu zlata. 

Škály opět probereme jednotlivě. Posuzování rozdílů mezi chlapci a dívkami 

je jen velmi orientační. Na přesné posouzení by musel být o dost větší soubor žáků. 

Nelíbí se mi - líbí se mi 
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Všichni Chlapci Dí\A<y 

Většina žáků se přiklání k hodnotě 4 - spíš "líbí se mi" (52 %). U děvčat je 

tato tendence výraznější. U chlapců se nejčastěji objevovala středová hodnota 3 -

oproti prvnímu testování je to posun dolů, tehdy větší část chlapců volila 5 -

výrazně "líbí se mi". Také není bez zajímavosti, že nikdo neoznačil ani hodnotu 1 -

výrazně "nelíbí se mi", ani hodnotu 2 - spíš "nelíbí se mi" a ani N - "nevím". 
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Škodlivý - užitečný 
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Velká část žáků považuje zlato za spíše "užitečné" (40 %) nebo dokonce za 

velmi "užitečné" (24 %). Opět nikdo nevolí hodnoty 1 - velmi "škodlivé", ani 2 -

spíš "škodlivé", ani N - "nevím, nechci se vyjádřit". 

Při prvním testování byly na této škále patrné rozdíly mezi chlapci a 

děvčaty. U chlapců výrazně převažovala hodnota 5 - velmi "užitečný", děvčata ve 

své většině volila spíš hodnotu střední. 

Neoblíbený - oblíbený 
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Opět zdaleka nejvíce žáků volí hodnotu 4 - spíš "oblíbený" (52 %), zbytek 

se dělí rovným dílem mezi hodnotu 5 - velmi "oblíbený" a hodnotu střední (po 24 

%). Můžeme zde pozorovat zajímavý rozdíl mezi chlapci a děvčaty: u děvčat 

převažuje pojetí zlata jako spíš "oblíbeného", chlapci se ve svých názorech 

víceméně rovnoměrně rozptylují mezi stupeň spíš "oblíbený". 
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Špatný - dobrý 
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! 3 _4 
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Žáci opět vybíraj í pouze tři ze šesti nabízených možností - a to střední 

hodnotu 3, hodnotu 4 - spíš "dobrý" a hodnotu 5 - výrazně "dobrý". Přitom 

zajímavostí této škály je skutečnost, že žádná volba výrazně nepřevažuje - a to ani 

v celkovém přehledu, ani při rozdělení na chlapce a dívky. Ve srovnání s prvním 

testováním, kde v diagramu k této škále se objevily tři naprosto stejně vysoké 

sloupce, zde přece jen jsou patrné malé rozdíly (možná na úrovni náhody). 

Zbytečný - potřebný 
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Tato škála je první, kde v diagramu všech žáků nepřevažuje hodnota 4 - spíš 

"potřebný". Zejména dívky volily častěji střední hodnotu, u chlapců byly hlasy 

rovnoměrněji rozložené. V celkovém diagramu tak převážila střední hodnota (48 %) 

a objevily se i hlasy pro hodnotu 1 - velmi "škodlivý" a hodnotu 2 - spíš 

"škodlivý". Ve srovnání s prvním testováním ale nejde o posun k nižším hodnotám 

- rozložení žákovských hlasů bylo tehdy podobné. 
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Bojím se - důvěřuji 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
Všichni Chlapci Dí\A<y 

Nejvíce žáků zvolilo opět střední hodnotu (40 %) - podíl na tom mají 

především dívky, které tuto možnost označily dokonce z 53 %. V celkovém 

přehledu také nevychází špatně hodnota 5 - velmi "důvěřuji" (32 %) - na tomto 

výsledku zas mají větší podíl chlapci - 50 % z nich si vybralo tuto možnost. V 

prvním testování více dominovala střední hodnota 3, v druhém jsou výsledky 

rovnoměrněji rozložené mezi hodnoty 3, 4 a 5. 

Někteří žáci si také zřejmě stále nedovedou spojit škálu "bojím se -

důvěřuji" s pojmem "zlato" (viz nově se objevující hodnoty N). 

Bezvýznamný - významný 
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Velká část žáků se přiklání k volbě 4 - spíš "významný" (44 %), 

nezanedbatelný je i podíl volby 5 - velmi "významný" (28 %). Ve srovnání s 

prvním testováním zde dochází k viditelnému posunu od střední hodnoty k volbě 4. 

Ve sporadické míře lze pozorovat i volbu 2 - spíš "bezvýznamný" a volbu N. 
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Nebezpečný - bezpečný 
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Opět převládá volba střední hodnoty - zvolilo ji 48 % žáků (především 

dívek). Určitým překvapením muže být diagram chlapců, ve kterém poprvé úplně 

chybí volba 5 - zcela "bezpečný (u děvčat je tato volba zastoupena jen v malé 

míře), zato se objevuje volba 1 - velmi "nebezpečný". Ve srovnání s diagramy téže 

škály v rámci prvního testování ale nejde o nijak průlomový výsledek - naopak, jde 

o výsledek velmi podobný. 

2.7.5.3. Oblast zastrukturování - test III. 

Četnost výběru jednotlivých zastrukturovacích schémat žáky přibližuje 

následující diagram: 
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Chlapci nejvíce vybírali schémata 5, dále 3 a 1, u dívek značně převažovala 

volba schématu 3 (případně 4). Výběr ostatních je zastoupen víceméně sporadicky

jedním či několika málo žáky. 
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Ve srovnání s výsledky prvního testování můžeme konstatovat, že žáci 

vybírají schémata s vyšším pořadovým číslem: schéma 1 je téměř opuštěno (u dívek 

úplně), četnost výběru schématu 3 zůstává zachována (v obou testech shodně 44 %) 

a značně roste výběr schématu 5 (ze 7,5 % na 28 %). 

Předpoklad výsledku druhého testování (viz 2.7.4.) se tedy potvrzuje, žáci i 

jen po polodenní vlastivědné vycházce více propojují ve svých mentálních mapách 

pojem "zlato" s dalšími souvisejícími geologickými. pojmy. 

2.7.6. Závěry výzkumné části 

Námi provedený výzkum si kladl za úkol prozkoumat aktuální úroveň 

popisných kategorií dětského pojetí zlata mezi žáky 4. ročníku základní školy. Dále 

bylo naším úkolem posoudit změny v těchto kategoriích, které budou navozeny 

vlastivědnou vycházkou do Muzea těžby zlata v Jílovém u Prahy. 

Oblast kognitivní dimenze: byl pozorován výrazný nárůst této popisné 

kategorie. Hodnota n se posunula z výchozí n = - 0,5 na konečnou n = + 0,6. To je 

ve standardizovaném intervalu <-2;2> poměrně značný nárůst. Ukázalo se tedy, že 

program v muzeu během vlastivědné vycházky měl nemalý vliv na růst hodnoty 

kognitivní dimenze. 

Ze srovnání testů před a po vycházce dále vyplývá, že se poměrně 

markantně zmenšil počet odpovědí "nevím, neumím odpovědět" na jednotlivé 

testové otázky a to z původních 69 takových odpovědí na konečných 22 - jedná se 

o pokles o 68 %. Můžeme tedy konstatovat, že na poměrně časté žákovské "nevím" 

dal program v muzeu srozumitelnou odpověď. 

Při rozboru jednotlivých testových otázek se ukázalo, že některé pojmy, 

termíny a fakta byla dětem již známá - např. výrazy "zlatinka", "rýžování". Jiné 

skutečnosti - zejména fyzikální vlastnosti zlata - se pohybovaly na úrovni 

miskoncepce (např. tvrdost, elektrická vodivost, hustota - relativní hmotnost). 

Cílem programu v muzeu bylo mimo jiné uvést tyto nesprávné názory na pravou 

míru. To se z velké části podařilo. U řady těchto původních miskoncepcí je lze 

pozorovat zřetelný nárůst správných odpovědí. Jen ve vlastnosti elektrické vodivosti 

zůstává velké množství žáků (64 %) na úrovni původní nesprávné představy zlata 

jako špatného vodiče či izolantu. 
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Oblast afektivní dimenze: už během prvního testování žáci dosáhli poměrně 

vysoké úrovně v této popisné kategorii (n= 0,67). Bylo by možné se s ní spokojit. 

Otázka ale zněla, kam se afektivní dimenze posune po vlastivědné vycházce. Na 

základě druhého testování můžeme stanovit, že její hodnota se jen velmi mírně 

posunula vpřed (n = 0,75). Žáci jako celek tedy mají uspokojivou afektivní úroveň 

chápání fenoménu zlata - jeho hodnotu nepřeceňují ani nepodceňují. 

Rovněž jsme sledovali, jakým způsobem se změní četnost výběru "nulové" 

varianty - tj. "nevím, nechci se vyjádřit". Frekvence výběru v prvním testování 

nebyla velká - tato možnost byla zvolena 7 krát. V druhém testování došlo ještě k 

jejímu snížení (4 x). Vycházka tedy přispěla k tomu, že žáci se nebojí vyjádřit své 

názory a pocity. 

Při srovnávání výsledků jednotlivých škál se ale také ukázalo, že u malého 

množství dětí stále přetrvávají určité obavy či přinejmenším odstup od tohoto 

fenoménu (chápání zlata jako prvku spíš nebezpečného, málo významného a 

nepříliš potřebného). 

Oblast zastrukturování: v této popisné kategorii jsme pozorovali propojení 

pojmu "zlato" v mentálních mapách žáků s dalšími pojmy z oblasti geologie a 

příbuzných - resp. jaký vliv bude mít na uspořádání mentálních map žáků program 

v muzeu. Na základě srovnání výsledků prvního a druhého testování je možné 

pozorovat určitý nárůst četnosti výběru schémat s vyšším pořadovým číslem - tedy 

schémat s vyšším počtem souvisejících geologických pojmů a schémat se 

složitějším vnitřním uspořádáním. V prvním testování dominovala schémata 1 a 3, 

ve druhém testování žáci nejčastěji vybírali schémata 3 a 5. 

Souborně můžeme říci, že provedení tématické vlastivědné vycházky 

znamenalo především žádoucí posun kognitivní dimenze žákovského chápání 

pojmu "zlato". Dále mělo poměrně výrazný kladný vliv i na zastrukturovánÍ tohoto 

pojmu a mírně posunulo též afektivní pojetí tohoto fenoménu ze strany žáklI. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala sledováním dětských představ (prekonceptů) pojmu 

"zlato" a výzkum směřoval nejprve k zjištění popisných kategorií dětského chápání 

tohoto pojmu. Poté jsme se pokusili posunout úroveň těchto popisných kategorií 

formou vlastivědné vycházky do Muzea těžby zlata v Jílovém u Prahy. Následné 

testování pak naznačilo nárůst v těchto kategoriích - především výrazně v 

kognitivní dimenzi a do značné míry také v zastrukturování. 

Jednalo se výzkum explorativní - jeho účelem bylo prozkoumat a popsat 

popisné kategorie dětského chápání pojmu "zlato" a jejich změny. V tomto smyslu 

byl vybrán vzorek probandů jen o velikosti jedné školní třídy. Aby měl výzkum i 

řádné kvantitativní vypovídací hodnoty (včetně stanovení a potvrzování hypotéz), 

pak by bylo nutné zvolit mnohem větší statistický soubor a provést statistickou 

analýzu. 

Cílem této práce bylo prozkoumat, jakým způsobem změní vlastivědná 

vycházka dětské chápání vybraného geologického pojmu. (viz úvod) Výzkum 

provedený na jedné třídě naznačil, že i nedlouhá vlastivědná vycházka posouvá 

dětská pojetí žádoucím směrem. Rozsáhlejší výzkum na větším statistickém 

souboru by jistě ukázal více. 

Samozřejmě jsme si vědomi toho, že zdaleka ne u každého objasňovaného 

pojmu lze postupovat touto formou - to by časové dotace věnované jednotlivým 

předmětům nedovolily. Tématické vycházky lze nicméně doporučit - a to nejen pro 

zpestření klasické školní výuky. Na základě této výzkumné práce můžeme 

předpokládat, že takové vycházky, pokud jsou dobře připravené, mohou mít dobrý 

edukační význam, přestože jsou náročné jak časově, tak i na přípravu učitele. Že 

tedy nejde jen o zpestření někdy dost uniformního programu ve škole, ale že se tím 

žáci mohou mnohé naučit, aniž by seděli v lavicích. 

Během vlastivědné vycházky se ale také projevilo, že ne všichni žáci chápou 

vycházku jako plnohodnotnou součást výuky, což se projevilo jednak zhoršenou 

kázní a jednak až příliš rychle klesající pozorností některých jedinců. Vycházky 

tedy lze doporučit - ale s mírou, aby si udržely určitou nevšednost. 
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Deutsche Kurzfassung: 

Diese Diplomarbeit widmet sich der Kinderauffassung (den Prakonzepten) 

der gewissen naturwissenschaftlichen Phanomene - vor allem mit der 

Konzentration auf die geologischen Begriffe. In der theoretischen Einleitung 

werden die Arbeiten von 1. Piget und L.S. Vygotsky erwahnt, die in den 

Lehrbiichern des Lehrfaches "Mensch und seine Welt" der Elementarschule pdisent 

sind. 

Die konkrete Forschung zielt dann auf einen ausgewahlten Begriff: "das 

Gold". Zuerst wird mittels der Batterie der Teste das Niveau des Verstandnisses 

dieses Begriffes bei den Schiilern der vierten Klasse der Elementarschule in den 

Beschreibungskategorien der kognitiven Dimension, der affektiven Dimension und 

der Strukturalisierung festgestellt. Dann folgte eine thematische Exkursion ins 

Museum der Goldfórderung in Jílové u Prahy, damit es m6glich wird, im zweiten 

Test zu entdecken, wie sich die Beschreibungskategorien der Kinderauffassung des 

Begriffes des Goldes geandert haben. 
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Přílohy: 

Dětské pojetí pojmu zlato - test I. (kognitivní dimenze) 
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Kvíz do muzea 
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Dětské pojetí pojmu "zlato" - test I. 

U každého bodu vyber jen jednu odpověď! 

1. Představ si, že máš před sebou dvě stejně velké hrací kostky Uako do Člověče, nezlob se) - jednu 
zlatou a jednu železnou. Pak platí, že: 

a) Železná bude podstatně těžší než zlatá. 

b) Zlatá bude podstatně těžší než železná. 

c) Železná bude o maličko těžší než zlatá. 

d) Nevím, neumím odpovědět. 

2. Co je to zlatinka? 

a) Malý kousek zlata (maximálně 4 mm), který lze najít v přírodě (např. v říčním písku). 

b) Druh zlaté mince, která se používala za krále Karla lY. 

c) Zlatý ozdobný knoflík, který vyráběli staří Slované v 8. století. 

d) Nevím, neumím odpovědět. 

3. V České republice se v současné době: 

a) Zlato těží v hojné míře u obce Zlaté hory v Jeseníkách. 

b) Těží se jen v malé míře u Kašperských hor v západních Čechách. 

c) Vůbec se netěží. 

d) Nevím, neumím odpovědět. 

4. Můžeme kapesním nožem udělat rýhu do tabulky zlata? 

a) Ne, zlato je příliš tvrdé. 

b) Kapesním nožem nikoli, ale kvalitnějším nožem ano. 

c) Ano, i kapesním nožem to lze. 

d) Nevím, neumím odpovědět. 

5. Nejstarší způsob dobývání zlata je rýžování. Zlato se při tom získává takto: 

a) v mělké nádobě se postupně propírá písek a hledají se malé kousky zlata. 

b) v mělké nádobě se postupně propírá písek a pomocí magnetu se přitahují kousky zlata. 

c) v mělké nádobě se postupně propírá písek a na chlupatou látku se chytají kousky zlata. 

d) Nevím, neumím odpovědět. 

6. Pokud by byly elektrické kabely ze zlata, pak by: 

a) elektřinu vůbec nevedly. 

b) vedly elektřinu špatně. 



Dětské pojetí pojmu "zlato" - test II. 

Na každé stupnici zakroužkuj to číslo, kterým vyjádříš, kam se přiklání tvůj názor, pokud jde o 
hodnocení zlata. Nedokážeš-li se vyjádřit, zakroužkuj symbol N. 

nelíbí se mi líbí se mi 

škodlivý užitečný 

neoblíbený oblíbený 

špatný dobrý 



Dětské pojetí pojmu "zlato" - test III. 

doly 

ZLATO 

~ 
doly doly 

I 
jižní Afrika zlatinka 

II rýžování 

---

ryzost karát amalgám 



KVÍZ DO MUZEA 

V expozici najdeš správné odpovědi na následující otázky. Příslušné písmeno v závorce si pak zapiš 
do tajenky. 

1. Jedna hřivna zlata je 100 g (K) nebo 220 g (J) nebo 333 g (L) tohoto kovu? 

2. Zlato se v minulosti také těžilo v Táboře (Á) nebo v Kolíně (Ě) nebo v Kašperských Horách (Í)? 

3. Král Karel IV. nechal razit zlatý dukát (L) nebo denár (M) nebo tolar (N)? 

4. K amalgamaci jako způsobu získávání zlata je kromě zlatonosné rudy potřeba ještě hliník (A) 
nebo železo (E) nebo rtuť (O)? 

5. Velké bohatství zlata má také Rusko (V) nebo Argentina (S) nebo Japonsko (T)? 

6. Jiný název pro rýžování je šlachování (Á) nebo šlichování (É) nebo šlukování (Ý)? 

7. Člověk, který dal do zástavy svatební závoj (šlojíř) své manželky, aby mohl dolovat zlato, se 
jmenoval Jan Rott (T) nebo Jan Rotlev (U) nebo Jan Rotlevský (V)? 

8. Průměrný týdenní plat horníka v 18. století byl 2 zlaté (N) nebo 1 zlatý a 12 krejcari'I (O) nebo 1 
zlatý a 6 krejcarů (P)? 

9. Mořská voda zlato v malém množství obsahuje (R) nebo obsahuje jen při mořském dně (S) nebo 
vůbec neobsahuje (T)? 

10. Bod tání zlata (tj. přeměny v kapalinu) je 1067 oe (A) nebo 1123 oe (B) nebo 1154 °C (C)? 

11. Celkem se v naší zemi od prvopočátků až do dneška vytěžilo (rýžováním i dolováním) 50 tun 
(G) nebo 95 tun (H) nebo 118 tun (I) zlata? 

12. Jeden ze zdejších dolů se také jmenoval Zlatá kráva (O) nebo Zlatý vůl (Y) nebo Zlaté tele (A)? 

Tajenka: 
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