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Abstrakt
Název práce: Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve spolkové republice
Německo
Autor: Bc. Eliška Jindřichová
Katedra: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Vedoucí práce: RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D.

Diplomová práce je zaměřena na analýzu německé vzdělávací koncepce výukového
předmětu geografie na vzdělávací úrovni ISCED 3. Cílem diplomové práce je odpovědět na
základní koncepční otázky: Za jakých podmínek probíhá výuka geografie? Jakým způsobem
probíhá výuka geografie? S jakými očekávanými efekty probíhá výuka geografie? V
návaznosti na hlavní cíle je v diplomové práci popsáno postavení předmětu geografie a
možnosti mezipředmětové spolupráce. Důraz je kladen na analýzu formy a obsahu cílů výuky
a formulace geografických dovedností. Důležitou součástí práce je popis hodnocení průběhu a
výsledků výuky geografie. Základní metodou pro získání relevantních údajů je obsahová
analýza kurikulárních dokumentů jednotlivých spolkových zemí. Výsledkem práce je soubor
vyplněných záznamových archů. Na základě zvolené metody sběru a vyhodnocení dat jsem
získala odpovědi na všechny tři základní koncepční otázky a výsledné údaje jsem porovnala s
českou vzdělávací koncepcí.

Klíčová slova:
výuka geografie, školský systém v Německu, kurikulární dokumenty, obsahová analýza,
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Abstract
Title: Analysis of teaching geography in upper secondary educational level in Germany
Author: Bc. Eliška Jindřichová
Department:Department of social geography and regional development
Supervisor: RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D.

This thesis contains an analysis of the conception of geographical education on ISCED
level 3 in Germany. It aims to answer the following basic conceptual questions: Under which
conditions is geography being taught? In what manner is geography being taught? What are
the expected effects of geographical education on the pupils?
During the discussion of conditions, the current status of geography as a teaching
subject is presented and the possibilities for cross-curricular collaboration are pointed out.
Emphasis is placed on the analysis of form and content, learning objectives/goals and creation
of geographical skills. Another part of the thesis is the description of the process and methods
used to evaluate the gained geographical knowledge of pupils. The basic method for obtaining
relevant data is content analysis of the curricula of the federal states of Germany, resulting in
a set of complete record sheets.
Based on the chosen method of data collection and analysis, I got all the answers to
the three basic conceptual questions and compare the resulting data to Czech educational
concepts.

Keywords:
geographical education, school system in Germany, curricular documents, content analysis
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1. Úvod do diplomové práce

Předkládaná diplomová práce má didakticko-geografické zaměření s prvky
komparativní pedagogiky. Centrálním tématem práce je výuka geografie ve Spolkové
republice Německo (dále jen Německo). Cílem práce je analyzovat zdejší koncepci výuky
geografie na vzdělávací úrovni ISCED 3, odpovídající v českém systému vyššímu
gymnaziálnímu stupni. Hlavním záměrem je získat odpovědi na tři základní koncepční otázky
tj. za jakých podmínek, jakým způsobem a s jakými očekávanými efekty by na stanovené
vzdělávací úrovni měla výuka geografie probíhat. Konkrétně se analýza zabývá postavením
předmětu zeměpis a možnostmi mezipředmětové spolupráce, obsahem a formulací
očekávaných výstupů výuky, výukovými metodami, výukovým obsahem a způsoby
hodnocení výsledků výuky geografie. Součástí práce jsou i porovnání zjištěných údajů se
situací v Česku. Výuka geografie je pevnou součástí celého vzdělávacího systému, a proto je
kapitola 3 věnována popisu obecné struktury německého školského systému.
Vzhledem k politické svrchovanosti jednotlivých spolkových zemí, neexistuje pro
školství v Německu jednotný, celostátně závazný kurikulární dokument. Najdeme zde
šestnáct nezávislých, více či méně odlišných vzdělávacích systémů, školských zákonů a
kurikulárních dokumentů, které ovlivňují výuku geografie v jednotlivých spolkových zemích.
Pro zisk celkového přehledu byla použita metoda obsahové analýzy patřičných kurikulárních
dokumentů všech spolkových zemí, blíže popsána v kapitole 5. Kritéria analýzy jsou
odvozena ze stanovených výzkumných otázek:
1. Jaké je postavení předmětu geografie v učebním plánu z hlediska počtu vyučovacích
hodin a zařazení do vzdělávací oblasti?
2. Jak jsou formulovány a zaměřeny cíle výuky geografie ?
3. Které a jakým způsobem jsou aplikovány kompetence ve výuce geografie?
15

4. Jaký je rozsah a rozložení jednotlivých témat do ročníků?
5. Na které mezipředmětové vazby je kladen důraz?
6. Které výukové metody jsou doporučeny učebním plánem?
Dále je v diplomové práci stručně pojednáno o hodnocení výkonů žáků při výuce
geografie, klauzurních prací a maturitních zkoušek. V kapitole 7 jsou zhodnocena a
komentována konkrétní data, výsledky obsahové analýzy kurikulárních dokumentů jsou
zaneseny do záznamových archů v příloze. Poslední kapitola obsahuje výsledný koncept
výuky geografie, sestavený na základě výsledků obsahové analýzy. Tento koncept je porovnán
s českým RVP G.
Důvodem pro volbu tohoto didakticko-geografického tématu byla příležitost studovat
jej přímo v Německu a zlepšit tak svou jazykovou znalost. Během studia jsem využila
možnost pracovat přímo s originály didakticko-geografických publikací a dalších zdrojů
informací získaných při navázání kontaktu s odbornými pracovníky oddělení didaktiky
geografie na geografickém institutu CAU Kiel. Hlavní motivací ke zpracování však bylo moje
přesvědčení, že analýza výuky geografie v zahraničí je zdrojem cenných informací, které
mohu nejen já, ale i další studenti didaktiky geografie využít při praktické přípravě a při
výkonu učitelského povolání. Také se domnívám, že zjištěné informace mohou být přínosem
do diskuse o podobě koncepce výuky geografie v České republice.
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2. Metodika

2.1 Podstata komparativní pedagogiky
Ze stanovených výzkumných otázek je patrné metodické propojení didaktiky
geografie s komparativní pedagogikou. Tato vědní disciplína je ve světě rozšířenou a
uznávanou výzkumnou činností. Podle Průchy (1999 s. 24) „je posláním srovnávací a
mezinárodní pedagogiky objevování, vysvětlování, podporování a šíření znalostí o
vzdělávacích systémech a o idejích a problémech vzdělávání ve světě“. Doplněno slovy
Noaha (1985, cit. In Průcha 1999 s. 29) je pro srovnávací pedagogiku charakteristické
„použití dat z jedné nebo více zemí či regionů k:

•

popisu vzdělávacích systémů, jejich fungování a produktů,

•

pomoci pro rozvoj vzdělávacích institucí a vzdělávací praxe,

•

objasňování vztahů mezi vzděláváním a společností,

•

formulování trendů vývoje vzdělávání platných obecně pro více zemí.“
Oblast výzkumu komparativní pedagogiky definuje W. W. Brickman (1992, in Průcha

1999) jako interdisciplinární, ovlivněnou sociologickými, ekonomickými, politickými a
didaktickými poznatky. Závěry komparativních studií bývají přeneseny do dalších států, kde
jsou cennými zdroji informací pro tvůrce vzdělávacích programů, ale také pro pedagogické
pracovníky a veřejnost.
Metodologické principy komparativní pedagogiky formuluje Průcha (2006)
celkem v pěti bodech:
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•

teoretický výklad srovnávaných jevů a objasnění fungování a tendencí vývoje
sledovaných vzdělávacích systémů v mezinárodním kontextu

•

empirická

deskripce tj. dokumentace

konkrétních

vlastností

vzdělávacích

systémů jako materiálu pro srovnávací analýzu (např. vytvoření ISCED klasifikace)
•

aplikace kvantitativních (statistických) procedur a kvalitativních metod k popisu
statických a procesuálních vlastností systému

•

aplikace komplexního přístupu tzn. kvantitativní srovnání není bez kvalitativního
rozboru zkoumaných jevů a dlouhodobějšího pohledu dostačující

•

tematický repertoár přesahuje rámec struktury školství a dotýká se i navazujících
témat (školní pomůcky, financování školství, mezilidské vztahy, vztahy mezi
vzdělávací sférou a pracovním trhem)
Při vyhodnocení výsledků analýzy výuky geografie Spolkové republiky Německo jsou

prvky komparace použity i mezi jednotlivými spolkovými zeměmi navzájem. Díky diverzitě
koncepcí výuky geografie v rámci Německa a odlišností obou národních koncepcí je v
několika aspektech komparace jen obtížně proveditelná.

2.2 Obsahová analýza
Kritéria výzkumu byla zvolena tak, aby bylo možno aplikovat kvalitativní i
kvantitativní analytické metody zpracování. Vzhledem k počtu srovnávaných jednotek
(spolkových zemí) je pro zisk klíčových informací uplatněna metoda obsahové analýzy.
Obsahová analýza je definována jako „kvantitativní výzkumná metoda pro systematický a
intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého
kladení otázek.“ (Pramen 1) Systematický popis znamená, že mediální obsahy (v tomto
případě příslušné kurikulární dokumenty) budou zpracovány totožným způsobem.
Intersubjektivita popisu je zajištěna předem definovanými otázkami. Obsahová analýza je
podle Dvořákové (2010) považována za jednoduchou, adaptabilní a objektivitě blízkou
metodu, kterou je možno uplatnit na jakýkoli soubor textových dat. Výhodou této
kvantitativní metody jsou obsažené kvalitativní postupy, díky nimž lze dosáhnout větší
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citlivosti ke smyslu analyzovaných sdělení. Charakteristickým rysem obsahové analýzy je
podle zdroje ( Pramen 1) „vysoká míra strukturovanosti a vysoký stupeň ověřitelnosti této
metody. Při rozboru podléhá každý krok předem formulovaným pravidlům. Mezi další
přednosti této metody patří možnost zpracovat velké množství textů. Výsledky šetření lze
následně podrobit statistickým analýzám - výsledky se dají přehledně znázornit v číselných
hodnotách, tabulkách a grafech.“ Jak uvádí Ferjenčík (2000, s. 197 cit. in Vrhel 2010)
„Výstupem většiny obsahových analýz psaného materiálu jsou vývody a interpretace, opírající
se o frekvenci výskytu zkoumaných jednotek v jednotlivých kategoriích. Podobně jako
četnost výskytu určitých jednotek je možné zjišťovat a kvantifikovat i množství prostoru
věnovaného jednotlivým kategoriím“.
Metodika obsahové analýzy je obecně založena na stanovení obsahových prvků,
jejichž výskyt a význam bude v textu analyzován. Pro provedení obsahové analýzy je třeba
dodržet postup, shrnutý s pomocí zdrojů Dvořáková (2010) a (Pramen 1) v následující etapy:
1. definice výzkumného tématu a jeho konkrétních objektů,
2.

vymezení výběrového souboru dat

3. určení úrovně analýzy (vlastností objektů) a nalezení jejich měřitelných ukazatelů
4. stanovení časového období, za něž budou obsahové prvky sledovány
5. sběr dat, analýza a vyhodnocení
Objektem komparace je v diplomové práci výuka geografie ve Spolkové republice
Německo. Abych dosáhla reprezentativního výsledku pro Německo, provedu nejprve analýzu
aspektů výuky geografie na úrovni spolkových zemí. Výukové aspekty jsou zvoleny v
souladu s výzkumnými otázkami diplomové práce. Pro zúžení tématu jsem v mé práci
vymezila analyzovanou vzdělávací úroveň pomocí klasifikace ISCED 1997 (International
Standard Classification of Education)1. Následující tabulka 1 uvádí přehled analyzovaných
aspektů výuky, tak jak budou zpracovány do záznamového archu.
1 Tato klasifikace je často používána pro mezinárodní srovnávací studie. Na základě této klasifikační
stupnice se vybraná srovnávaná vzdělávací úroveň nazývá ISCED 3 'Vyšší sekundární vzdělávání' (Upper
secondary education).
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Rámeček 1: Analyzované aspekty výuky geografie v Německu
 postavení předmětu geografie
 cíle výuky geografie
 kompetence ve výuce geografie
 výuková témata
 metody výuky geografie
 mezipředmětové vazby
Zdroj: autorka

Vzhledem k tomu, že školství v Německu není centrálně řízeno, nelze jednoduše
analyzovat jeden kurikulární dokument. Pro vytvoření celkového přehledu je nutné provést
analýzu vzdělávacích koncepcí jednotlivých spolkových zemí zvlášť. Konkrétními předměty
obsahové analýzy budou závazné kurikulární dokumenty, upravující podobu výuky geografie
na vzdělávací úrovni ISCED 3. Největší pozornost je věnována analýze učebních plánů,
vydávaných příslušnými zemskými ministerstvy. Tyto dokumenty mají největší vliv na
podobu výuky geografie. Jsou tedy relevantním a podrobným zdrojem informací. Dále jsou
vhodnými předměty analýzy školské zákony, vzdělávací standardy a požadavky k maturitním
zkouškám viz kapitola 4.1 .
Výběr měřitelných ukazatelů pro hodnoty nebo kvality, které budou objekty analýzy
nabývat, je zásadním rozhodnutím, ovlivňujícím výsledný soubor dat. Pečlivé zvážení výběru
ukazatelů považuji za nejdůležitější metodickou fázi. Mnou vybrané ukazatele zahrnují
kvantitativní analýzu, tj. přítomnost či nepřítomnost zkoumaného objektu. V případě
přítomnosti pak kvantifikaci rozsahu zkoumaného objektu. Zároveň jsou použity kvalitativní
ukazatele, zachycující variabilitu koncepcí, využitelnou pro jejich následnou komparaci.
Konkrétní měřitelné ukazatele pro analýzu výuky geografie ve Spolkové republice Německo
jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 1: Měřitelné ukazatele objektů analýzy
Objekt analýzy

Ukazatele

Postavení předmětu

•

Počet vyučovacích hodin předmětu geografie v jednotlivých ročnících

•

Zařazení předmětu mezi přírodovědné či společenskovědní

•

Existuje možnost maturitní zkoušky z geografie

•

Obecné cíle výuky geografie

•

Celkový počet formulovaných cílů výuky regionálně zaměřených na

geografie

Cíle výuky geografie

svět, Evropu, Německo
•

Cíle popisující hodnoty a postoje žáků ovlivněné výukou geografie

•

Počet cílů popisujících hodnoty a postoje žáka

•

Cíle popisující dovednosti žáka získané výukou geografie

•

Počet cílů popisujících dovednosti žáka

•

Cíle popisující znalosti žáka získané výukou fyzické geografie

•

Cíle popisující znalosti žáka získané výukou sociální geografie

•

Cíle popisující znalosti žáka získané výukou regionální geografie

•

Počet dovednostních a znalostních cílů

•

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k významu výuky geografie pro žáka

Kompetence ve výuce •
geografie

Výuková témata

Metody výuky
geografie

Přehled všeobecných kompetencí v učebním plánu

•

Přehled odborných kompetencí rozvíjených při výuce geografie

•

Konkrétní dovednosti rozvíjené ve výuce geografie

•

Počet tematických celků učiva geografie v učebním plánu

•

Existence pevného rozvržení učiva do studijních period

•

Existence formulací očekávaných výstupů výuky

•

Vztah učiva fyzické a sociální geografie ve výuce

•

Podíl výuky věnované vlastnímu státu či regionu

•

Počet úrovní obtížnosti výukových kurzů

•

Přehled rozdílů mezi základní a výkonnostní úrovní

•

Přehled hlavních tematických celků

•

Přehled metod metod výuky geografie

•

Přehled organizačních forem geografického vyučování

•

Závaznost aplikace zmíněných metod
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Mezipředmětová

•

Konkrétní vyučované geografické metody

•

Formální zařazení geografických metod

•

Zabývá se kurikulární dokument formulací jevu v souvislosti s výukou

spolupráce

geografie
•

Definována pomocí předmětů jejichž učivo se s geografií prolíná

•

Definována pomocí mezipředmětových témat

•

Jiný způsob vymezení

•

Míra závaznosti aplikace

Zdroj: autorka
Během analýzy budou zvolené ukazatele buď nabývat konkrétních hodnot nebo budou
obsahovat výčet prvků nebo obsadí jednu z nabízených kategorií. Zjištěné hodnoty budou
zaznamenány do předem připraveného záznamového archu.(viz příloha 3)
Z hlediska sledovaného časového období jsou analyzovány aktuálně platné dokumenty
upravující výuku geografie do současné podoby. V případě chybějících informací jsou brány v
potaz starší dokumenty maximálně do roku vydání 2000.
Vyhodnocení zjištěných údajů bude provedeno na základě výsledného souboru dat
zapsaného do záznamových archů. Zjištěné kvantitativní hodnoty budou pro snazší porovnání
převedeny do grafické podoby. Výsledný soubor dat pro SRN bude odvozen od statisticky
nejčetnějších výsledků nebo tvořen výčtem zjištěných variant. Porovnání výsledného souboru
dat pro SRN s českým kurikulárním dokumentem RVP G proběhne na úrovni jednotlivých
kritérií, stanovených pro obsahovou analýzu.

22

3. Školský systém ve Spolkové republice Německo

3.1 Významné instituce a jejich vliv na školský systém
Vzdělávání a vědeckovýzkumná činnost jsou, jak popisuje Brenner (2006) oblasti pod
nápadným politickým vlivem, a jako takové zdůrazňují suverenitu jednotlivých Spolkových
zemí prostřednictvím specializovaných ministerstev, zodpovědných za správu, financování a
fungování vzdělávacích zařízení v každé spolkové zemi zvlášť. Například ve spolkové zemi
Schleswig-Holstein, kde jsem studovala, má hlavní slovo Ministerstvo pro vzdělání a kulturu
(Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein). V oblasti vzdělávání
učitelů

má

jisté

kompetence

obecně

i

Ministerstvo

pro

vědu

a

výzkum

(Wissenschaftsministerrium) nebo Ministerstvo pro kulturní záležitosti (Kultusministerium).
Na problematiku vzdělávání dohlíží také Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum
(Bundesministerium für Bildung und Forschung), ale o konkrétní podobě vzdělávání v
jednotlivých spolkových zemích nerozhoduje.
Původní snahy o zachování suverenity spolkových zemí v rámci Spolkové republiky
Německo jsou důvodem částečné nekompatibility vzdělávacích institucí mezi spolkovými
zeměmi navzájem. Na tuto specifickou situaci poukazuje i Brenner (2006 str. 33) "Situace se
vyvinula tak, jak to poslankyně Hamm-Brücher před čtyřiceti lety předpověděla: Pokud je
něco pro německé školství charakteristické, pak je to jeho nepřehlednost. Kterou školu které
dítě navštěvuje, závisí spíše, než na racionálním rozhodnutí, na nabídce vzdělávacích zařízení
v místě bydliště dítěte. Tato ministerstvem nezvladatelná a chaotická mnohočlennost je
hlavním problémem německého školství." Originální text je uveden v rámečku 2.
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Rámeček 2: Originální text týkající se charakteristiky německého školského systému
"Es ist so gekommen, wie es die Bundespolitikerin Hamm-Brücher vor vierzig Jahren
vorausgesagt hat: Wenn es ein Charakteristikum des deutschen Schulwesens gibt, dann ist es
seine Unübersichtlichkeit. Welche Schule welches Kind besucht, hängt weniger von
rationalen Bildungsentscheidungen ab als vom Zufall des Wohnorts und seines
Schulangebots. Die durch die Schulverwaltungen und Ministerien nicht mehr zu
beherrschende, ins Chaotische verlaufende Vielgliedrigkeit ist das Hauptproblem der
deutschen Schule."
Zdroj: Brenner, P. 2006 str 33.
Podoba školského systému je také ovlivněna původně rozdílnými vzdělávacími
koncepty východní a západní části Německa. Tyto rozdíly, jak popisuje Pehnke (1998), byly
již z velké části vyrovnány přejmutím školských systémů od západních spolkových zemí,
čímž byla promrhána šance, vytvořit nový společný školský systém. Nelze však školský
systém naráz zcela vyměnit. Cestou částečných změn a přizpůsobení pak vznikl výsledný
stav, který dnes hodnotíme jako velmi diferencovaný až chaotický.
Snahy o spolupráci spolkových zemí při koordinaci školství, respektive výsledků
učebního procesu, podobným směrem vedly k založení Institutu pro kvalitativní vývoj ve
vzdělávání (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)) a Stálé konference
ministrů kultury spolkových zemí (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (KMK)). Tato pracovní skupina byla založena po druhé světové
válce. Jejími pracovníky jsou ministři a ministryně kultury nebo senátoři z jednotlivých
spolkových zemí. Scházejí se čtyřikrát ročně a věnují se tématům vzdělávání, výchovy,
vysokým školám, výzkumu a kulturním záležitostem. Na této úrovni si spolkové země
vyměňují zkušenosti a plánují společný postup v otázkách zefektivnění výuky a zkvalitnění
odborné přípravy učitelů. Za klíčový produkt této spolupráce považuji vytváření vzdělávacích
standardů, jež všechny spolkové země zavádí do svých kurikul. Ve školním roce 2004/5 a
2005/6 vstoupily v platnost vzdělávací standardy pro ISCED 1 (první stupeň základní školy) v
předmětech: německý jazyk a matematika, a pro ISCED 2 (druhý stupeň základní školy a
nižší stupeň gymnázia) v předmětech: německý jazyk, matematika, první cizí jazyk, biologie,
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chemie a fyzika (portál IQB).
V této fázi však KMK ukončila z důvodu nedostatku finančních zdrojů vývoj
vzdělávacích standardů pro ostatní výukové předměty, tudíž i pro zeměpis. Na tuto situaci
zareagovala Německá geografická společnost DGfG převzetím iniciativy do vlastních rukou a
sestavením odborné komise, která bez nároku na honorář vypracovala geografické vzdělávací
standardy pro středoškolské studium. Tyto standardy byly následně zaslány komisi KMK ke
schválení a v současné době jsou doporučeným celostátním výukovým standardem předmětu
geografie, podle kterého probíhají úpravy kurikulárních dokumentů všech spolkových zemí.
Geografie se tak stala

v Německu prvním předmětem, pro který byly národní vzdělávací

standardy pro středoškolské studium vytvořeny samotnými učiteli, předmětovými didaktiky a
oborovými vědeckými pracovníky, k čemuž se DGfG hrdě odkazuje.

3.2 Struktura školského systému
Následující popis struktury školského systému v Německu vychází, z tradičního
ustáleného členění použitého v Česku například v diplomové práci Rinkeová (1995) a v
některých německých publikacích taktéž. Pro vzdělávací systém Spolkové republiky
Německo je dlouhodobě v obecné rovině typická výrazná diferenciace vzdělávacích institucí
na úrovni vyššího sekundárního vzdělávacího stupně. Značný stupeň originality školských
systémů v jednotlivých spolkových zemích, který do jisté míry znesnadňuje komparaci
konkrétní zkoumané vzdělávací úrovně, je důvodem představit stručně celý školský systém
Německa. Při popisu hlavních typů škol je zároveň kladen důraz na otázku, na jakých typech
škol je zajištěna povinná výuka geografie formou samostatného předmětu.
Vzdělávací systém v celostátním měřítku je možno zobecnit do následujícího
schématu (viz Obrázek 1). Obecně platí pro celé Německo povinná školní docházka od šesti
do osmnácti let věku dítěte. Předškolní zařízení je stejně jako v Česku mateřská škola
(Kindergarten), jejíž poslední ročník je povinný pro všechny děti. Následuje první stupeň
základního vzdělávání – Primární vzdělávání (Grundschule). Zde je kurikulum podobné ve
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všech spolkových zemích a předepsaná doba studia je 4 roky. Spolkové země Berlin a BadenWürtenberg mají předepsanou dobu studia prodlouženou na 6 let.
Po ukončení základního vzdělávacího stupně musí žáci přejít na jinou školu. V
nabídce jsou, jak schema znázorňuje, kromě Zvláštních škol (Sonderschule) dva typy škol,
umožňující dosáhnout pouze druhý stupeň základního vzdělávání ISCED 2 Hauptschule,
Realschule a dva typy škol poskytující jak vzdělání na úrovni ISCED 2 tak navazující ISCED
3 Gymnasium, Gesamtschule. Volba typu školy je pro žáka a často i jeho rodiče velmi
důležitá, neboť předurčuje a ohraničuje další vzdělávací možnosti žáka. Na všech
jmenovaných typech škol jsou první dva roky studia považovány za 'Orientační stupeň'.
Během této doby se může žák, nebo jeho rodiče po dohodě s učitelem rozhodnout pro
případnou změnu typu školy a bez ztráty odstudované doby školu změnit.
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Obrázek 1: Zobecněný model vzdělávacího systému Spolkové republiky Německo

zdroj: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_informatik/smt/dil/ib/
laendervergleich/deutschl/germany (17. 2. 2011)
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Základní model vzdělávacího systému, vychází z klasického pojetí tzv. trojčlenného
systému, kdy po základní škole (Grundschule), která trvá čtyři nebo šest let, žák pokračuje
své studium na škole typu Hauptschule, Realschule nebo Gymnasium (bližší popis dále v
textu). Další možností pro žáka je škola typu Gesamtschule, která poskytuje možnost
odsunout volbu specializace žáků na pozdější dobu. Tento model, popsaný již v publikaci
(Rinkeová 1995 DP), vystihuje výchozí situaci, která se v průběhu následujících let
zkomplikovala v důsledku zakládání nových vzdělávacích zařízení s cílem nabídnout žákům a
studentům nové alternativy a lepší uplatnění na trhu práce. Celkem, jak tvrdí Jonen (cit. in
Brenner 2006), se počet typů škol ve Spolkové republice Německo zvýšil na čtrnáct. K tomu
by bylo možno dále přičítat speciální školy, experimentální školy typu Waldorfschule a
soukromé školy různého zaměření, které se mohou standardnímu třídění vymykat.
Po dokončení studijní úrovně ISCED 2 následuje terciální vzdělávání na úrovni
ISCED 3. Zde je nabídka studijních příležitostí velmi bohatá. Jde především o gymnázia se
všeobecným či odborným zaměřením, střední odborné školy, odborná učiliště a dále různá
přechodová, doplňující, nástavbová a odborná profesní vzdělávací zařízení. Volba terciálního
vzdělávacího zařízení je podmíněna typem dosaženého sekundárního vzdělání uchazeče, jak
je z Obrázku 1 patrné. Studium na gymnáziích a vyšším stupni Gesamtschule je ukončeno
maturitou, která je podmínkou pro další studium na vyšších odborných školách, vysokých
školách neuniverzitního zaměření a univerzitách. Pro zajímavost lze dodat, že jednotlivé
univerzitní fakulty si určují jako jednu z podmínek přijímacího řízení minimální nutný průměr
známek na maturitním vysvědčení. Tato hodnota průměru bývá již sama o sobě jakýmsi
filtrem uchazečů o studium.
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3.3 Základní typy škol

3.3.1 Hauptschule
Hauptschule byla v minulosti vnímána jako standard a navštěvovala ji většina žáků. V
očích současné společnosti se jedná o tzv. zbytkovou školu, kde více než 20 % žáků tvoří děti,
pocházející z rodin imigrantů nebo menšinových etnických skupin. Haupschule se podle
Pehnkeho (1998) vůbec nevyskytuje ve spolkových zemích: Thüringen, Sachsen, SachsenAnhalt a Brandenburg. Zde jsou místo Hauptschule jiné typy škol například: Regelschule,
Mittelschule, Sekundarschule. Na tomto typu školy je geografie vyučována ve všech
ročnících, ale hlavním zaměřením výuky jsou praktické dovednosti a příprava na odborných
specializovaných školách srovnatelných s českými odbornými učilišti. Výuka geografie jako
samostatného předmětu zde probíhá v každém ročníku. Počet hodin přidělených výuce
geografie si určuje každá škola sama. Obvykle se jedná o jednu až dvě hodiny týdně. Tento
typ školy poskytuje vzdělání pouze na úrovni ISCED 2 a tak nespadá do okruhu řešení dalších
výzkumných otázek.

3.3.2 Realschule
Realschule je typ školy, považovaný, jak tvrdí Kanewski (2011) za potenciální ideál
německého školství. Důvody pro toto tvrzení jsou především dobrá dostupnost, solidní
výsledky/uplatnění žáků poukazující na kvalitní úroveň výuky a nakonec i široké spektrum
možností dalšího navazujícího studia na středních odborných školách, odborných gymnáziích
a tím následně opravňuje ke studiu odborné vysoké školy neuniverzitního typu.
Původní koncept Realschule je znám již od roku 1828. Prvotním záměrem byla podle
Brennera (2006) tvorba školy pro průměrné obyvatelstvo. Shodou osudu zůstala Realschule
jen málo ovlivněna reformami a jako taková si udržela svůj koncept výuky pro praktický život
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a všeobecné uplatnění až dodnes. Rozdílem oproti gymnáziu je orientace na všední potřeby
žáků a jejich zkušenosti. V nových spolkových zemích (bývalé státy Německé demokratické
republiky) jsou patrné pokusy o sloučení Realschule s Hauptschule, což snižuje prestiž
Realschule. Obecně studium na Realschule trvá šest let a zahrnuje jak nižší, tak částečně i
vyšší sekundární vzdělávací stupeň. Šestileté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
Mitlere Reife.
Předmět zeměpis (Erdkunde) je v každém ročníku vyučován jednu až dvě hodiny
týdně. V posledním ročníku může být navíc zvolen jako volitelný předmět. Geografie je
zařazena mezi čistě společenskovědní obory, avšak upřednostňovány jsou většinou technické
obory, přírodovědné obory a cizí jazyky. Tento typ školy poskytuje rovněž vzdělání pouze na
úrovni ISCED 2 a tak nespadá do okruhu řešení dalších výzkumných otázek.

3.3.3 Gymnasium
Gymnasium je typ školy, na první pohled srovnatelný s českou podobou gymnázia.
Srovnatelné je i patrné rozlišení mezi stupněm nižšího a vyššího gymnázia. Studium na
vyšším stupni Gymnasia trvá dva nebo tři roky – jedenáctý, dvanáctý a případný třináctý
ročník – a je zakončeno maturitní zkouškou (Abitur). Tato závěrečná zkouška opravňuje
studenta, kromě jiného, ke studiu na vysoké škole univerzitního typu. V současné době
označuje Brenner (2006) Gymnasium za nejúspěšnější typ školy, protože za uplynulých
padesát let stoupl podíl jeho studentů z pěti na současných téměř třicet procent v celostátním
průměru.
Původně bylo Gymnasium považováno za elitní školu, koncipovanou jen pro velmi
nadané a disciplinované žáky. Gymnasiu byla německou veřejností vždy věnována velká
pozornost. Také většina školských reforem prováděných v posledních čtyřiceti letech se
vztahovala hlavně na Gymnasia. Díky tomuto vývoji byl tento typ školy zpřístupněn daleko
většímu počtu žáků a tím fakticky klesla jeho prestiž. Také dnešní absolventi Gymnasia se
ocitají v problematičtější situaci na trhu práce než dříve. Tillman (in Hermann 2007) i další
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tuzemští autoři hodnotí tento vývoj kriticky a poukazují na nutnost radikálních kroků k
nápravě stávající situace.
Při detailnějším pohledu na vyšší sekundární vzdělávací stupeň Gymnasia rozlišujeme
dvě studijní fáze. První fází je 'úvodní fáze' (Einführungsphase) v jedenáctém ročníku. V
několika spolkových zemích se úvodní fáze již v desátém ročníku víceletého Gymnasia. Jedná
se o úvodní či přípravnou fázi pro následující dva roky odborně zaměřeného studia. Během
úvodní fáze studia je probírán obecný úvod do vědecké práce, základy jednotlivých vědních
oborů s důrazem na mezipředmětové vazby.
Druhou fází je pak 'kvalifikační fáze' (Qualifikationsphase) trvající po zbytek
gymnaziálního studia, tedy dva roky. K tomu se například v učebním plánu pro gymnaziální
stupeň spolkové země Schleswig-Holstein píše, že "ve kvalifikační fázi jsou ročníky
systematicky rozděleny do 'základních' a 'výkonnostních' kurzů. Tyto kurzy mají předem
určená témata a trvají jedno pololetí. Kursy na sebe volně navazují. Základní i výkonnostní
kurzy jsou vztaženy na společný koncept předvědeckého, prohlubujícího a profesní orientaci
rozšiřujícího všeobecného vzdělání. V současnosti přispívají specifickým způsobem ke
zprostředkování všeobecných studijních a odborných/profesních dovedností."
Předmět geografie je většinou zařazen mezi společenskovědní předměty, často je však
zmiňována jeho speciální propojovací funkce mezi společenskovědními a přírodovědnými
předměty. Geografie je vyučována v každém ročníku jako samostatný předmět a je jedním z
maturitních předmětů. Může být součástí buď písemné nebo ústní formy zkoušení.
Konkrétním průběhem a podobou maturitní zkoušky z geografie se zabývá kapitola 4.2.3 v
následujícím textu.

3.3.4 Gesamtschule
Gesamtschule je typem školy, která poskytuje jak nižší tak vyšší sekundární vzdělání.
To znamená, že žáci zde pokračují ve svém studiu po ukončení studia na Grundschule.
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Studium mohou žáci ukončit po devátém ročníku a získat stejné osvědčení jako po ukončení
Hauptschule – Hauptschulabschluss. Studium je možné zakončit i v desátém ročníku
zkouškou Mitlere Reife nebo pokračovat ve studiu až do třináctého ročníku a zakončit
studium maturitou podobně jako gymnaziální studenti. Typickým rysem Gesamtschule je to,
že žáci nejsou nuceni se hned po Grundschule rozhodnout pro jeden typ školy a tím daleko
předurčit své další možnosti.
Výuka je vedena bez rozdílů mezi žáky a důležitým prvkem je integrace a spolupráce
různě nadaných žáků. Tato možnost spolupráce žáků je velmi ceněným pozitivem. V debatě o
Gesamtschule jsou však slyšet i opačné názory. Například Brenner (2006 str. 54) hodnotí
Gesamtschule takto: "Jisté je jedno: V praxi se Gesamtschule v Německu neosvědčila.
Několik srovnávacích studií na téma školních výkonů ukazuje, že žáci Gesamtschule mají
oproti stejně starým žákům Gymnasia, ale také Realschule jistý vzdělanostní odstup o dva a
více let. Oproti tomu náklady na žáka Gesamtschule jsou vyšší než na žáky v ostatních typech
škol v Německu." 2
Podle Rascherta (2004) však studie výsledků PISA testů jasně prokazuje vyšší
úspěšnost žáků v zemích, kde se Gesamtschule vyskytuje, než v zemích s trojčlenným
systémem. To je důkazem, že za jistých podmínek může model Gesamtschule vykazovat větší
efektivitu výuky. Za povšimnutí stojí i fakt, že škola typu Gesamtschule není součástí
vzdělávacího systému ve všech spolkových zemích viz Obrázek 2.

2 "Sicher ist jedenfalls: In der Praxis hat die Gesamtschule sich in Deutschland nicht bewährt. Die wenigen
vergleichenden Schulleistungsuntersuchungen zum Thema zeigen, dass die Schülerschaft der Gesamtschule
gegenüber den gleichaltrigen Schülern der Gymnasien, aber auch der Realschulen einen Lernrückstand von
zwei und mehr Jahren hat, während umgekehrt die Ausgaben pro Schüler für die Gesamtschule höher sind
als für jede andere Schulform in Deutschland." (Brenner 2006, str. 54)
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Obrázek 2: Škola typu Gesamtschule ve spolkových zemích SRN

zdroj: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesl
%C3%A4nder_mit_teilintegrativen_Schulsystemen.svg&filetimestamp (20.2.2011)
Vysvětlivka: spolkové země, které mají (oranžově) nebo nemají (šedě) školu typu
Gesamtschule.

Z geografické polohy států s Gesamtschule a z praxe zároveň vyplývá, že diskuse o
současném stavu a další budoucnosti tohoto typu školy má jistý politický podtext. Výuka
geografie probíhá v každém ročníku formou samostatného předmětu a rozšiřujících seminářů.
Pro výuku geografie a závěrečnou zkoušku z geografie platí shodné předpisy a požadavky
jako pro Gymnasium.
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Celkové rozložení žáků a studentů do jednotlivých typů škol bych ráda znázornila na
následujícím srovnávacím grafu. Jednoznačným trendem je odliv žáků z Hauptschule a velký
zájem o Realschule a Gymnasium. Hochschulreife (viz graf 1) je obecné označení pro
zkoušky, opravňující jejich držitele ke studiu na vysoké škole (Hochschule). Jsou zde tedy
zahrnuti absolventi obecných i odborných gymnázií a vyššího (sekundárního) stupně
Gesamtschule.
Graf 1: Vývoj podílu jednotlivých typů studia zakončených příslušnou zkouškou v
procentech. Porovnávané hodnoty z roku 1960 a 2000

zdroj: http://www.privatschulen-vergleich.de/informationen/statistiken/schulabschluesse-indeutschland.html (20.2.2011)
Odpověď na otázku, na jakých typech škol je zajištěna povinná výuka geografie
formou samostatného předmětu je shrnuta v následujícím textu. Výuka geografie probíhá na
všech typech škol nižšího sekundárního stupně vzdělávání formou samostatného předmětu,
čili zhruba od deseti do patnácti let věku žáků. Konkrétně se jedná o Hauptschule, Realschule,
nižší stupeň Gymnasia a Gesamtschule. Na vyšším sekundárním stupni je geografie
vyučována na odborných i všeobecně zaměřených Gymnasiích a Gesamtschule. Rozsah
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výuky geografie bývá pro výukovou úroveň ISCED 2 pevně stanoven počtem vyučovacích
hodin v určité studijní periodě (týden, pololetí,ročník). Pro úroveň ISCED 3 najdeme takto
přesné vymezení počtu vyučovacích hodin jen v učebních plánech sedmi spolkových zemí.

4. Vyhodnocení obsahové analýzy

4.1 Analyzované kurikulární dokumenty

Kurikulární dokumenty jsou jedním ze základních stavebních kamenů celého
vzdělávacího systému. Jsou tak zároveň hlavním zdrojem informací pro můj výzkum.
Struktura a vzájemná provázanost kurikulárních dokumentů je předmětem následující
podkapitoly. Nejobecnějším dokumentem je ústava Spolkové republiky Německo, která
zaručuje základní svobody žáků, týkající se náboženského vyznání, svobody volby povolání a
vzdělávacího zařízení. Na konkrétní podobu výuky nemá tento dokument zásadní vliv.
Spolkové ministerstvo školství a vědy poskytuje školám převážně dohled, poradenství a
podporu.
Na celostátní úrovni působí Kultusministerkonferenz, což je Stálá konference ministrů
kultury spolkových zemí Spolkové republiky Německo. KMK je tvůrcem celostátně platných
či doporučených dokumentů a usnesení, která se týkají různých oblastí výuky. Pro mou
analýzu jsou podstatné dokumenty:

•

Sjednocená podoba vyššího sekundárního vzdělávání na Gymnasiu (Vereinbarung zur
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II)

•

Sjednocení maturitní zkoušky vyššího sekundárního vzdělávání (Vereinbarung über
die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II)
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•

Jednotné

požadavky

k

maturitní

zkoušce

z

geografie

(Einheitliche

Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Geografie)
Klíčovými kurikulárními dokumenty jsou učební plány a školský zákon, které
vytvářejí a schvalují ministerstva jednotlivých spolkových zemí. Učební plány, stejně jako
školský zákon, vytváří každá spolková země samostatně. Ve zpracování kurikulárních
dokumentů jsou patrné strukturální, obsahové i formální rozdíly. Například spolková země
Schleswig-Holstein má zvlášť formulované učební plány pro každý vyučovací předmět a
obecné podklady pro všech deset typů škol. Obecný učební plán pro gymnaziální stupeň se
skládá ze dvou částí: 'Obecné podklady' (Grundlagen) a 'Předmětové konkretizace'
(Fachliche Konkretionen). Každá část je strukturována do šesti kapitol. Strukturu tohoto
dokumentu blíže specifikuje rámeček 3.

Rámeček 3: Struktura učebního plánu pro gymnaziální stupeň platného ve spolkové zemi
Schleswig-Holstein
Obecné podklady:

Předmětové konkretizace:

1. Výchozí učební situace

1. Výchozí učební situace

2. Učební perspektivy

2. Odborné učivo jako zdroj kompetencí

3. Učební proces ve struktuře

3. Struktury výukových předmětů

výukových předmětů

4. Vyučovací témata

4. Zásady tvorby/podoby vyučování

5. Projektové vyučování

5. Projektové vyučování

6. Výkony a jejich hodnocení

6. Výkony a jejich hodnocení
Zdroj: http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=6
Učební plány jsou sestaveny pro každý výukový předmět a pro každou vzdělávací
úroveň příslušným ministerstvem a po schválení zemským parlamentem mají celostátní
platnost. Výukový obsah si na základě učebních plánů konkretizuje každá škola sama. Tuto
konečnou úpravu provádí školní komise složená z učitelů geografie.
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4.2 Výsledky analýzy
Analýza kurikulárních dokumentů byla provedena na základě předem připraveného
záznamového archu. Zdrojem informací byly kurikulární dokumenty jednotlivých spolkových
zemí, především učební plány a směrnice výuky geografie pro úroveň ISCED 3. Všechny
dokumenty, s nimiž jsem pracovala jsou běžně dostupné pro veřejnost na internetových
portálech příslušných spolkových ministerstev a jejich přehledný seznam lze vyhledat na
internetové stránce serveru zaměřeného na tématiku vzdělávání www.bildungsserver.de.
Všechny kurikulární dokumenty a příslušná literatura byly analyzovány v originálním
německém vydání a vybrané úseky byly následně přeloženy do českého jazyka. Musím
přiznat, že bylo obtížné sladit překlad některých výrazů s českou odbornou terminologií.
Takovéto výrazy jsou možná až gramaticky kontroverzní, ale snažila jsem se alespoň
doslovným překladem těchto pojmů docílit elementární srozumitelnosti dostačující pro
potřeby analýzy a komparace. Pro zpřesnění jsou originální výrazy uvedeny v závorce za
překladem.
Většina učebních plánů je platná pouze pro jednotlivé Spolkové země. Výjimku tvoří
spolkové země Berlin, Brandenburg a Mecklenburg–Vorpommern, které sestavily a uvedly v
platnost jednotné učební plány. Z tohoto důvodu jsou výsledné údaje pro tyto státy vždy
shodné a jsou uvedeny na jednom společném záznamovém archu. Samotný záznamový arch
prošel během provádění analýzy několika úpravami. Jednalo se vesměs o doplnění objektů
analýzy nebo přeformulování kritérií s cílem zvýšit jejich vypovídací hodnotu. Úpravy
záznamového archu byly provedeny v souvislosti se snahou lépe přizpůsobit kritéria analýzy
v oblastech, kde se české a německé pojetí kurikulárních dokumentů zásadně lišilo a původně
zvolená kritéria se očividně míjela s obsahem analyzovaného textu. Konkrétně se jedná o
kritéria v oblasti metod výuky, výukových témat a kompetencí. Podotýkám, že problematika
kompetencí se stala díky enormní diverzitě nejobtížnějším objektem provedené analýzy a její
zpracování vyžaduje podrobnější teoretický rozbor.
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4.2.1 Postavení předmětu geografie a podmínky výuky
Hlavním úkolem mé diplomové práce je odpovědět na tři hlavní koncepční otázky a
sice: za jakých podmínek, jakým způsobem a s jakými očekávanými efekty probíhá výuka
geografie na vyšší gymnaziální úrovni v Německu. Pomocí zvolené metody obsahové analýzy
se mi podařilo shromáždit dostatečné množství informací pro zodpovězení všech tří
koncepčních otázek.
Za jakých podmínek probíhá výuka geografie lze nejlépe vyjádřit popsáním postavení
a poslání předmětu geografie ve výukovém systému. Výukový předmět geografie, označován
v několika učebních plánech též jako zeměpis, není ani v jednom případě zařazen mezi
přírodovědné předměty. Varianta zařazení geografie jak mezi společenskovědní, tak mezi
přírodovědné, podobně jako v českém RVP G, se také nevyskytla ani v jedné spolkové zemi.
Celkem ve třech spolkových zemích je geografie považována za čistě společenskovědní
předmět a je systematicky úzce spjata s dějepisem a občanskou/společenskovědní naukou. V
jednom případě s nimi dokonce sdílí společný učební plán. Ve všech ostatních třinácti
spolkových zemích je geografie definována jako předmět s propojovací úlohou mezi
společenskými a přírodními vědami.
Na základě výsledného souboru dat pro kategorii Klíčové myšlenky ve vztahu k
významu výuky geografie pro žáka lze shrnout, že geografie je vnímána jako předmět, který
spojuje přírodovědné a společenskovědní znalosti a metody, čímž se stává centrálním
předmětem nauky o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji. Kromě toho se ve výuce
geografie propojují i vědecké obory se vzdělávacími obory. Geografie je vnímána jako
„centrální předmět prostorové výuky, přičemž konkurence ve využití prostoru poskytuje pro
výuku geografie pracovní a učební pole.“ Ojediněle se vyskytuje myšlenka zachycená v
učebním plánu spolkové země Rheinland-Pfalz: „Výuka geografie zprostředkovává
porozumění prostorovému potenciálu jako základu moci.“ Z jiného pohledu je geografie
vnímána jako předmět, podporující svou názorností a aktualitou rozvoj metodické a mediální
kompetence. Nesporně kladným argumentem je, že „výuka geografie přispívá ke
zprostředkování znalostí, dovedností a hodnot, jimiž připravuje žáky na zastávání jejich úkolů
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v roli občanů Evropské unie, zároveň budou žáci schopni odpovědně zvládnout jejich vlastní
budoucnost a přispět k budoucnosti světa.“ (převzato ze záznamových archů)
Praktičtější pohled na význam předmětu geografie poskytuje soubor informací o
organizaci výuky geografie. Vyšší gymnaziální stupeň ISCED 3 trvá dva, nebo tři školní roky.
Tříletý cyklus je považován za starší model, který je postupně nahrazován dvouletým
studijním cyklem. Až na několik výjimek platí, že geografie je v jistém rozsahu vyučována po
celou dobu studia vyššího gymnaziálního stupně. Těmi výjimkami jsou spolkové země
Hessen a Sachsen, kde byl z důvodu malého zájmu o studium geografie zaveden systém
volitelných pololetních geografických kurzů. Ve většině spolkových zemí je možné studium
geografie buď v základním nebo ve výkonnostním kurzu (v několika učebních plánech se
setkáme s jiným označením, vždy je však v názvu obsažen odkaz na zvýšenou úroveň
obtížnost kurzu). V několika spolkových zemích jsou obě výše uvedené úrovně kurzu
maturitní a vedle nich existuje i nematuritní kurz, jehož úroveň a hodinové dotace jsou této
doplňkové úloze předmětu přizpůsobeny (viz příloha 3). Opačným extrémem jsou země
Schleswig-Holstein a Sachsen-Anhalt, v jejichž učebních plánech je definována pouze jedna
úroveň kurzu pro všechny studenty, stejně jako je tomu v českém pojetí. Ve všech
analyzovaných spolkových zemích je geografie jedním z maturitních předmětů. Podrobnosti o
maturitní zkoušce z geografie jsou uvedeny níže v textu. Jedním z hlavních rozdílů mezi
základním a výkonnostním kurzem je hodinová dotace. Tento údaj byl dostupný v sedmi
učebních plánech, což je méně než polovina z analyzovaných dokumentů. Ze zjištěných
hodnot jsem vytvořila průměrné hodnoty pro jednotlivé ročníky viz tabulka 2.

Tabulka 2: Týdenní hodinové dotace předmětu geografie v jednotlivých ročnících ISCED 3
Základní kurz

Výkonnostní kurz

11. ročník

1,9

3,4

12. ročník

2,3

4,5

13. ročník
2,0
Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)

3,5
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Hodnoty uvedené pro nematuritní kurz nebyly zahrnuty do výsledku. Hodnoty pro
jednoúrovňové kurzy nebyly v učebních plánech uvedeny. Průměrné hodnoty v jedenáctém
ročníku jsou nižší protože se často jedná o přechodný ročník mezi nižším a vyšším
gymnaziálním stupněm. Průměrné hodnoty ve třináctém ročníku jsou nižší protože je
zohledněna domácí příprava před maturitní zkouškou. Dalším důvodem může být, že v
některých spolkových zemích se třináctý ročník gymnázia již nevyskytuje. Ve dvanáctém
ročníku je průměrná hodinová dotace nejvyšší, protože kromě standardní výuky jsou k
dispozici rozšiřující semináře, které jsou součástí výkonnostního kurzu a předmaturitní
přípravy.
Jak bylo již zmíněno, předmět geografie propojuje oblasti společenských a přírodních
věd. Toto propojení probíhá na několika různých úrovních:
•

Během vyučování zařadí učitel vhodně prvky z jiného předmětu.

•

Během mimoškolní výuky a exkurze zařadí učitel vhodně prvky z jiného předmětu.

•

Uplatněním týmové výuky (team-teaching) – spojení hodin příslušných vyučovacích
předmětů nebo paralelní propojení práce více učitelů nebo zapojení odborníka.

•

Spojením předmětů v rozvrhu k sobě vznikne prostor pro spolupráci či společný
projekt.
Problematika mezipředmětové spolupráce je pojata velmi rozdílně napříč spolkovými

zeměmi (viz příloha 3). Některé učební plány se tomuto aspektu vůbec nevěnují, jiné obsahují
jen několik obecně formulovaných vět o nutnosti či výhodách komplexního myšlení a využití
poznatků z jiných předmětů ve výuce geografie. V důkladněji zpracovaných učebních plánech
se uvádí konkrétní předměty či konkrétní tematické oblasti, ve kterých lze aplikovat
geografické znalosti a dovednosti spolu se znalostmi a dovednostmi z jiných výukových
předmětů. Výše uvedený team-teaching je v Česku obvykle překládán jako kolegium. Jeho
hlavní přednosti spatřuje Kühnlová (1999) v aplikovatelnosti jak do výuky na základní tak na
střední škole, především při výuce regionální geografie Evropy.
Výukové předměty doporučené k propojení s geografií jsou v souborném přehledu
znázorněny v následujícím grafu. Předměty jsou seřazeny sestupně podle četnosti výskytu
40

předmětů v kontextu spolupráce s geografií v učebních plánech. Předmět s názvem Pracovní
oblasti (Aufgabengebiete) je speciální výukový předmět, jehož náplní jsou mezipředmětově
zaměřené tematické oblasti (viz Záznamový arch spolkové země Hamburg).
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Graf x.:Mezipředmětová spolupráce geografie s ostatními předměty

Mezipředmětová spolupráce geografie s ostatními předměty
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Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)
Výsledek analýzy četnosti mezipředmětových vazeb je na první pohled překvapivý.
Podle výše uvedených informací by se dalo očekávat častější propojení geografie se
společenskovědními předměty. Nicméně na prvních dvou příčkách s nejvíce odkazy se
umístily přírodovědné předměty fyzika a chemie. Mezi první pěticí stále převažují
přírodovědné předměty. Takový výsledek dokazuje silnou vazbu na přírodovědný základ
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předmětu s těžištěm ve fyzické geografii, jež je svou komplexností a tematickou členitostí
ideálním podhoubím mezipředmětové spolupráce s ostatními přírodovědnými předměty. Z
údajů o výběru a složení výukových témat v učebních plánech vyplývá, že fyzickogeografická
témata jsou většinou stlačena do jednoho ročníku nebo pololetí. Tato situace může být
příčinou častější spolupráce geografie s ostatními přírodovědnými předměty ve snaze tuto
nedostatečnou vyváženost kompenzovat.
Dějepis a náboženská nauka jsou nejčastěji uváděnými společenskovědními předměty
s mezipředmětovou vazbou na geografii. Právě vyčleněním náboženské nauky a etiky do
samostatných předmětů se německé pojetí výuky liší od českého, kde se tato tématika na
vyšším gymnáziu probírá jen okrajově v geografii či občanské nauce. Za zmínku stojí i
předmět cizí jazyk (jedná se převážně o angličtinu a francouzštinu), protože dvojjazyčná
výuka odborných předmětů je novým výukovým trendem. Některé spolkové země již mají
vypracované učební plány i pro dvojjazyčnou výuku odborných předmětů včetně geografie a
takováto výuka ve zkušebním provozu již několik let probíhá. Závaznost aplikace
mezipředmětové spolupráce při výuce je rozdílná v jednotlivých spolkových zemích. Z
výsledků analýzy vyplývá, že osm spolkových zemí uvádí v učebním plánu mezipředmětovou
spolupráci jako závaznou, tedy povinnou součást výuky. Ve třech spolkových zemích je
mezipředmětová spolupráce doporučeným prvkem výuky. Zbylých pět spolkových zemí se k
závaznosti nevyjadřuje, nebo mezipředmětové spolupráce vůbec neuvádí. U těchto zemí tedy
považuji zařazení mezipředmětových témat do výuky za dobrovolné.

4.2.2 Koncepce výuky geografie
Koncepce výuky geografie jsou uvedeny v kurikulárních dokumentech mimo jiné v
podobě výukových cílů nebo obecně očekávaných výstupů. Při analýze jsem se zaměřila na
formulace výukových cílů z několika hledisek. Obecnou úroveň představují formulace cílů
výuky geografie jako takové. Obecným cílem geografického vzdělávání je, jak vyplývá z
výsledků analýzy,

„pochopit Zemi jako životní prostor člověka v její jedinečnosti,
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mnohotvárnosti a zranitelnosti, a zacházet s ní s vědomím vlastní odpovědnosti.“ Tato
formulace je totožná v několika dokumentech. Důraz na svědomitou ochranu životního
prostředí, trvale udržitelný rozvoj a odpovědné nakládání se zdroji je hlavním motivem
většiny obecných cílů výuky geografie. Z hlediska osobnostního rozvoje žáka je uváděno
zprostředkování prohloubeného všeobecného vzdělání, všeobecných studijních dovedností,
vědecky-propedeutického (připravuje žáky na vlastní výzkumnou činnost) vzdělání a příprava
na celoživotní vzdělávání. Očekávaným výstupem výuky geografie na obecné úrovni je
rozvoj a posílení osobnosti žáka, schopného tvorby vlastního života v sociální odpovědnosti a
spoluúčasti v demokratické společnosti. Kromě toho se očekává pochopení souvislostí mezi
přírodními jevy a společenskými aktivitami v různých regionech Země a na tom založené
prostorově odpovědné jednání. Prostorově odpovědné jednání nebo-li odpovědné jednání vůči
prostoru obecně (Raumverantwortliches Handeln) je jedním ze základních pojmů, se kterým
pracují autoři učebních plánů ve všech spolkových zemích. Obecné cíle výuky geografie se
týkají jak přírodovědného tak společenskovědního obsahu předmětu geografie a zároveň
naznačují způsob propojení obou částí. Porovnání německého konceptu s českým není z
hlediska obecných cílů geografické výuky možné, protože v dokumentu RVP G nejsou cíle na
této úrovni uvedeny.
Důležitým prvkem obecných cílů je naznačení vlivu výuky geografie na osobnost
žáka. Na rozvoj osobnosti žáka působí geografická výuka pomocí specificky zaměřené
skupiny cílů. Jedná se o cíle, popisující postoje, které žák po absolvování geografického
vzdělání zaujímá, a hodnoty, které žák po absolvování geografického vzdělání vnímá jako
správné a důležité. Skupina hodnotových a postojových cílů byla téměř ve všech učebních
plánech v popředí a často velmi kvalitně zpracovaná (viz příloha 3). Nejčastěji se vyskytující
cílové hodnoty a postoje jsou v tabulce 3. uspořádány orientačně do čtyř skupin podle
zaměření: na mezilidské vztahy, na vlast, na životní prostředí a na budoucnost.
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Tabulka 3: Přehled cílových postojů a hodnot žáků
Zaměření na:

Postoje

Hodnoty

mezilidské vztahy • tolerance a ochrana kulturního bohatství Země

• uznání rovnosti národů a kultur
• uznání práva všech lidí na spoluutváření životních
podmínek

• zohlednění významu etických norem a hodnot při
rozhodování
• vytváření vztahů s ostatními lidmi založených na

• základní hodnoty lidského
soužití
• život v míru
• mírumilovné soužití ve
smyslu "globálního
sousedství"
• etické hodnoty

toleranci, ohleduplnosti a spravedlivém přístupu

• přijmutí občanské odpovědnosti a hájení osobních
zájmů i zájmů druhých, a přispění ke svobodě a
spravedlnosti ve společnosti

• solidární jednání v rámci "jednoho světa"
vlast

• identifikace s vlastí

• vlastní identita

• nalezení vlastní identity a regionálně kulturní

• národní příslušnost

identifikace s vlastí
• uvědomělé jednání ve vztahu k vlasti
• uvědomělé jednání v souvislosti s Evropou
• připravenost k aktivní účasti na rozhodování o
prostorových záležitostech ve vlasti
životní prostředí

• povědomí o vlastním vlivu na životní prostředí

• kvalitní životní prostředí

• rozhodování v souladu s ochranou životního

• přírodní fenomény a jejich

prostředí

ochrana

• odpovědný přístup vůči jedinečnosti Země
• odpovědný přístup vůči prostoru
budoucnost

• rozhodování v souladu s koncepcí udržitelného
rozvoje prostorů ekonomik a společností
• pochopení nutnosti plánovat budoucí uspořádání
prostoru z hlediska trvale udržitelného rozvoje

• vnímání a hodnocení nárůstu světové populace
jako globální problém budoucnosti
• pohled na přirozené prostorové potenciály jako na
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• přírodní prostředí jako
základní životní podmínka
• životní prostředí budoucích
generací
• prostor jako zdroj

základní kameny politické a ekonomické moci
• zaujetí aktivního postoje k řešení lokálních,
regionálních a globálních problémů

Zdroj: autorka
Hodnoty a postoje uvedené v tabulce 3 jsou celkovým přehledem získaných údajů ze
všech spolkových zemí. V podobě cílů se nikdy nevyskytují všechny pohromadě, jak je patrno
ze záznamových archů v příloze. Strukturovaný přehled cílových hodnot a postojů výuky
geografie na vyšším gymnaziálním stupni poskytuje čtenáři detailnější představu o způsobu
naplnění obecných geografických cílů. S většinou uvedených postojů je možno se ztotožnit a
aplikovat je do české výuky geografie beze změn. Některé uvedené postoje však mohou
vzbuzovat svou formulací jisté antipatie. Stěžejním tématem doposud uvedených cílů je
životní prostředí. Velký prostor je věnován tématice globálních problémů, ochraně životního
prostředí a trvale udržitelnému rozvoji. Často je zdůrazňováno pojetí planety Země jako
jedinečné a zranitelné, a zároveň základní podmínky pro život. V českém RVP G dostává větší
prostor fyzickogeografický pohled na planetu Zemi. Životnímu prostředí je věnován jeden
očekávaný výstup: "žák zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů
na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni". Prokazatelně je propracovanost
hodnotových a postojových cílů z celostátního pohledu kvalitnější v Německu než v Česku.
Vyvozené tvrzení shledávám znepokojivým, protože působení na hodnoty a postoje žáků
patřičným způsobem, nejen v hodinách geografie, výrazně přispívá k utváření žebříčku
hodnot a spektra postojů celé budoucí společnosti. Zanedbáním vzdělání a výchovy v tomto
směru může dojít k zaostání za světovým trendem.
Utváření hodnot a postojů u žáků je podmíněno relevantními znalostmi a jejich
souvislostí s životem člověka. Proto je pro výuku geografie nezbytné definovat penzum
konkrétních odborných znalostí tak, aby jejich aplikací a kombinací byl žák schopen tyto
souvislosti pochopit. Během analýzy kurikulárních dokumentů jsem nashromáždila rozsáhlý
soubor cílů zaměřených na odborné znalosti (Fachwissen). Původně byly tyto odborné
znalosti roztříděny na fyzickogeografické, sociogeografické a regionálně geografické. Při
bližším průzkumu výsledných dat se ukázalo, že se nejedná pouze o faktické znalosti. V
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německém pojetí odborných znalostních cílů se setkáváme s různými perspektivami vnímání
odborných znalostí a tím i s různými formulacemi očekávaných výstupů. Výsledný soubor dat
je tedy uspořádán do třech skupin podle jiného klíče. První skupinu tvoří faktické znalosti,
druhou skupinu tvoří procesy a třetí skupinou jsou formulace vlivů a souvislostí. V tabulce x.
jsou kvůli úspoře místa uvedeny pouze konkrétní jevy, které byly obsahem jednotlivých cílů.
Pro kompletaci znění původních cílů je nutné si domyslet: "žák zná..., žák pochopí..., žák
získá....". Kromě těchto tří typů uvedení cíle je v německých kurikulárních dokumentech
často použit i pasivní tvar: "žákovi je zprostředkováno......, žákem je získáno.....žákovi je
vysvětleno...". Tuto formu jsem v překladu nahradila, v českém jazyce obvyklejším, aktivním
tvarem.

Tabulka 4: Přehled cílových odborných znalostí pro výuku geografie na vyšším gymnáziu
Faktické znalosti

• geologická stavba Země, systém geozón

Procesy
• geodynamické (endogenní a exogenní) procesy
a jejich následky

• základní astronomické znalosti
• významné fyzikální vlastnosti atmosféry,

• atmosferické procesy

cirkulace atmosféry, problematika tlakových

• proces vzniku a koloběhu hornin

útvarů

• proces vzniku a využití půdy

• prostorové uspořádání geografických objektů

• proces úbytku ozónu v atmosféře a s tím

na Zemi

spojená rizika

• topografické znalosti

• prostorové procesy

• základní sociogeografické systémy

• globalizace

(zemědělství, doprava, energie, průmysl,

• regionalizace

obchod, sídla)

• migrace

• různé perspektivy vnímání prostoru

• dynamika světové populace

• přírodní a kulturní objekty a zvláštnosti

• urbanizace a její příčiny

jednotlivých regionů

• přírodní a společenské procesy utvářející a

• multikulturní bohatství Země
• formy využití prostoru (zemědělství, průmysl,
obchod, turismus)
• okolnosti znovu sjednocení Německa

ovlivňující krajinu
• rostoucí význam ochrany životního prostředí
• vytvoření propojeného evropského trhu
• integrační proces EU a jeho prostorový účinek
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• podmínky zajištění zdrojů a volného prostoru

• mechanismus vytvoření regionálního dualismu

pro lidstvo

v rámci jednoho státu

• znalost základních přírodních systémů Země a • velká historická stěhování národů
porozumění interakcí v ekosystémech

• vznik a diverzifikace ekosystémů

• přehled v kulturních, náboženských a

• těžba a spotřeba nerostných surovin

politických systémech
• struktury a procesy ve vlastním regionu a
vlastním státě vedoucí k solidární spolupráci
na udržitelném rozvoji
• místa a regiony na národní a mezinárodní
úrovní - všeobecný světový přehled
• příčiny zaostalosti nerozvinutých států
• možnosti a hranice produkce potravin
• struktura a vývoj Asijsko – Pacifického
regionu
• regionálně-geografické znalosti(regiony, státy,
skupiny států)
• populační struktura a rozmístění obyvatelstva
na Zemi
• hlavní oblasti produkce a spotřeby potravin
Vlivy a souvislosti
• princip trvale udržitelného rozvoje
• socio-politické souvislosti ekonomicko–ekologických konfliktů
• geopolitické problémy související se závislostí na nerostných surovinách
• souvislosti geografické polohy státu s ekonomickým a politickým vývojem státu
• ekonomické a sociální účinky globalizace
• světová dělba práce
• důsledky otevření hranic střední a východní Evropy
• pozice domovského regionu v evropských souvislostech
• důsledky rozpadu Sovětského svazu
• propojení EU se světovým hospodářstvím
• relativizace lokálního prostoru díky globalizované produkci a trhu
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• výzvy, šance a rizika globální závislosti
• sociální propojení a nutnost solidárního jednání
• problematika hranice rozšiřování využitelné plochy a zintenzivňování zemědělské výroby
• souvislost prostorového potenciálu a vlivu kulturního prostředí s hospodářským vzestupem
Japonska
• mezinárodní vztahy v současném světě
• důsledky lidského a přírodního působení na prostor v lokální, regionální i globální dimenzi
• dopady lidského jednání na životní prostředí
• ekologické problémy v souvislosti s limity planety Země
• dopady zemědělské a průmyslové výroby z ekologického hlediska
• vlivy člověka na klimatické změny
• ovlivnění přírodního potenciálu historickými zásahy společnosti
• prostorové účinky hospodářských, sociálních a kulturních procesů
• vlivy endogenních a exogenních procesů na Zemi
• změny v atmosféře způsobené přírodními událostmi a následky lidské činnosti
• základní prostorové vztahy a lokální, regionální a globální souvislosti

Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)
Výše uvedený přehled znalostních cílů je v souladu s očekáváním tematicky zaměřen
z velké části na problematiku životního prostředí a sociální prostorové interakce. Podíl
znalostních cílů tří hlavních geografických oblastí se jeví celkem vyváženě. Cílové znalosti z
oblasti fyzické a sociální geografie tvoří dohromady většinu ve skupině procesů. Cílové
znalosti z oblasti sociální a regionální geografie jsou převažujícími prvky ve skupině
faktických znalostí i ve skupině vlivů a souvislostí. Cílové znalosti týkající se prostoru jsou
zastoupeny ve všech třech skupinách. Zajímavý kontrast poskytuje srovnání různých rovin
obecnosti formulace znalostních cílů, který je nápadnější, protože cíle z různých spolkových
zemí jsou seřazeny vedle sebe. Tím je znázorněna mimo jiné i různost přístupů k formulaci
cílů v jednotlivých spolkových zemích.
Moderní pojetí výuky geografie se nezaměřuje pouze na znalosti či společenské
hodnoty. Úkolem výuky geografie je předat žákům i základní dovednosti, potřebné nejen pro
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následnou odbornou práci a vlastní výzkumnou činnost, ale také pro všední život. Které
konkrétní dovednosti jsou cílem výuky geografie? Na základě výsledků analýzy
dovednostních cílů jsem sestavila následující přehled nejčastěji uvedených dovedností. Pro
větší přehlednost jsem dovednosti uspořádala pro účely diplomové práce do dvou sloupců. V
prvním sloupci jsou geografické dovednosti a ve druhém sloupci jsou obecné dovednosti.

Tabulka 5: Přehled cílových dovedností
Geografické dovednosti

Obecné dovednosti

prokázat topografickou orientaci a určit

•

kritické myšlení a vůle k rozhodování

geografickou polohu objektu

•

propojeně myslet

•

rozvíjet prostorovou představivost

•

dovednost věcného úsudku v lokálních i

•

posoudit prostor z více perspektiv

•

zpracovat příklady strategií udržitelného

•

odpovědně se podílet na řešení problémů

rozvoje založené na vlastním jednání a

•

aktivně se účastnit demokratických

•

globálních otázkách

iniciativě
•

rozhodovacích procesů

průzkum prostorových procesů a vlivů

•

člověka na životní prostor
•

pochopit, posoudit a zdůvodnit žebříček
společenských hodnot

rozpoznat konfliktní situace vzešlé z

•

diskutovat a reflektovat svůj výkon

různých požadavků na prostor

•

samostatně získat informace z médií a

•

formulovat řešení a nabídnout alternativy

•

použít moderní geografické informační

prezentovat je
•

technologie (GIS, GPS, internet) ke sběru

komunikace, věcná a korektní
argumentace, i v cizím jazyce

informací

•

empatie a změna úhlu pohledu

•

reflektovat rozdílné vnímání prostoru

•

rozumět vzniku konfliktů a umět se

•

věcně posoudit potenciál prostoru a vzory
nebo příklady využití prostoru

•

•

popsat interakce mezi prostorem a

věcně a kriticky zacházet s médii a
informačními zdroji

společenským, ekonomickým či

•

podílet na jejich řešení

•

použít verbální, obrazové, kvantitativní,

politickým jednáním

kvalitativní a symbolické formy k zisku

diskutovat možná ohrožení z hlediska

informací

globálních a geozonálních klimatických

•

změn

zpracovat získané informace,
strukturovat, interpretovat a hodnotit
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•

klasifikovat státy podle úrovně jejich

•

ekonomického a sociálního rozvoje
•

•

•

•

•

číst a porozumět cizojazyčným (Aj, Fj)
geografickým učebním textům

zhodnotit mezinárodní příčiny a důsledky

•

samostatně se rozhodovat

socioekonomických nerovností

•

organizace práce

věcně a kriticky pohlížet na přírodní,

•

odpovědného jednání

ekonomické a sociální souvislosti

•

samostatně pracovat a vést vlastní učební

aplikovat základní metody prostorové

proces

analýzy v terénu

•

hodnotit a vytvářet návrhy řešení

porovnání krajiny ve vlastním regionu s

•

pomocí moderních médií názorně a

okolím – kritická sebereflexe vlastního

přesvědčivě prezentovat získané

životního stylu

informace

použít cíleně a přiměřeně geografické

•

vytvořit si vlastní názor

myšlení a pracovní postupy
•

vysvětlit komplexní vztahy mezi
člověkem, přírodou a společností

•

posoudit z mezipředmětového hlediska
ekologické, společenské a lidské priority

Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)
Z přehledu uvedených cílových dovedností je patrná značná míra jejich diverzity. Ve
výsledném souboru dat jsou zastoupeny různé typy geografických i obecných dovedností s
různou úrovní náročnosti. Jsem si vědoma toho, že členění dovedností na geografické a
obecné je zjednodušené a použité jen pro účely diplomové práce. Detailněji se problematikou
vymezení a členění geografických dovedností zabývá Řezníčková (2003, str. 5), kde jsou
podle jednoho z návrhů geografické dovednosti „rozděleny do pěti okruhů na základě určitých
vesměs pozorovatelných metodických postupů vedoucích od kladení po zodpovídání otázek.
Toto schéma tak ve zjednodušené podobě sleduje postup objektivizovaného poznání.“
Konkrétní okruhy jsou uvedeny v rámečku 4.
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Rámeček 4: Návrh klasifikace geografických dovedností na základě postupu
objektivizovaného poznání
1. Kladení geografických otázek
2. Získávání informací
3. Organizování informací
4. Analyzování informací
5. Zodpovídání geografických otázek
Zdroj: Řezníčková (2003, str 5 - 6)
Tento způsob klasifikace geografických dovedností je, jak autorka uvádí, přizpůsoben
podmínkám a potřebám českého školství, nicméně by bylo možno podle něj roztřídit i cílové
dovednosti z tabulky 5. Jinou možností jak třídit dovednosti je klasifikační systém uvedený
v dokumentu Vzdělávací standardy předmětu geografie pro středoškolské vzdělávání
(Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss) vydaném
Německou geografickou společností. Uvedený dokument pojmenovává dovednosti, nutné ke
studiu a aplikaci geografické tématiky 'geografické kompetence' (Kompetenzbereiche des
Faches Geographie). Systematika geografických kompetencí je zde uvedena ve třech
úrovních obecnosti. Na nejobecnější úrovni je definováno šest okruhů geografických
kompetencí, které vyjadřují základní okruhy výchovného a vzdělávacího působení předmětu
geografie viz rámeček 5.
Každá z geografických kompetencí je dále konkretizována několika obecnými
dovednostmi, které jsou ve třetí úrovni vyjádřeny konkrétními dovednostmi žáka. Výsledný
soubor konkrétních dovedností žáka je považován za vzdělávací standardy výuky geografie a
tím se staví do pozice rámcové vzdělávací koncepce.

Rámeček 5: Přehled geografických kompetencí podle vzdělávacích standardů DGfG
1. Oborové znalosti (Fachwissen)
◦ dovednost popsat Zemi jako planetu
◦ dovednost vnímat lokality různých typů a velikostí jako fyzickogeografické
systémy
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◦ dovednost vnímat lokality různých typů a velikostí jako sociogeografické
systémy
◦ dovednost analyzovat vztahy člověka a ŽP lokalitách různého typu a velikosti
◦ dovednost analyzovat lokality různého typu a velikosti na základě určitých
geografických otázek
2. Prostorová orientace (Raumliche Orientierung)
◦ základní topografické znalosti
◦ dovednost uspořádat geografické objekty a jevy do prostorového systému
◦ dovednost přiměřeného zacházení s mapami (Mapová kompetence)
◦ dovednost orientace v terénu
◦ dovednost vnímání prostoru
3. Metody k zisku poznatků (Erkenntnisgewinnung/Methoden)
◦ znalost relevantních geografických/přírodovědných informačních pramenů, forem
a postupů
◦ dovednost získat informace k řešení geografických otázek
◦ dovednost vyhodnotit informace k řešení geografických otázek
◦ dovednost jednoduše popsat a reflektovat metodické kroky k zisku geografických
informací
4. Komunikace (Komunikation)
◦ dovednost porozumět odbornému geografickému sdělení a vědeckému vyjádřené
◦ dovednost hovořit o geografických jevech, seznámit se s ním a zaujmout
zdůvodněné stanovisko
5. Posouzení a hodnocení (Beurteilung/Bewertung)
◦ dovednost posoudit vybrané prostorové situace či jevy na základě použití
geografických znalostí
◦ dovednost kriticky posoudit vybrané geografické informace z médií (Mediální
kompetence)
◦ dovednost přiměřeně posoudit vybrané geografické poznatky či perspektivy s
ohledem na jejich význam a důsledky pro společnost (kompetence k řešení
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problémů)
◦ dovednost hodnotit vybrané geografické jevy či procesy ve vztahu k
předmětovým a nadpředmětovým normám
6. Jednání (Handlung)
◦ znalost relevantních informací a strategií k jednání
◦ motivace a zájem o geografické/přírodovědné obory
◦ připravenost ke konkrétnímu jednání v geograficky relevantních situacích
◦ dovednost reflexe jednání s ohledem na jejich přírodní a společenské dopady
Zdroj: Bildungsstandards für Geographie 2010
Kompetence v německém pojetí nejsou jednoznačně mezipředmětové jako v českém
pojetí. Pro každý výukový předmět jsou vymezeny vlastní oborové kompetence nebo oborově
vázané dovednosti, zahrnuté v obecnějších mezipředmětových kompetencích např.
Komunikativní kompetence nebo Oborové znalosti. V novém pojetí výuky na základě
vzdělávacích standardů DGfG mají kompetence zásadní roli ve výuce geografie. Systém
kompetencí ve třech úrovních obecnosti specifikuje, co vše by měl žák na konci
středoškolského vzdělání zvládnout, pouze pomocí dovedností. Jedná se tak o velmi
inovativní přístup k formulaci kurikulárního dokumentu. Kromě výše uvedených kompetencí
se v analyzovaných dokumentech vyskytly i další, různě pojmenované kompetence. Přehled
všech těchto kompetencí je v následující tabulce 6.
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Tabulka 6: Přehled kompetencí a jejich četností v učebních plánech
orientace v prostoru
prostorová analýza
porozumění prostoru
hodnocení prostoru
prostorová zodpovědnost
vnímání prostoru
prostorové uvědomění
k. k prost. jednání
metodická kompetence
odborná kompetence
personální kompetence
sociální kompetence
mediální kompetence
komunikace
celkem

BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH celkem
1 1 1 1
1 1
1
7
1 1 1 1
1
5
1 1 1
1
1
5
1 1 1 1
1 1
1
7
1 1 1 1
1
1
6
1
1
1
1
1 1
7
1 1
1 1 1
1 1
1
1
1 1 1 1
9
1
1 1
1
1 1 1
7
1
1
3
1 1
1
1
1 1 1 1
6
1
1
1
3
1
1
2
2 5 5 5 10 5 0 5 6 2 4 0 4 4 8 4

Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)
Vysvětlivka: Tučně napsané číslice znamenají vyšší důležitost nebo hierarchickou nadřazenost
označených kompetencí nad ostatními. Platí vždy jen pro danou spolkovou zemi.

Tabulka 6 odhaluje několik zajímavých poznatků o tom, jak se liší jednotlivé spolkové
země v pohledu na kompetence a jejich aplikaci do výuky geografie. Nápadným jevem v
tabulce je utvoření dvou skupin s podobnou množinou kompetencí. Takový jev má logické
vysvětlení.

Skupina kompetencí v první (horní) polovině tabulky patří mezi ke staršímu

konceptu, užívanému v praxi před deseti a více lety. V některých spolkových zemích se tento
model zachoval až doposud. Kompetence v dolní polovině tabulky jsou svým názvem
podobné těm, v Česku známým jako mezipředmětové kompetence. Při podrobné analýze bylo
zjištěno, že i tyto kompetence jsou definovány na základě geografické tématiky a proto
nemohou být jednoduše zařazeny jako mezipředmětové. Tato skupina kompetencí je
výsledkem samostatných inovativních snah jednotlivých spolkových zemí a také svědectvím
o postupné aktualizaci učebních plánů, spojené s přechodem na výše uvedené vzdělávací
standardy. Důležitým faktorem je zde opět svrchovanost spolkových zemí, která se projevuje
značnou volností výběru množství a typu kompetencí zanesených do učebního plánu.
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Nejvíce kompetencí v učebním plánu vykazují země Bremen a Shleswig-Holstein
naopak nejméně kompetencí obsahují učební plány zemí Baden-Württemberg a NordrheinWestfalen. Zcela bez uvedení kompetencí jsou učební plány zemí Hessen a Saarland. Zde
byly geografické dovednosti vyjádřeny jinou formou než za použití výrazu kompetence.
Porovnáním údajů z bývalých spolkových zemí východního a západního Německa není
odhalena výrazná souvislost mezi počtem nebo typem kompetencí a příslušností k jednomu
z historických státních útvarů. Nejčastěji uváděnou kompetencí je metodická kompetence,
následována odbornou (oborovou) kompetencí, kompetencí jednání v prostoru a orientace
v prostoru. Dovednosti těchto čtyř kompetencí můžeme obecně považovat za hlavní
očekávané výstupy výuky geografie v Německu. Problematika diverzity kompetencí v
Německém kurikulu je možným tématem ke zpracování samostatné odborné práce.
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4.3 Realizace výuky geografie

Výukový předmět geografie je považován za centrální předmět prostorové výuky a v
tom tkví jeho jedinečnost a nezastupitelnost. Jakým způsobem probíhá výuka tohoto
jedinečného předmětu? Které výukové metody jsou použity pro dosažení stanovených cílů
geografického vzdělávání? Na tuto otázku jsem se při analýze podrobně zaměřila. Zajímalo
mne, zda se mi podaří nalézt nějakou originální nebo alespoň v Česku nepraktikovanou
výukovou metodu, o níž bych se mohla s ostatními pedagogy podělit. K mému údivu není v
učebních plánech některých spolkových zemí o konkrétních výukových metodách mnoho
uvedeno. Naopak existují spolkové země, kde metodická část učebního plánu obsahuje
potřebné informace pro analýzu výukových metod i organizačních forem výuky. Údaje ze
záznamových archů jsou nezávazně na četnosti výskytu jednotlivých výukových metod
uvedeny v rámečku 6.

Rámeček 6: Přehled výukových metod uvedených v učebních plánech pro výuku geografie
1. projekt
2. simulace budoucnosti – workshop, scénářová technika, simulační hra
3. hraní rolí – moderování, plánovací hra
4.

případová studie

5. diskuse
6. experiment ohřevu plochy (konvekce)
7. vzájemné učení (žák provede výuku)
8. práce s prezentací, prezentace variant řešení
9. rozhovor učitele se žákem, rozhovor s odborníkem nebo jeho simulace
10. brainstorming (volné asociace)
11. využití dokumentárního filmu nebo rekonstrukce
Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)
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Výsledný přehled výukových metod vznikl sloučením opakujících se nebo podobných
metod do konečných jedenácti bodů. Porovnání s českým kurikulem není v tomto případě
možné, protože RVP G neobsahuje údaje o výukových metodách. Simulační metody se
objevují v různých variantách hned ve třetině ze všech zkoumaných učebních plánů. Je jim
patrně přikládána důležitost při rozvoji myšlení v souvislostech, ve více perspektivách a
schopnosti zodpovědně plánovat a jednat. Za inspirativní považuji především metody
případové studie, rozhovor s odborníkem a užití experimentu při výuce geografie. Důležitou
součástí německého pojetí výuky je projekt. Ačkoli zařazení projektu mezi výukové metody či
organizační formy výuky není jednoznačně dáno, projekt nebo projektová výuka je uvedena
ve všech učebních plánech jako běžná součást výuky. Mnohé analyzované učební plány
obsahují přímo návrhy projektových témat k jednotlivým tematickým celkům. V učebním
plánu spolkové země Sachsen je dokonce zpracován jednoduchý, ale velmi inspirativní
mechanismus tvorby projektových témat, která mohou zároveň sloužit jako témata
mezipředmětové spolupráce (viz záznamový arch). Ostatní metody se shodují s českou
didakticko-geografickou koncepcí.
Kromě výukových metod byly při analýze učebních plánů zachyceny i organizační
formy výuky geografie. Jejich počet byl podstatně nižší než u výukových metod, ale často se
v textu opakovaly. Ve všech učebních plánech se vyskytla exkurze, někdy jako jediná uvedená
organizační forma výuky. V některých spolkových zemích je exkurze povinnou součástí
výuky a musí být uskutečněna v každém školním roce, každém pololetí nebo ke každému
tematickému celku. Formy exkurze jsou uvedeny od vycházky, přes výlet až po návštěvu
podniku, výstavy či muzea. V jednom učebním plánu jsou uvedeny dokonce tipy na exkurzi v
závěru každého tematického celku. Kromě krátkodobých exkurzí jsou zmiňovány i
dlouhodobé studijní pobyty. Součástí výuky geografie jsou zde i projektové dny. Ostatní
organizační formy výuky jako skupinová a samostatná práce jsou standardem i v českém
školství.
Z pedagogické praxe je známo, že výběr výukových metod je úzce propojen s
konkrétním výukovým tématem. Některá výuková témata poskytují více možností pro
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kreativní činnost učitele a žáků než jiná. Proto je nutné průběh a návaznost výukových cyklů
dlouhodobě plánovat. Při dlouhodobém plánování obsahu a návaznosti výukových cyklů jsou
uplatňovány různé strategie. Jedním z aspektů takového plánování je to, jak jsou rozvrženy
tematické celky do studijních period. Na základě údajů obsahové analýzy jsem znázornila
výsledné hodnoty četností výskytu jednotlivých variant rozvržení tematických celků
v grafu 2.

Graf 2: Rozvržení tematických celků do studijních period.

Rozvržení tématických celků do studijních period
6

počet spolkových zemí

5
4
3
2
1
0
do pololetí

do ročníků

jinak

není uvedeno

Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)

Rozvržení tematických celků do jednotlivých pololetí je velmi častou variantou
dlouhodobého plánování výuky. V takovýchto učebních plánech je přesně rozepsáno která
témata jsou probírána v tom kterém pololetí bez možnosti přizpůsobit výukový plán
požadavkům či potřebám školy. Některé učební plány obsahují dokonce přesný počet
vyučovacích hodin u každého tématu. Druhou, stejně oblíbenou, variantou je velmi volné
pojetí, kdy učební plán obsahuje pouze cílové tematické celky. Plánování a uspořádání
tematických celků do studijních period je zcela ponecháno na uvážení každé školy. Zde je
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situace podobná jako v české koncepci, nicméně učitelé nejsou tolik fixováni na obsah
učebnic, který je v české praxi tradičně uspořádán do ročníkového systému.

Samotný počet výukových témat v učebním plánu je z velké části přizpůsoben
systému pololetního plánování. Jak je patrno z grafu 3 nadpoloviční většina učebních plánů
obsahuje mezi šesti až deseti výukovými tematickými celky.

Graf 3: Počet výukových témat

Počet výukových témat

1–5
6 – 10
11 a více

Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)

V rámci komparace s českou koncepcí uvedu, že počet výukových tematických celků
v RVPG je pět pro předmět geografie a čtyři pro předmět geologie. Tím pádem se průměrné
hodnoty obou států nijak výrazně v tomto ohledu neliší. Zaměříme-li se na detaily
jednotlivých tematických okruhů, můžeme vysledovat jisté propojení geografických disciplin.
Díky rozdílně formulovaným výukovým tematickým okruhům lze docílit různého stupně
propojení fyzickogeografického, sociogeografického a regionálně geografického obsahu. Na
tento vzájemný vztah byla zaměřena také provedená analýza.
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Graf 4: Propojení učiva fyzické a sociální geografie ve výuce

Propojení učiva fyzické a sociální geografie ve výuce

převážně oddělené
Propojené v 50-ti %
témat
převážně spojené

Zdroj: autorka (převzato ze záznamových archů)
Z výsledných dat vyplývá (viz graf 4), že většina tematických okruhů v učebních
plánech je koncipována tak, že se v nich fyzickogeografické a sociogeografické znalosti,
procesy a souvislosti propojují a poskytují tím prostor pro rozvoj složitějších geografických
dovedností a myšlení v geografických souvislostech.

4.3.1 Očekávané efekty výuky geografie
Stejně jako každá činnost člověka, je i výuková činnost vykonávána s nějakým cílem.
Cíle výuky geografie, uvedené v předchozí kapitole, slouží jako výchozí báze pro výuku a
podklad pro následné hodnocení. Problematika hodnocení výuky je rozsáhlá a složitá, protože
má zásadní význam pro žáky, pedagogické pracovníky i zainteresovanou veřejnost. Podstatně
složitější je pak analytické zpracování různých přístupů a strategií hodnocení výuky geografie
v jednotlivých spolkových zemích. Z toho důvodu se problematice hodnocení výuky
geografie nevěnuji tak detailně, jako problematice cílů a obsahu výuky, a ponechávám toto
téma jako návrh ke zpracování samostatné diplomové práce.
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Během analýzy učebních plánů některých spolkových zemí jsem zjistila, že kapitola
hodnocení výuky zaujímá až třetinu celkového rozsahu textu. U některých učebních plánů
naopak kapitola hodnocení výuky nebyla vůbec uvedena. Hodnocení očekávaných výsledků
výuky geografie není uvedeno ani v dokumentu Vzdělávací standardy pro geografii. Ve snaze
o obecný přehled v pojetí hodnocení výuky geografie jsem použila jako zdroj informací
učební plán spolkové země Nordrhein-Westfalen, který považuji v oblasti hodnocení za
nejpropracovanější. Na základě údajů z vybraného dokumentu se zaměřím na hodnocení
práce žáka při vyučování, hodnocení klauzurní práce a maturitní zkoušky.
Za základní funkci hodnocení studijních výkonů (Leistungbewertung) na vyšším
gymnaziálním stupni je považována podpora a pomoc žákům a také jejich učitelům a rodičům
k výběru předmětů a kurzů vhodného zaměření s ohledem na žákovo pracovní nasazení,
studijní pokroky, vzdělávací obtíže a budoucí studijní možnosti.
Hodnocení práce žáka při vyučování (Sonstige Mitarbeit) se vztahuje na všechny
písemné, ústní a praktické výkony (kromě zvlášť hodnocených klauzurních prací), jež žák v
souvislosti s vyučováním provede. Mezi takové výkony patří:
•

verbální projev během vyučování

•

vypracování domácího úkolu

•

protokol

•

referát

•

písemné cvičení

•

spolupráce na projektu včetně prezentování

Hodnocení uvedených výkonů probíhá na základě těchto kritérií:

•

plánovací dovednost,

•

metodické dovednosti,

•

organizační dovednost,

•

kreativita, angažovanost,

•

dovednost systematické práce,

•

komunikativnost,

•

stupeň samostatnosti,

•

týmová spolupráce.
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Výsledná známka je podložena dlouhodobým pozorováním aktivity a výsledků žáka.

Jinou pravidelnou příležitostí k hodnocení žáků jsou klauzurní práce (Klausuren).
Klauzurní práce je písemná zkouška na konci tematického celku nebo kurzu, která je
specifická tím, že žáci mají možnost po celou dobu vypracovávání úkolů nahlížet do
poskytnuté literatury a informačních zdrojů3. Klauzurní zkouška podává informaci o míře
dosažení cílů kurzu během dosavadní výuky. Kromě zisku informací a známek má klauzurní
zkouška i další účel. Připravuje postupně studenty na maturitní zkoušku (viz níže). Při
hodnocení klauzurní práce jsou důležité především tyto prvky:

•

samostatnost

•

výběr materiálů odpovídající zadání problému

•

posloupná/logická návaznost myšlenkových pochodů

•

odborné a věcné písemné vyjádření

•

zvládnout vypracování úkolů ve stanoveném časovém limitu

Přesněji definovaná hodnotící kritéria jsou uvedena v následujícím rámečku.

Rámeček 7: Přehled kritérií pro hodnocení klauzurní práce
•

Obsahový aspekt:
◦ samostatné ohraničení tématu a vymezení problému
◦ samostatnost při zpracování tématu
◦ rozsah a podrobnost rešerše
◦ suverenita při zacházení s materiály a prameny
◦ diferenciace a strukturovanost při seznámení s obsahem a argumentací problému
◦ samostatný výběr a úspěšná aplikace geografických pracovních posrupů

3 Středoškolská klauzurní práce se od vysokoškolské klauzury liší právě přístupem k literatuře, který je u
vysokoškolské klauzury v Německu většinou zapovězen. Především na univerzitách se klauzurní práce
velmi podobá českému standardu vysokoškolské písemné zkoušky.
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◦ kritický přístup k vlastním výsledkům práce
•

jazykový aspekt:
◦ zvládnutí odborného vyjadřování, preciznost při rozlišování jazykových výrazů a
jazykové správnosti
◦ smysluplné a korektní zapojení citátů a materiálů do textu

•

formální aspekt:
◦ plnohodnotnost práce
◦ typ prezentace
◦ čistota a přehlednost při tvorbě vlastních materiálů či plakátů
◦ korektní zpracování a citování literatury

Zdroj: autorka (převzato z učebního plánu Nordrhein-Westfalen)
Učitel hodnotí klauzurní práci vždy v tom pololetí, ve kterém je napsána a informace o
výsledném hodnocení a jeho důvodech získává žák při osobní konzultaci. Hodnocení
klauzurní práce má stejnou váhu jako hodnocení práce žáka při vyučování, obě tyto složky se
podílejí na výsledné známce stejnou měrou.
Třetí oblastí hodnocení žáků je maturitní zkouška. Zde vychází hodnocení z
celostátně platných sjednocených požadavků k maturitní zkoušce z předmětu geografie,
vydaných Kultusministerkonferenz. Tento jednotný přístup zajišťuje stejné podmínky pro
všechny maturanty a předchází situacím u zkoušky, kdy bude žák nucen k pouhé reprodukci
naučených faktů nebo k řešení nepřiměřeně složitých problémových úloh. Soubor požadavků
k maturitní zkoušce je obecně (pro všechny maturitní předměty) uspořádán do tří okruhů
požadavků:

•

1. Reprodukce znalostí

•

2. Využití znalostí

•

3. Řešení problémů a hodnocení/klasifikace
Zmíněné okruhy požadavků mají sloužit učitelům jako opora při tvorbě maturitních

úloh. Dále jsou v dokumentu detailně rozepsány požadované oborové a metodické
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kompetence ke každému ze tří uvedených okruhů.
Maturitní zkouška z geografie probíhá buď písemnou formou nebo ústní formou. Žák
si může jednu z nabízených libovolně vybrat. Hlavní rozdíly mezi uvedenými formami je typ
zpracovávaných úkolů a časový limit na vypracování. Písemná zkouška může trvat až pět
hodin, zatímco ústní se skládá z čtyřiceti minut na přípravu a zpracování zadaného tématu a
maximálně šedesáti minut na zkoušení. Při zkoušce jsou žákovi poskytnuty k nahlédnutí atlas
světa, pravopisná příručka a kalkulačka. Písemná maturitní zkouška je někdy nazývána
maturitní klauzurou díky podobnému průběhu. Hodnocení maturitní klauzurní práce probíhá
na základě podrobnějších a složitějších hodnotících kritérií:

•

oborové znalosti musejí zřetelně dosáhnout očekávané úrovně v popsaných kritériích

•

taktéž metodické výkony a stupeň samostatnosti řešení úloh

•

soulad výkonu žáka s požadovanou úrovní obtížnosti

•

jazyková a stylistická úroveň
Metodika hodnocení maturitní zkoušky ze zeměpisu se neustále vyvíjí za trvalého

dohledu Kultusministerkonferenz i dalších zainteresovaných odborných pracovních skupin.
Na základě vzoru maturitních zadání (viz Přílohy 1 a 2)4 můžeme již nyní spatřit výrazný
posun od reprodukce znalostí ke komplexnějšímu prověření dovedností a schopností žáků.
Důkladnější prověření dovedností a schopností žáka znamená důkladnější zhodnocení
efektivity výuky geografie. Zpětná vazba tohoto charakteru je jednou z nejcennějších
informací pro pedagogický kolektiv a měla by být hlavním předmětem zájmu učitelů a tvůrců
vzdělávací koncepce, i za cenu času, stráveného přípravou kvalitních úloh, samotným
zkoušením a následným vyhodnocením zkoušky.

4 Přílohy 1 a 2 jsou vzorová zadání maturitní zkoušky pro základní (Příloha 1) a výkonnostní kurz (Příloha
2), převzaté z učebního plánu spolkové země Nordrhein-Westfalen.
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5. Závěr
Diplomová práce je zaměřena na výukovou koncepci předmětu geografie v Německu.
Cíl práce byl splněn zodpovězením tří koncepčních otázek týkajících se podmínek, za nichž
výuka geografie probíhá, koncepce a realizace výuky a očekávaných efektů výuky geografie.
Zdrojem informací o výuce geografie v Německu byly kurikulární dokumenty jednotlivých
spolkových zemí a celostátně platné sjednocující dokumenty. Klíčové informace byly získány
obsahovou analýzou uvedených dokumentů. Tyto informace byly generalizovány,
zprůměrovány či sloučeny dohromady tak, aby výsledný soubor dat poskytoval řešení
zadaných koncepčních otázek v dostatečném rozsahu.
Za jakých podmínek probíhá výuka geografie? Geografie jako výukový předmět
nepatří mezi jádrové vzdělávací předměty jako jsou matematika, německý jazyk a cizí jazyky.
Přesto se jedná o maturitní předmět, který je ve většině spolkových zemí vyučován po celou
dobu studia vzdělávací úrovně ISCED 3. Jeho vymezení je nejčastěji formulováno jako
propojovací předmět mezi společenskovědními a přírodovědnými předměty. Z toho vyplývá
častá spolupráce geografie s ostatními předměty. Mezipředmětová spolupráce je definována
jak ve formě průřezových témat, tak formou seznamu doporučených předmětů ke spolupráci.
Nejčastěji uváděnými předměty k mezipředmětové spolupráci jsou fyzika a chemie. Z jiného
pohledu je geografie vnímána jako centrální předmět zabývající se prostorem, z čehož
pramení její specifický předmětový potenciál. Ve většině spolkových zemí probíhá výuka
geografie ve dvou úrovních, základní kurz a výkonnostní kurz. Základní rozdíly mezi těmito
kurzy jsou v hodinové dotaci, v hloubce probírání jednotlivých tematických celků a v počtu
příkladů a praktických činností. Průměrná hodinová dotace se pohybuje kolem dvou
vyučovacích hodin týdně pro základní kurz a tří vyučovacích hodin týdně pro výkonnostní
kurz.
Jak je koncipována výuka geografie? V obecné rovině je cílem výuky geografie to, aby
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žák jednal zodpovědně v lokálním i globálním prostoru a aby byl vybaven metodami a
dovednostmi užitečnými v jeho budoucím pracovním, osobním i veřejném životě. Konkrétněji
pojaté cíle,

zaměřené na postoje a hodnoty žáků, se věnují především problematice

mezilidských vztahů, životního prostředí, vnímavého pohledu na vlast a na budoucnost. Tento
koncept se odráží i v obsahu znalostních cílů kde, v souladu s očekáváním, z velké části
převažují odkazy na problematiku životního prostředí a sociální prostorové interakce.
Dovednosti hrají v koncepci výuky geografie velkou roli. Jejich formulace nechybí v žádném
učebním plánu. Systematické uspořádání základních dovedností vyúsťuje v diverzifikovaný
systém kompetencí. Kompetence nejsou vůbec uvedeny v učebním plánu dvou spolkových
zemí. Naopak existují spolkové země, jejichž učební plán je na systému kompetencí založen a
podrobný přehled dovedností žáků je zároveň vyjádřením očekávaných výstupů výuky.
Důležitým zjištěním je, že v německém pojetí se nejedná o průřezové kompetence, ačkoli se
jejich názvy mohou průřezovým kompetencím podobat. Kompetence jsou vždy definovány
pro konkrétní výukový předmět. Nejčastěji byla v učebním plánu uvedena metodická
kompetence, která poskytuje žákům příležitost k osvojení si různých geografických metod a
pracovních postupů. Další často preferovanou kompetencí byla prostorová orientace, oborová
kompetence a kompetence odpovědného jednání v prostoru.
Jak je realizována výuka geografie? Důležitým prvkem při výuce geografie jsou
výukové metody. Z údajů obsahové analýzy vyplynulo, že velký význam je přisuzován
simulačním metodám. Je jim patrně přikládána důležitost při rozvoji myšlení v souvislostech,
ve více perspektivách a schopnosti zodpovědně plánovat a jednat. Za inspirativní považuji
především metody případové studie, rozhovor s odborníkem a užití experimentu při výuce
geografie. Důležitou součástí německého pojetí výuky je projekt. Projekt nebo projektová
výuka je uvedena ve všech učebních plánech jako běžná součást výuky. Mnohé analyzované
učební plány obsahují přímo návrhy projektových témat k jednotlivým tematickým celkům. V
některých spolkových zemích je také exkurze povinnou součástí výuky a musí být
uskutečněna v každém školním roce, každém pololetí nebo ke každému tematickému celku.
Formy exkurze jsou uvedeny od vycházky, přes výlet až po návštěvu podniku, výstavy či
muzea. Výuková témata jsou často buď rozvržena přesně na pololetí nebo není jejich pořadí
nijak specifikováno. K propojení učiva fyzické a sociální geografie dochází přibližně v
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polovině tematických celků. V ostatních případech se probírá učivo odděleně nebo jde o
regionální model výuky.
S jakými očekávanými efekty výuka geografie probíhá? Očekávané efekty výuky
geografie a kritéria jejich hodnocení jsou ve spolkových zemích v různých stádiích vývoje.
Běžné vyučování poskytuje možnost k průběžnému hodnocení práce žáka při vyučování.
Konkrétně jsou hodnoceny: verbální projev během vyučování, vypracování domácího úkolu,
protokol, referát, písemné cvičení a spolupráce na projektu včetně prezentování. Tyto aktivity
tvoří polovinu výsledné známky. Druhou polovinu tvoří klauzury, což jsou shrnující písemné
práce plánované obvykle na konec pololetí nebo závěr tematického celku. Při klauzurní
písemné práci má žák k dispozici jisté zdroje informací k vypracování úkolu, takže mohou být
hodnoceny kromě faktických znalostí také dovednosti práce s informacemi a geografické
propojené myšlení. Výše popsaná forma klauzurních zkoušek plní navíc funkci „trenažéru“
maturitní zkoušky. Vykonání maturitní zkoušky z geografie je možné ve všech spolkových
zemích. Ve většině z nich pak buď jako jeden ze tří předmětů písemné zkoušky, nebo v pozici
čtvrtého předmětu s ústní zkouškou. Požadavky k maturitní zkoušce z geografie jsou jednotně
převzaty a aplikovány ve všech spolkových zemích. Ve stejnojmenném dokumentu jsou
požadavky znalostí a dovedností maturujících studentů detailně rozepsány. Téma maturitní
zkoušky v Německu je celkem zajímavé a bohatě podpořené dostupnou literaturou. Jako
takové se nabízí k dalšímu podrobnému studiu či vědeckému zpracování. Dalším tématem,
které nebylo možno, z důvodu omezeného rozsahu, v mé diplomové práci patřičně rozvést je
problematika kompetencí v geografii. Třetím možným návazným tématem na problematiku
vzdělávání v Německu může být vliv mezinárodních srovnávacích testů na vyučování, školní
organizaci a kurikulární reformu. Uvedená témata jsem při zpracovávání diplomové práce
vyhodnotila jako zajímavá, užitečná a dostupná z hlediska odborné relevantní literatury.
Zpracovaná diplomová práce přispívá svou metodickou částí k rozvoji obsahověanalytického a komparativního přístupu ke studiu zahraničních a mezinárodních vzdělávacích
koncepcí. Z praktického hlediska jsou výše uvedené výsledky práce potenciálním přínosem
pro učitele a studenty učitelství geografie, kteří mohou v textu nalézt praktické informace,
inspiraci a eventuálně i motivaci k vlastnímu profesnímu rozvoji.
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http://www.hessisches-kultusministerium.de/irj/HKM_Internet?uid=6c43019a-8cc61811-f3ef-ef91921321b2 (17. 2. 2011)
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•

Rahmenlehrplan für gymnasiale Oberstufe – Geographie (Rámcový učební plán pro
vyšší gymnázium – Geografie) - Hamburg (HH)
http://www.hamburg.de/bildungsplaene (17. 2. 2011)

•

Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der
Abiturprüfung (Směrnice pro zadávání úkolů a hodnocení výkonů při maturitní
zkoušce) - Hamburg (HH)
http://www.hamburg.de/bildungsplaene (17. 2. 2011)

•

Kerncurriculum für gymnasiale Oberstufe – Erdkunde (Jádrové kurikulum pro vyšší
gymnázium – geografie) - Niedersachsen (NI)
http://nibis.ni.schule.de/nibis.phtml?menid=203 (17. 2. 2011)

•

Richtlinien und Lehrpläne für gymnasiale Oberstufe und Gesamtschule – Erdkunde
(Směrnice a učební plány pro vyšší gymnázium a Gesmtschule – Zeměpis) Nordrhein-Westfalen (NW)
http://www.schul-welt.de/lp_online.asp?sessionid=31210-2102357-315738
(17. 2. 2011)

•

Lehrpläne - Lernbereich Gesellschaftswissenschaften - Erdkunde (Učební plány –
společenskovědní obory – geografie) - Rheinland–Pfalz (RP)
http://lehrplaene.bildung-rp.de/ (17. 2. 2011)

•

Lehrplan für gymnasiale Oberstufe und Gesamtschule – Erdkunde (Učební plán pro
vyšší gymnázium a Gesamtschule – geografie) - Schleswig-Holstein (SH)
http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Schulen/Unterricht/Lehrplan/lehrplan_
node.html (17. 2. 2011)

•

Lehrplan, Achtjähriges Gymnasium – Geographie (Učební plán pro osmileté
gymnázium – geografie) - Saarland (SL)
http://www.saarland.de/lehrplaene.htm (17. 2. 2011)
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•

Fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht (Výuka překračující a
propojující výukové předměty) - Sachsen (SN)
http://www.sachsen-macht-schule.de/apps/lehrplandb/ (17. 2. 2011)

•

Lehrplan, Gymnasium – Geographie (Učební plán pro gymnázium – geografie) Sachsen (SN)
http://www.sachsen-macht-schule.de/apps/lehrplandb/ (17. 2. 2011)

•

Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Geographie (Jednotné
požadavky k maturitní zkoušce z geografie) - Sachsen – Anhalt (ST)
http://www.bildung-lsa.de/unterricht/faecher.html (17. 2. 2011)

•

Rahmenrichtlinien Gymnasium – Geographie - Schuljahrgänge 5 - 12 (Rámcový
učební plán pro gymnázium – geografie – pátý až dvanáctý ročník) - Sachsen – Anhalt
(ST)
http://www.bildung-lsa.de/unterricht/faecher.html (17. 2. 2011)

•

Ziele und inhaltliche Orientierungen für die Qualifikationsphase der gymnasialen
Oberstufe im Fach Geographie (Cíle a orientační obsah předmětu geografie na vyšším
stupni gymnázia) - Thüringen (TH)
http://www.thillm.de/thillm/start_serv_lp.html (17. 2. 2011)

•

Obrázek 1.: Zobecněný model vzdělávacího systému Spolkové republiky Německo
dostupný na:
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_informatik/smt/dil/ib/laender
vergleich/deutschl/germany (17. 2. 2011)

•

Graf 1.:Vývoj podílu jednotlivých typů studia zakončených příslušnou zkouškou v
procentech. Porovnávané hodnoty z roku 1960 a 2000.
dostupné na:
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http://www.privatschulen-vergleich.de/informationen/statistiken/schulabschluesse-in-

deutschland.html (20.2.2011)
•

Obrázek 2: Rozmístění spolkových zemí s Gesamtschule
dostupné na:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesl
%C3%A4nder_mit_teilintegrativen_Schulsystemen.svg&filetimestamp=20101219082
058
(20.2.2011)
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Použité webové portály
•

Informační portál Stálé konference ministrů kultury spolkových zemí Spolkové
republiky |Německo (Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland)
http://www.kmk.org/

•

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und
Forschung) - http://www.bmbf.de/

•

Ministerstvo školství a kultury spolkové země Schleswig-Holstein (Ministerium für
Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein) http://www.schleswig-holstein.de/MBK/DE/MBK_node.html

•

Informační portál Vzdělávání Spolkové země S-H http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Bildung_node.html

•

Informační portál Institutu pro kvalitativní rozvoj vzdělávání (Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) http://www.iqb.hu-berlin.de/bista

•

Eurydice: Eurybase Informační databáze vzdělávacích systémů v Evropě
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php#germany
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Přílohy
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Příloha 1: Příklady maturitního zadání – základní kurz

I

Překlad:
Příklady maturitních úkolů pro písemnou maturitní zkoušku
Základní kurz
Téma: „Salad bowl of the USA“ Struktury a výsledky vývoje zemědělství v Salinas Valley/
Kalifornie
Úkoly:
1) Uveďte předpoklady pro zemědělské využití v Salinas Valley.
2) Vysvětlete vývoj/rozvoj zemědělského využití v Salinas Valley.
3) Uveďte místa výskytu problémů v souvislosti s rozvojem zemědělských aktivit.
Pomůcky:
Atlas nakladatelství Diercke 1996, Strana 199, mapy 1,2; Strana 220 M 1 až M 7

II

III

IV

V

VI

Příloha 2: Příklady maturitního zadání – výkonnostní kurz

VII

Překlad:
Výkonnostní kurz
Téma: Bangkok – motor nebo překážka rozvoje země?
Úkoly:
1) Objasněte plánovaný rozvoj města Bangkok a jeho pozadí/příčiny.
2) Zaujměte v této otázce odůvodněné stanovisko.
Pmůcky:
Atrla nakladatelství Diercke 1996, M1 až M 10

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Příloha 3: Vyplněné záznamové archy

Záznamový arch
Spolkové země: Berlin

(BE), Brandenburg (BB),
Mecklenburg – Vorpommern (MV)
Název použitých dokumentů: Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe – Geografie
(Rámcový učební plán pro vyšší gymnázium – předmět geografie)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

neuvedeno (n)

n

n

n

n

n

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní oboryy

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

Žák vnímá nutnost svědomité ochrany životního prostředí planety Země
v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

3
0
0

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

•
•
•
•
•

Počet H a P cílů

žák jedná v souladu s ochranou ŽP a trvale udržitelným
rozvojem
žák zaujímá aktivní postoj k řešení lokálních, regionálních a
globálních problémů
žák projevuje toleranci a mírumilovnost k cizím kulturám
žák získá etické zkušenosti
žák se učí vlastní empatii a představě o společenských
hodnotách

5

XIV

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

n

Počet D a Z cílů

3

žák zpracovává příklady strategií udržitelného rozvoje založené
na vlastním jednání a iniciativě
žák používá tradiční média i nové informační technologie k
získání geografických informací

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k „Geografie spojuje přírodovědné a společenskovědní přístupy a tím se
významu výuky geografie pro
stává centrálním předmětem nauky o životním prostředí a trvale
žáka
udržitelném rozvoji.“

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí
v učebním plánu

n

Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

Kompetence k prostorovému jednání (Raumbezogene
Handlungskompetenz):
• Orientace v prostoru (Raumorientierung)
• Prostorová analýza (Raumanalyse)
• Prostorové porozumění a hlediska problémů (Raumverstendnis
und Problemsichten)
• Hodnocení prostoru (Raumbewertung)
• Uvědomění prostorové zodpovědnosti (Raumverantwortung)

Konkrétní dovednosti rozvíjené ve
výuce geografie

•
•
•
•
•

•
•

interpretovat samostatně a cíleně fyzickogeografické a
tematické mapy
samostatně vizuálně ztvárnit komplexní topografické a
tematické souvislosti prostřednictvím mentálních map
samostatně aplikovat dovednosti orientace v prostoru
využívat přiměřené odborné výrazy v ústním a písemném
projevu
získat, zhodnotit a zpracovat geografické informace k čemuž
žák využije cíleně a samostatně přiměřené verbální, textové,
obrázkové, symbolické či multimediální prameny a také učební
místa mimo školu
samostatně zvolit a použít různé geografické pracovní techniky
ke zpracování informací a reflektovat použití těchto technik
prezentovat věcně, přiměřeně, strukturovaně a s přesným
uvedením použitých pramenů (ústně i písemně) výsledky
dlouhodobé práce v komplexní seminární formě

XV

•

•
•

porovnat a hodnotit geografické skutečnosti s ohledem na danou
problematiku s pomocí či na základě různě komplexních
souborů dat (tabulky, mapy různého měřítka, statistiky,
diagramy)
uplatnit geografické techniky na exkurzi či v okolí školy a
hodnotit jejich efektivitu
uváženě zacházet se vzory, normami a konvencemi v kontextu
vlastního a cizího jednání a vztahovat jej odůvodněně na vlastní
pozici

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

•
•
•

Přehled tematických celků

rozdíl v rozsahu a podrobnosti výuky tématu
rozdíl v počtu a rozsahu probraných prostorových příkladů či
obsahových aspektů
rozdíl ve stupni samostatnosti při zpracovávání geografických
otázek a použití odborných metod

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Planeta Země jako propojený systém (atmosféra, hydrosféra,
pedosféra a litosféra)
SG: i) Vývoj sídel a prostorového uspořádání
RG: i) Výzvy pro člověka 21. století (počet obyvatel planety x produkce
potravin), (energie a životní prostředí)
ii) Evropa – vývoj prostorových struktur
iii) Život v „jednom světě“ - rozvojové země
iv) Vybrané regiony světového ekonomického významu

XVI

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•

projekt

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•
•

exkurze
vycházka

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

a) povinné exkurze v každém pololetí
b) doporučené
c) dobrovolné

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mind-map
mapový náčrt
mapování
strukturován
vypisování
skicování
protokolování
experimentování
sestavení diagramu, tabulky, jednoduchého schématu
dotazník, anketa

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

n

Definována pomocí témat, v nichž n
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů
Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Baden

– Württemberg (BW)

Název použitých dokumentů: Bildungsstandards für Geographie im Rahmen des Fächerverbundes
Geographie, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde – Kursstufe (Výukové standardy předmětu
XVII

geografie v rámci vzdělávací oblasti – geografie, ekonomika, společenské vědy - pro vyšší
gymnázium)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel

Výsledek analýzy

Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Počet/týden

Základní kurz

Výkonnostní kurz

v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

2

4

2

4

2

4

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie
Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

n
a) svět
b) Evropu
c) Německo

2
0
0

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie
Počet H a P cílů
Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•
•

žák toleruje a chrání kulturní bohatství Země
žák jedná v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje
žák preferuje odpovědný přístup k Zemi a její jedinečnosti

•

žák prokáže topografickou orientaci a určí geografickou polohu
objektu
žák analyzuje/posoudí prostor z více perspektiv

3

•
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•
•
•

žák zná základní sociogeografické systémy (zemědělství,
doprava, energie,...)
žák zná hospodářské struktury a procesy v prostoru
žák se seznámí s principem trvale udržitelného rozvoje

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•
•
•
•

žák se seznámí s různými perspektivami vnímání prostoru
žák zná přírodní a kulturní objekty jednotlivých regionů
žák zná přírodní a kulturní zvláštnosti v regionech
žák se seznámí s multikulturním bohatstvím Země

•

žák zná základní fyzickogeografické a geologické procesy a
jejich projevy
žák získá základní astronomické znalosti

XVIII

Počet D a Z cílů

10

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k „Výuka geografie by měla studentům pomoci k tomu, aby byli schopni
významu výuky geografie pro
v soukromém, profesním i veřejném životě odpovědně jednat.“
žáka

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí
v učebním plánu

•

Sociální kompetence

Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

•

Specifické metodické přístupy oboru (Fachspezielle
Methodenkompetenz) – učivo geografických metod
Oborová kompetence (Fachkompetenzen) – učivo
geografických témat

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

•
•
•
•

•

vytvářet snímky s geografickou vypovídací hodnotou
mapovat
měřit a zaznamenávat údaje
analyzovat

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5 (základní kurz)
b) 6 – 10 (výkonnostní kurz)
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz
c) 3 úrovně -

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní
Přehled tematických celků

•
•

počtem požadovaných geografických metod 5:8
počtem výukových témat 4:5

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i )Využití, utváření a změny
krajiny v regionu
SG: i) Prostorové dopady

FG: i) Reliéf, Atmosféra, Pedosféra,
Hydrosféra,
SG: i) Prostorové dopady

XIX

ekonomického jednání na
ekonomického jednání na
lokální úrovni
lokální úrovni
RG: i) Hospodářské struktury a
RG: i) Hospodářské struktury a
procesy na regionální a
procesy na regionální a globální
globální úrovni
úrovni
ii) Vybrané problémové oblasti z ii) Vybrané problémové oblasti z
hlediska udržitelného rozvoje
hlediska udržitelného rozvoje
iii) Problémově zaměřená analýza
prostoru

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•
•
•

projekt
plánovací hra
scénářová technika - simulace budoucnosti
workshop – simulace budoucnosti
případová studie

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•
•
•

exkurze
skupinová práce
samostatná práce

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

•
•
•
•
•

mapování
práce s mapou
práce se statistickými údaji
analýza
porovnání

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

Základní kurz

Výkonnostní kurz

1), 2), 4), 6)

1) Zisk a zpracování geografických informací z
různých zdrojů (mapa, graf, diagram, text,
satelitní snímek)
2) využití informačních zdrojů (internet, GPS,
databanky, multimédia) k vyhodnocení aktuálních
geografických informací
3) převedení prostorových informací do relevantní
významové podoby i s pomocí počítačových
programů
4) provedení prostorové analýzy struktur, procesů a
účinků v jistém regionu (porovnání nebo
případová studie)
5) provedení prognózy (plánovací hra, scénář.)
6) realizace místního šetření (snímkování, mapování,
měření) + komunikovat s místními institucemi
7) příprava a realizace geografickou exkurzi

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence (Methodenkompetenz ),(odb. met. K)
součástí
b) Oborové kompetence (Sach-/Fachkompetenz)
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c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne na gymnaziálním stupni ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

n

Definována pomocí témat, v nichž n
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů
Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Bayern

(BY)

Název použitých dokumentů:
Das Gymnasium in Bayern – Fachprofil (Gymnázium v Bavorsku – odborný profil),
Lehrplan für 11. und 12. Jahrgang des Gymnasiums (Učební plán pro 11. a 12. ročník gymnázia)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel

Výsledek analýzy

Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Počet/týden

Základní kurz

Výkonnostní kurz

v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

2

4

2

4

Neexistuje (N)

N

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní oboryy

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

Celkový počet cílů výuky

Cílem výuky geografie je pochopit Zemi jako životní prostor člověka v
její jedinečnosti, mnohotvárnosti a zranitelnosti, a zacházet s ní s
vědomím vlastní odpovědnosti.
a) svět

4
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regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

b) Evropu
c) Německo

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

0
0

•
•
•
•
•

žák jedná v souladu s konceptem trvale udržitelného rozvoje
žák si uvědomí význam ochrany přírodních fenoménů
žák vnímá odpovědnost za přírodu a životní prostředí
žák nalezne vlastní identitu,
je otevřený světu a tolerantní k jiným kulturám

•
•
•

Žák aplikuje způsob myšlení vedoucí k řešení problémů
žák se orientuje v prostoru
žák rozvíjí prostorovou představivost

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•
•

žák získá politický přehled
žák zná faktory globalizace

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•

žák získá sociokulturní přehled

Počet H a P cílů

4

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

Počet D a Z cílů

n

6

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k „Geografie je hraniční předmět mezi přírodními a společenskými
významu výuky geografie pro
vědami – tím je klíčovým přínosem pro vzdělání v oblasti trvale
žáka
udržitelného rozvoje.“

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí n
v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

•
•
•
•
•

Předmětová k. (Sachkompetenz)
Metodická k. (Metodenkompetenz)
Personální k. (Selbstkompetenz)
Sociální k. (Socialkompetenz)
Mediální k. (Medienkompetenz)

n

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
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c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník) 12/1
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

neuvedeno

Přehled tematických celků

FG: i) Modrá planeta a její geozóny (11)
SG: i) Světové struktury, vývojové tendence, globalizace (12)
RG: i) Prostorové struktury a aktuální vývojové procesy
v Německu (12)
ii) Ekosystémy a lidské zásahy (11)
iii) Zdroje – využití, ohrožení a ochrana (11)
iv) Ohrožení životního prostředí v souv. s lidským jednáním (11)

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie
Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie
Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

n
•
•
•
•

projektové dny
exkurze
studijní pobyty
skupinová práce

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•

•
•
•
•
•
•
•

Interpretace a vyhodnocení obecněgeografických map,
tematických map, statistik, satelitních snímků, tabulek,
diagramů
zhotovení schématu a grafické vyjádření souvislostí
sestavení a zhodnocení spektra příčin
interpretace modelů geografických skutečností
rešerše vybraného aspektu v aktuální diskusi s pomocí odborné
literatury
sestavení referátu a provedení prezentace
dotazování expertů
provedení a hodnocení vyučování
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•

sestavení a prezentace výsledků skupinové práce

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné – zařazeny do učebního plánu na úroveň jedné tematické
kapitoly

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

fyzika, chemie, biologie, dějepis, občanská výchova, náboženská nauka,
etika, cizí jazyky

Definována pomocí témat, v nichž n
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů
Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Bremen

(HB)

Název použitých dokumentů: Lehrplan für Gymnasiale Oberstufe – Geografie (Učební plán pro
vyšší gymnázium – předmět geografie

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

neuvedeno

n

n

n

n

n

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní oboryy

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
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Obecné cíle výuky geografie
Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených
na svět, Evropu,
Německo.

•
•

a) svět
b) Evropu
c) Německo

n

•

žák se aktivně a se zájmem podílí na utváření přírodního a
sociálního prostředí

•

žák porozumí současným ekologickým, ekonomickým a
společenským výzvám na lokální, regionální i glob. úrovni
žák hodnotí a vytváří návrhy řešení
žák používá nástroje a média nutná pro porozumění prostorovým
souvislostem a provázanostem

1

Cíle popisující dovednosti
žáka získané výukou
geografie

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

n
n

Cíle popisující hodnoty a
postoje žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie
Počet H a P cílů

Přípravná předvědecká činnost
příprava na celoživotní vzdělávání

•
•
n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•

Žák získá základní znalosti politického, kulturního, sociálního,
demografického, hospodářského a ekologického vývoje a s tím
související změny a problémy

Cíle popisující znalosti žáka
n
získané výukou regionální
geografie
Počet D a Z cílů

4

Jiná klíčová myšlenka ve
vztahu k významu výuky
geografie pro žáka

n

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných
kompetencí v učebním
plánu
Přehled odborných
kompetencí rozvíjených
při výuce geografie

n

•
•
•

Oborová k. (Sachkompetenz)
Metodická k. (Methodenkompetenz)
Kompetence prostorového jednání (Raumbezogene Handlungsk.)
◦ Znalost prostoru a prostorová orientace (Raumkenntnis und
Raumorientierung)
◦ Vnímání prostoru (Raumwahrnehmung)
◦ Hodnocení prostoru (Raumbewertung)
◦ Porozumění prostoru a prostorová analýza (Raumverständnis
und Raumanalyse)
◦ Prostorové povědomí (Raumbewustesin)
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◦ Prostorová odpovědnost (Raumverantwortung)
Konkrétní dovednosti
rozvíjené ve výuce
geografie

Metodické kompetence: žák umí• využít topografické znalosti k prostorové orientaci a tematicky je
spojit
• systematicky převzít a interpretovat informace z mapy, textu,
grafiky, diagramu, statistiky a obrázků různého původu
• cíleně využít a kriticky zhodnotit různé informační prameny
• získat a zpracovat data s pomocí vědeckých postupů (mapování,
měření) a metod (dotazování)
• vizualizovat různě komplexní obsahy přiměřenou formou
(prezentací, diagramem, mapou)
• zpracovat prostorové informace pomocí GIS
• použít postup prostorové analýzy
• plánovat svůj učební proces s vlastní zodpovědností a cíleně,
provést jej a zhodnotit
• pozorovat komplexní jevy a situace z více různých perspektiv, k
tomu formulovat zdůvodněné východisko a to zastávat
• nalézt pomocí myšlení v souvislostech komplexní prostorové
socioekonomické vztahové struktury

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení
témat do etap (period)
studia?

a) ano, do pololetí
b) ano, do ročníků
c) ano jinak – pouze téma prvního pololetí pevně stanoveno, ostatní témata
bez pevného pořadí
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno

Existuje formulace
očekávaných výstupů
výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky
Podíl výuky věnované
vlastnímu státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní
a výkonnostní úrovní

•
•

ve výkonnostním kurzu je kladen větší důraz na detaily, souvislosti,
systematickou práci
zvýšené nároky na uvedené metody a témata
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Přehled tematických celků

Základní kurz

Výkonnostní kurz

RG: i) Regiony, struktury a procesy jako základní geografické otázky (11/1)
SG: i) Ekonomická geografie a geografie města
ii) Globalizace a světové hospodářství
iii) Meze únosnosti a udržitelný rozvoj

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro n
výuku geografie
Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie
Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

•
•
•
•

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

Uvedené geografické metody
jsou součástí

Exkurze:
výlet
návštěva podniku
studijní pobyt

•
•
•
•
•

mapování
měření
dotazován
tvorba prezentace a prezentování
sestavení diagramu

a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární
dokument formulací jevu
v souvislosti s výukou
geografie

a) ano, podrobně zpracováno
b) ano, stručně či obecně zmíněno
c) ne

Definována pomocí předmětů, n
jejichž učivo se s geografií
prolíná
Definována pomocí témat, v
nichž se učivo geografie
prolíná s učivem jiných
předmětů

n

Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti
aplikace M. S. Ve výuce
geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
XXVII

Spolková země:

Hessen (HE)

Název použitých dokumentů: Lehrplan für gymnasiale Oberstufe – Erdkunde (Učební plán pro
vyšší gymnázium - zeměpis)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel

Výsledek analýzy

Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Pouze volitelné kurzy

Základní kurz

Výkonnostní kurz

v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

46/pololetí

46/pol.

46/pol.

126/pol.

38/pol.

106/pol.

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní oboryy

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

n

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

2
0
0

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

•

•
•
•

•
•
Počet H a P cílů

6

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•

Cíle popisující znalosti žáka

Žák si je vědom vlastního vlivu na životní prostředí, získá věcné
informace a osvojí si dovednosti tak, aby se dokázal rozhodovat
v souladu s ochranou životního prostředí
žák je vybaven na různé životní situace tak, aby byl schopen
jednat odpovědně vůči životnímu prostředí i společnosti
žák je otevřený a vnímavý k etickým normám a hodnotám a je si
vědom jejich významu při rozhodování
žák je připraven přijmout občanskou odpovědnost a hájit osobní
zájmy i zájmy druhých, a přispět tak ke svobodě a spravedlnosti
ve společnosti
žák vytváří vztahy k ostatním lidem založené na ohleduplnosti,
toleranci a spravedlivého přístupu
žák je schopen projevit empatii
Žák si dovede zajistit potřebné informace, kriticky je posoudit a
vytvořit si vlastní názor
žák zpracovává a strukturuje informace tak, aby je uměl s pomocí
moderních médií názorně a přesvědčivě prezentovat

n
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získané výukou fyzické
geografie
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie
Počet D a Z cílů

•

žák se seznámí s jinými kulturami a přispívá k mírumilovnému
soužití

3

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu „Výuka geografie přispívá ke zprostředkování znalostí, dovedností a
k významu výuky geografie
hodnot, jimiž připravuje žáky na zastávání jejich úkolů v roli občanů
pro žáka
EU.“

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných
n
kompetencí v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

n

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

n

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat
do etap (period) studia?

a) ano, do pololetí
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno

Existuje formulace očekávaných a) ano, stručná či obecná
výstupů výuky?
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne
Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
státu/regionu
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno
Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici
Přehled rozdílů mezi základní a

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz
•

v počtu vyučovacích hodin

XXIX

výkonnostní úrovní
Přehled tematických celků

•
•

v detailnosti zpracování témat
v počtu a náročnosti použitých metod

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Struktury a procesy formující prostor
SG: i) Vytváření a trvalá udržitelnost životního prostoru (souhra
prostorových faktorů – prostorová analýza)
RG: i) Prostorové struktury a útvary v SRN
ii) Evropa, Rusko a USA
iii) Strukturální problémy neindustrializovaných zemí
iv) Asijsko–pacifický prostor – ekonomické centrum budoucnosti ?!

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•
•

projekt
práce s prezentací
rozhovor učitele se žákem
moderování

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uvedené geografické metody
jsou součástí

interpretace a hodnocení obecněgeografických a tematických
map
sestavení, popsání a vyhodnocení tabulek a diagramů s použitím
počítačových programů
grafické propojení sítě vlivů (klima, vegetace)
práce s atlasem, porovnání map
práce v terénu – pozorování, měření, mapování, fotografování
internetová rešerše
sestavení mind-map a znázornění souvislostí
dotazování, tvorba dotazníku, ankety
prezentační techniky (referát, přednáška s prezentací,
moderování)

a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti b) ano, stručně či obecně zmíněno
s výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

Chemie, fyzika, ekonomicko-politická nauka

XXX

Definována pomocí témat, v
nichž se učivo geografie
prolíná s učivem jiných
předmětů

Definována jiným způsobem

Výchova k rovnoprávnosti
Mediální a informační výchova
Výchova ke zdraví
Dopravní výchova
Právní výchova
Promírová výchova
Ekologická výchova

•
•
•
•
•
•
•
n

Stupeň /míra závaznosti aplikace a) povinná
M. S. Ve výuce geografie
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Hamburg

(HH)

Název použitých dokumentů: Rahmenlehrplan für gymnasiale Oberstufe – Geographie (Rámcový
učební plán pro vyšší gymnázium – Geografie), Richtlinie für die Aufgabenstellung und
Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung (Směrnice pro zadávání úkolů a hodnocení
výkonů při maturitní zkoušce)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

neuvedeno

n

n

n

n

n

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní oboryy

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

•

Cílem výuky geografie je pochopit Zemi jako životní prostor
člověka v její jedinečnosti, mnohotvárnosti a zranitelnosti, a
zacházet s ní s vědomím vlastní odpovědnosti.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

4
0
0
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Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie
Počet H a P cílů

•
•
•

žák je schopen se aktivně zapojit do politického života
žák vnímá hodnotu kvalitního životního prostředí
žák jedná v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje prostorů,
ekonomik a společností

•

žák provede analýzu základních prostorově strukturálních
souvislostí na Zemi
žák provede průzkum prostorových procesů a vlivů člověka na
životní prostor
žák rozpozná konfliktní situace vzešlé z různých požadavků na
prostor, formuluje řešení a nabídne alternativy

3

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•

žák se seznámí s fyzickogeografickými procesy

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•

Žákovi je zprostředkován historický přehled díky pozorování
společenských změn od průmyslové revoluce do současnosti a
díky analýze současných mezinárodních vztahů

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•

Žák se seznámí s účinky lidského a přírodního působení na
prostor na lokální, regionální a globální úrovni
vhled do souvislostí mezi přírodními jevy a společenskými
aktivitami v různých regionech Země

Počet D a Z cílů

•
8

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k n
významu výuky geografie pro
žáka

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí n
v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

Kompetence prostorového jednání (Raumbezogene Handlungsk.)
• Prostorová orientace
• Prostorová analýza
• Hodnocení prostoru
• Prostorová odpovědnost
•
•
•
•
•
•

orientovat se na základě topografických znalostí v prostoru na
lokální, regionální i globální úrovni
uspořádat geografické objekty a pochopit prostorové struktury
popsat vztahy, vlivy a účinky na krajinu v jednotlivých
regionech
vysvětlit interakce mezi ekonomickým a ekologickým jednáním
jednotlivců či skupin v prostoru
vyhledat geograficky relevantní informace a upravit je do
požadované formy
vnímat prostorové konflikty a geografické otázky z více úhlů

XXXII

•

pohledu a samostatně je hodnotit
vyjádřit a prezentovat geografický obsah s použitím přiměřeně
odborných výrazů

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak pololetní koncepce témat – pořadí určuje škola sama
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná – formou naplnění 4 kompetencí
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní
Přehled tematických celků

•
•

v počtu a obtížnosti očekávaných výstupů
v rozsahu a hloubce učiva

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Struktury a procesy formující prostor
ii) Složení, využití a změny ekosystémů na Zemi
SG: i) Geografie sídel – vývoj měst
ii) Nerovnost v ekonomické vyspělosti států
RG: i) Ekonomicko-prostorové struktury a vazby (hospodářský prostor
Evropy)
ii) Globální problémy a strategie udržitelného rozvoje

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•

plánovací hra
PC simulace

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
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Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

•
•
•
•

průzkum
dotazování expertů
plošné/terénní pozorování
práce s médii

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

Speciální předmět tematické oblasti (Aufgabengebiete) – ten obsahuje
následující mezipředmětová témata:

Definována pomocí témat, v nichž
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů

•
•
•
•
•
•

Posilování zdraví (Gesundheitsförderung)
Globální učení (Globales Lernen)
Multikulturní výchova (Interkultureles Erziehung)
Mediální výchova (Medienerziehung)
Nauka o životním prostředí (Umwelterziehung)
Dopravní výchova/ obnovitelná mobilita (Verkehrserziehung
dun Nachhaltige Mobilität)

Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Niedersachsen

(NI)

Název použitých dokumentů: Kerncurriculum für gymnasiale Oberstufe – Erdkunde (Jádrové
kurikulum pro vyšší gymnázium - geografie)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel

Výsledek analýzy

Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Počet/týden

Nematur. př.

Základní kurz

Výkonnostní kurz

v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

2

4

4

2

4

4

2

4

4

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách

XXXIV

d) propojující přírodovědné a společenskovědní oboryy
Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

•

Cílem výuky geografie je pochopení souvislostí mezi
přírodními jevy a společenskými aktivitami v různých
regionech Země a na tom založené prostorově odpovědné
jednání.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

2
1
1

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie
Počet H a P cílů

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie
Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k
významu výuky geografie pro
žáka

Žák jedná uvědoměle ve vztahu k vlasti
žák jedná uvědoměle v souvislosti s Evropou
žák je otevřený a přátelský k jiným světovým kulturám
žák jedná zodpovědně vůči prostoru

•
•
•

žák se orientuje na Zemi v různých měřítkách
žák reflektuje rozdílné vnímání prostoru
žák používá tradiční i moderní média k získání geograficky
relevantních informací

•

žák prokáže regionálně-geografické znalosti (regiony, státy,
skupiny států)

•

Geografie je předmět, který má potenciál pro procvičování
metodické a mediální kompetence, podporuje názornost a
představivost žáků a velký význam má i pro svoji aktuálnost
témat.
„Geografická výuka propojuje přírodovědné a společenskovědní
obory a zároveň propojuje i vědecké obory se vzdělávacími
obory.“
„Díky geografickému vzdělání budou žáci schopni odpovědně
zvládnout jejich vlastní budoucnost a přispět k budoucnosti
světa.“

4

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

Počet D a Z cílů

•
•
•
•

4

•

•
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Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí
v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

Prostorově odpovědné jednání (Raumverantwortliches Handeln):
• 1) Odborné znalosti (odborné a prostorové moduly)
• 2) Prostorová orientace
• 3) Metodické poznatky
• 4) Komunikace
• 5) Posouzení a hodnocení

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

ad 1): pochopit prostředí různého typu a velikosti jako
fyzickogeografické a sociogeografické systémy, analyzovat
interakce ŽP a člověka
ad 2): dovednost prostorové orientace (orientace v mapě, v reálném
prostoru, znalost topografie a prostorového uspořádání, reflexe
vnímání prostoru)
ad 3): dovednost získat geografické informace z různých médií i z
prostoru, reflexe vlastní práce při získávání informací
ad 4): porozumět geografickému obsahu a prezentovat jej, využít
příhodně a korektně geografické znalosti v rozhovoru
ad 5): kriticky posoudit a zhodnotit geografické obsahy, problémy,
informace v médiích a vlastní geografické poznatky

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol) 1
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

n
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Přehled tematických celků

Odborné moduly

Prostorové moduly (RG)

FG: i) Procesy a faktory formující
prostor
SG: i) Vývoj významu prostorů
ii) Zdroje a trvale udržitelný
rozvoj
iii) Vývoj a uspořádání sídel v
prostoru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Německo v Evropě
Severní Afrika a přední Asie
Afrika jižně od Sahary
Latinská Amerika
Severní Amerika
Rusko a SNS
Jižní Asie
Východní Asie
Jihovýchodní Asie
Austrálie a Oceánie
Světový oceán jako prostor
budoucnosti

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

n

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

n

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

n

Definována pomocí témat, v nichž
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů

•
•
•
•

Životní prostředí
Trvale udržitelný rozvoj
Sociokulturní učení
Globální učení

Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
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c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Nordrhein

– Westfalen (NW)

Název použitých dokumentů: Richtlinien und Lehrpläne für gymnasiale Oberstufe und
Gesamtschule – Erdkunde (Směrnice a učební plány pro vyšší gymnázium a Gesmtschule Zeměpis)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

neuvedeno

n

n

n

n

n

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

•
•

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

Pomoc při osobnostním rozvoji a k rozvoji cítění sociální
odpovědnosti
přínos k osvojení vědecky-propedeutických metod

a) svět
b) Evropu
c) Německo

n
n
n

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie
Počet H a P cílů
Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•

mírumilovné soužití ve smyslu "globálního sousedství"
tolerance, ohleduplnost a otevřenost světu

•
•
•
•

Rozvoj dovedností a metod vědecké práce
schopnost samostatné práce a samostatného učebního procesu
hodnotící dovednost
schopnost vyjádření se a komunikace o geografickém tématu v
cizím jazyce

2

XXXVIII

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•

Základní znalosti o vzniku a rozdílech mezi ekosystémy

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•

socio-politické souvislosti ekonomicko-ekologických konfliktů

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•
•

globalizace
regionalizace

Počet D a Z cílů

8

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k „Konkurence ve využití prostoru poskytuje pro výuku geografie
významu výuky geografie pro
pracovní a učební pole (díky nárůstu populace a životní úrovně v
žáka
jistých částech světa). „

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí
v učebním plánu

•

Kompetence celoživotního učení (Lernkompetenz)

Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

•
•

Kompetence prostorového jednání (Raumbezogene
Handlungskompetenz)
Mediální kompetence (Medialkompetenz)

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

•
•
•
•
•
•
•

analyzovat prostor
mapovat
prostorového plánování
graficky znázornit propojení - mind-map
porovnat a hodnotit mapové podklady,
cíleně vyhledat a zhodnotit informace
prověřovat získané informace

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)

XXXIX

státu/regionu
Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici
Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní
Přehled tematických celků

b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno
a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz
•
•
•

v počtu a rozsahu probíraných dílčích témat a příkladů
ve stupni diferenciace
ve stupni samostatnosti práce

Základní kurz

Výkonnostní kurz

RG: i) (11/1, 2) Celosvětové propojení a jeho význam pro regionální
procesy
ii) (12/1) Rozdílně rozvinuté regiony v procesu globalizace ekonomiky
a společnosti
iii) (12/2) Urbanizované prostory – problémy a procesy regionalizace a
metropolizace
iv) (13/1, 2) Zásobování a služby jako iniciátor procesů tvarujících a
propojujících prostor

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•
•

projekt
rozhovor s odborníkem nebo jeho simulace
brainstorming
diskuse

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•
•

kooperativní učení
exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•
•
•
•
•
•
•

pozorování
měření
mapování
sčítání
dotazníky, rozhovory
průzkumné práce
referát

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne

XL

Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

Biologie, chemie, technika, matematiky, informatika, fyzika, občanská
výchova, dějepis, náboženská nauka, jazyková výuka, výtvarná a
hudební výchova, filosofie, psychologie

Definována pomocí témat, v nichž
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů

•
•
•
•

Konkurence využití prostoru
Globalizace a regionalizace
Nerovnoměrný vývoj ve světě
Soužití rozdílných společností a kultur

Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země:Rheinland

– Pfalz (RP)

Název použitých dokumentů: Lehrpläne - Lernbereich Gesellschaftswissenschaften - Erdkunde
(Učební plány – společenskovědní obory - geografie)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

0

4

12/2 – 2h/týd.

4 + 2 (12/2)

2h/týd

4+2

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

•

Výuka geografie vede žáky k uvědomění, že člověk je ve vztahu
k prostoru a životnímu prostředí povinen jednat náležitým,
prostorově relevantním způsobem.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

10
2
0

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné

•

žák vnímá ochranu životního prostředí jako naléhavý úkol

XLI

prostřednictvím výuky
geografie
•
•
•
•

Počet H a P cílů
Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

6
•
•
•
•

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•
•
•

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

jednotné lidské společnosti, kde omezenost prostoru a zdrojů
vyžaduje odpovědné jednání všech jedinců
žák pozoruje světový vývoj v napjaté situaci ekonomie x
ekologie a spatřuje nutnost globálně odpovědného rozhodování
žák vnímá a hodnotí nárůst světové populace jako globální
problém budoucnosti
žák pohlíží na přirozené prostorové potenciály jako na základní
kameny politické a ekonomické moci
žák vnímá propojení a střety zájmů mezi státy rozdílné
vývojové úrovně jako následky nerovného rozdělení
ekonomické moci ve světě

•
•
•

žák umí věcně posoudit potenciál prostoru a vzory nebo
příklady využití prostoru
žák popíše interakce mezi prostorem a společenským,
ekonomickým či politickým jednáním
žák diskutuje možná ohrožení z hlediska globálních a
geozonálních klimatických změn
žák klasifikuje státy podle úrovně jejich ekonomického a
sociálního rozvoje a zhodnotí mezinárodní porovnání
socioekonomických nerovností
žák zná způsoby těžby a spotřeby nerostných surovin
žák vysvětlí změny v atmosféře způsobené přírodními
událostmi a následky lidských aktivit
žák chápe úbytek ozónu ve stratosféře jako ohrožení
Žák zná populační strukturu
žák zná vývojové strategie v jednotlivých sektorech a regionech
žák zná a zhodnotí propojení Evropské unie se světovým
hospodářstvím
žák popíše a zdůvodní relativizaci lokálního prostoru díky
globalizované produkci a trhu
žák zná rozmístění obyvatelstva na Zemi
žák zná vývoj světové populace
žák zná fyzickogeografické a socioekonomické důvody
rozmístění a vývoje světové populace
žák popíše velká historická stěhování národů
žák zná proces urbanizace a jeho příčiny
žák vyjmenuje hlavní oblasti produkce a spotřeby potravin
žák zkoumá problematiku hranice rozšiřování využitelné plochy
a zintenzivňování zemědělské výroby
žák popíše zemědělství a průmysl a zhodnotí jejich působení z
ekologického hlediska
žák pokládá dynamiku světové populace, migraci a etnické
rozrůznění za faktory ovlivňující sociální a politický vývoj
žák zná přirozený potenciál prostoru a jeho využití a posoudí
ekologické následky

XLII

•
•

•
•

•
•
Počet D a Z cílů

žák zná ekonomické důsledky rozpadu Sovětského svazu
žák uzná prostorový potenciál, prostorové vazby a vlivy
kulturního prostředí za základ pro hospodářský vzestup
Japonska
žák porozumí komplexním příčinám zaostalosti nerozvinutých
států a analyzuje jednotlivé faktory
žák zná formy využití prostoru (zemědělství, průmysl, obchod,
turismus) a vysvětlí ovlivnění přírodního potenciálu
historickými zásahy společnosti
žák zná mechanismus vytvoření regionálního dualismu v rámci
jednoho státu
žák zná důsledky geografické polohy státu na ekonomický a
politický vývoj státu

27

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k „Geografie je centrální předmět prostorové výuky.“
významu výuky geografie pro „Výuka geografie zprostředkovává porozumění prostorovému
žáka
potenciálu jako základu moci.“

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí n
v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

•

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Kompetence prostorového jednání
(Raumverhaltungskompetenz)
Sociální k.
Komunikativní k.
Metodická k.
získat informace za použití určených metod
zhodnotit informace podle geografických kritérií a patřičně je
zaznamenat
prověřit výpověď zdroje s geografickou tématikou za použití
jiných informačních materiálů
připravit a provést – terénní průzkum, dotazníkové šetření,
anketu, exkurzi
kriticky porovnat a uspořádat informační materiály, geograficky
znázornit obsah (skicou, diagramem, profilem)
sestavit odborný text (výsledkový protokol, zprávu z exkurze,
referát, odbornou práci)

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak

XLIII

d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní
Přehled tematických celků

•
•
•

v šířce a detailnosti vyučovaného tématu
v počtu a požadované úrovni použití metod
základní kurz je více na bázi "přehledu"

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Ekologie krajiny
SG: i) Utváření prostoru společností
RG: i) Prostorové účinky politických struktur a procesů
ii) Meze únosnosti planety Země
iii)Prostorové vztahy politicko-hospodářských procesů a struktur (na
příkladech vybraných regionů)

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•

týmová výuka
diskuse
projekt

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•
•

exkurze
návštěva výstavy či muzea

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•
•
•
•
•
•
•
•
•

terénní průzkum
mapování, skicování
průzkum, dotazník, anketa
využití internetového vyhledávání informací
vyhodnocení různých médií
plánování a provedení exkurze
referát
šetření
analýza

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz

XLIV

součástí

b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

dějepis, občanská výchova, náboženská nauka, etika, cizí jazyky,
biologie, chemie, fyzika, informatika

Definována pomocí témat, v nichž - témata jsou zároveň i návrhy projektůse učivo geografie prolíná s
11. ročník
učivem jiných předmětů
1. Ekotop
2. Hranice přírodního prostoru
3. Jedno vodstvo
4. Půdy
5. Vegetační oblasti
6. Hranice pěstování (zemědělských plodin)
7. Srovnání na bývalé německé vnitrostátní hranici
8. Intenzivní zemědělství a trvalé kultury
9. Podnikový průzkum
10. Průmyslová archeologie
11. Těžební oblasti
12. ročník
1. Dálková přeprava v prostoru
2. Krajina pro sport a volný čas
3. Rychlostní komunikace
4. Průzkum městské struktury
5. Ekologie města
6. Urbanizace
7. Významná místa a památníky
8. Problémy přeshraničního plánování
9. Rekultivace krajiny
10. Rozvojové země a konfliktní regiony
13. ročník
1. Globalizace na příkladu vybraného koncernu
2. Migrace
3. Role ženy ve společnosti
4. Vybraná utlačovaná/znevýhodněná etnická menšina
5. Demografické struktury
6. Problém hladu ve světě
7. Produkce potravin a životní prostředí
8. Alternativní energie
9. Deštné lesy
10. Světový oceán
Definována jiným způsobem

•
•
•

Během vyučování zařadí učitel vhodně prvky z jiného předmětu
taktéž během mimoškolní výuky a exkurze
team-teaching – spojení hodin příslušných vyučovacích

XLV

•
Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

předmětů nebo paralelní propojení práce více učitelů nebo
zapojení odborníka
spojením předmětů v rozvrhu vznikne prostor pro projekt

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země:Schleswig-Holstein

(SH)

Název použitých dokumentů: Lehrplan für gymnasiale Oberstufe und Gesamtschule – Erdkunde
(Učební plán pro vyšší gymnázium a Gesamtschule - geografie)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

n

n

n

n

n

n

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

n

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

2
2
1

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

n

Počet H a P cílů

0

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•
•

věcně a kriticky pohlížet na přírodní, ekonomické a sociální
souvislosti
věcně a kriticky zacházet s médii a informačními zdroji
samostatně se rozhodovat

XLVI

•
•
•
•

odpovědně jednat
práce v terénu
samostatně zpracovat geografické souvislosti
orientovat se ve světě

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•

globalizace a rostoucí význam ochrany životního prostředí

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•
•
•
•

Znalost okolností znovu sjednocení Německa
světová dělba práce
podmínky zajištění zdrojů a volného prostoru pro lidstvo
okolnosti a důsledky otevření hranic střední a východní Evropy

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•

vytvoření propojeného evropského trhu

Počet D a Z cílů

13

Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k n
významu výuky geografie pro
žáka

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí
v učebním plánu

Učební kompetence

Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

Učební kompetence je složena z následujících, předmětově vždy
specificky vyplněných:
• Předmětová (odborná) kompetence
• Metodická kompetence
• Sociální k.
• Personální k.
Kromě těchto jsou v učebním plánu uvedeny i 'Leitbegriffe' (vůdčí
koncepce), jež v jiných spolkových zemích představují kompetence
• Znalost prostoru (Raumkenntnis)
• Porozumění prostoru (Raumverständnis)
• Hodnocení prostoru (Raumbewerung)
• Odpovědné jednání v prostoru (Raumverantwortliches
Handeln)

Konkrétní dovednosti rozvíjené ve Oborová kompetence:
výuce geografie
• Analyzovat prostorové struktury, jejich vznik a proměny podle
určujících faktorů a možností využití
• porozumět přírodním a sociálně geografickým faktorům a
jejich propojení
• analyzovat podle kriterií regiony a jejich ekologické, životní a
pracovní podmínky
• použít ekonomické a sociální indikátory pro porovnání a
typizaci regionů

XLVII

posoudit trvalost regionálně a strukturálně politických opatření
analyzovat přírodní a lidský potenciál států a odhadnout vývoj
jejich politického významu
• analyzovat a posoudit regionální a mezinárodní
propojení/spolupráci
Metodická kompetence:
• ovládat základní pracovní postupy a metody práce v terénu
• používat pracovní metody přispívající k vyřešení problému
• analyzovat regionálně geografické struktury
• používat znázorňovací a prezentační metody
Personální kompetence:
• vnímat význam prostorových procesů na vlastní život
• vnímat mnohotvárnost kultur jako obohacení vlastního života
• vnímat a využít globalizační proces jako šanci pro vlastní
profesní budoucnost
• uvědomit si vlastní vliv na životní prostředí
• objasnit roli mužů a žen ve společenské historii a v různých
kulturách a rozlišit jejich porozumění mužské a ženské identitě
Sociální kompetence:
• vnímat a posoudit prostorový konflikt z různých perspektiv
• jednat odpovědně v prostoru ve vlastním okolí
• posoudit ekonomické cíle ze společenského a ekologického
hlediska
• zasadit se ve spolupráci s ostatními o ochranu/zachování
přírodního prostředí
• vnímat odpovědnost bohatších států za překonání regionálních a
globálních rozdílů
• vnímat a respektovat rozdíly v mužském a ženském
interpretačním a interakčním vzorci chování a využít je při
skupinovém učebním procesu
•
•

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

XLVIII

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

N

Přehled tematických celků

Základní kurz
FG: i) Vývoj přírodní krajiny: přírodní systémy a jejich změny pod
vlivem člověka
SG: i) Globalizace a regionalizace: světové hospodářsky významné
oblasti a jejich propojení
RG: i) Vývoj kulturní krajiny: uspořádání a prostorový vývoj v
Německu
ii) Regionální disparity: Ekonomicky významné regiony Německa a
Evropy
iii) Globální disparity: Sever x Jih protiklad
iv) Rizikové oblasti světa

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

n

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

n

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

•
•
•
•
•

Výuková oblast Německý jazyk
Matematická výuková oblast
Informatika
Přírodovědná oblast
Estetická oblast

XLIX

Filosoficko – náboženská oblast

•
Definována pomocí témat, v nichž ne
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů
Definována jiným způsobem

ne

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Saarland

(SL)

Název použitých dokumentů: Lehrplan, Achtjähriges Gymnasium – Geographie (Učební plán pro
osmileté gymnázium - geografie)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel

Výsledek analýzy

Počet vyučovacích hodin předmětu Počet/týden
geografie v jednotlivých
v 11. ročníku
ročnících
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

2

2

4

5

4

5

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

•

Hlavním cílem výuky geografie je zprostředkovat žákovi
porozumění jedinečnosti planety Země a schopnost převzít
zodpovědnost za vývoj k trvalé udržitelnosti.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

8
1
1

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

•
•
•

tolerance a zodpovědnost
solidární jednání v rámci "jednoho světa"
pochopení nutnosti plánovat budoucí uspořádání prostoru z
hlediska trvale udržitelného rozvoje

L

•
•
•
•
•
•
•
Počet H a P cílů
Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

10
•
•
•

•
•
•
•
•
•
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•
•
•
•
•
•
•

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

regionálně kulturní identifikace s vlastí a světu otevřené
chování
respekt k přírodnímu prostředí a jeho významu pro budoucí
generace
akceptace etických hodnot, norem a postojů při rozhodování
přiměřené užití geografických znalostí a dovedností v
soukromém, pracovním a veřejném životě
uznání rovnosti národů a kultur
rozvoj empatie a schopnosti dialogu
porozumění nutnosti převzít zodpovědnost za životní
podmínky budoucích generací

•
•
•
•

použít verbální, obrazové, kvantitativní, kvalitativní a
symbolické formy k zisku informací
číst a porozumět cizojazyčným (Aj, Fj) geografickým učebním
textům
uplatnit metody: terénní pozorování, mapování, rozhovor,
interpretace různých zdrojů, použití statistik - na očekávané
úrovni
použít komunikativní, kognitivní a praktické dovedností
použít moderní geografické informační technologie (GIS, GPS,
internet) ke sběru informací
zpracovat získané informace, strukturovat, interpretovat a
hodnotit
aplikovat základní metody prostorové analýzy
orientovat se v prostoru
rozumět vzniku konfliktů a umět se podílet na jejich řešení
topografické znalosti
znalost základních přírodních systémů Země a porozumění
interakcí v ekosystémech
vzít na vědomí následky lidských zásahů do přírodního
systému a umět předejít problémům nebo přispět k jejich řešení
znalost a porozumění endogenním a exogenním procesů, jejich
funkce a vlivu na Zemi
znalost a porozumění významným fyzikálním vlastnostem
atmosféry, cirkulace atmosféry, problematika tlakových útvarů
znalost vlivů člověka na klimatické změny
znalost přírodních a společenských procesů utvářejících a
ovlivňujících krajinu
Znalost a porozumění základním sociogeografickým systémům
(zemědělství, průmysl, obchod, sídla, doprava, energie,.....)
přehled v kulturních, náboženských a politických systémech
znalost a porozumění rozdílů mezi národy a společnostmi a
žebříčky kulturního bohatství na Zemi
znalost struktur a procesů ve vlastním regionu a vlastním státě
vedoucí k solidární spolupráci na udržitelném rozvoji

LI

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•
•
•

•
•
•
Počet D a Z cílů

znalost míst a regionů na národní a mezinárodní úrovni
porozumění základním prostorovým vztahům
pochopení lokálních, regionálních a globálních souvislostí –
uvědomění si sociálního propojení a nutnosti solidárního
jednání
pochopení výzev, šancí a rizik globální závislosti
zisk všeobecného světového přehledu
znalost a porozumění ekonomickogeografickým jevům v
různých evropských regionech
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Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k n
významu výuky geografie pro
žáka

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí v n
učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie
Konkrétní dovednosti rozvíjené ve
výuce geografie

n

•
•
•
•
•
•

použít verbální, obrazové, kvantitativní, kvalitativní a
symbolické formy k zisku informací
číst a porozumět cizojazyčným (Aj, Fj) geografickým učebním
textům
použít komunikativní, kognitivní a praktické dovedností
použít moderní geografické informační technologie (GIS, GPS,
internet) ke sběru informací
zpracovat získané informace, strukturovat, interpretovat a
hodnotit
aplikovat základní metody prostorové analýzy

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do
etap (period) studia?

a) ano, do pololetí
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno

Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)

LII

c) probírají se současně – regionální model výuky
Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti výukových a) 1 úroveň pro všechny žáky
kurzů je k dispozici
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz
Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

•
•

Přehled tematických celků

Základní kurz má snížené nároky na geografické dovednosti
Základní kurz má snížený počet témat

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Fyzickogeografické
aspekty (ekologicky
orientované prostorové
analýzy – Evropa)
SG: i) Aspekty geografie
obyvatelstva
ii) Aspekty geografie města
RG: i) Prostorová analýza a
přeshraniční prostorové
plánování v regionu SaarLor-Lux

FG: i) Fyzickogeografické aspekty
(ekologicky orientované
prostorové analýzy – Evropa)
SG: i) Socioekonomické aspekty
(ekologicky orientované
prostorové analýzy – Evropa)
ii) Aspekty geografie obyvatelstva
iii) Aspekty geografie města
RG: i) Prostorová analýza a
přeshraniční prostorové
plánování v regionu Saar-LorLux

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•
•
•

dokumentární film
rozhovor s odborníkem
experiment ohřevu plochy
simulační hra
projekt

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné

Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

•
•
•
•
•

Uvedené geografické metody jsou
součástí

terénní pozorování
mapování
rozhovor
interpretace různých zdrojů
použití statistik

a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné - „metodické cíle výuky“

Mezipředmětová spolupráce
LIII

Zabývá se kurikulární dokument
formulací jevu v souvislosti s
výukou geografie

a) ano, podrobně zpracováno
b) ano, stručně či obecně zmíněno
c) ne

Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

•
•
•

Dějepis – 4 společné kapitoly (historický vývoj Německého
státu)
fyzika – Coriolisův efekt
chemie - uhlovodíky

Definována pomocí témat, v nichž Propojovací témata s dějepisnou výukou:
se učivo geografie prolíná s
1) Industrializace v Německu
učivem jiných předmětů
2) Kolonialismus, Imperialismus, konflikt severu a jihu
3) Německo po roce 1945
4) Evropský integrační proces
Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země:Sachsen

(SN)

Název použitých dokumentů: Fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht (Výuka
překračující a propojující výukové předměty),
Lehrplan, Gymnasium – Geographie (Učební plán pro gymnázium - geografie)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel

Výsledek analýzy

Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Počet/ročník

Základní kurz

Výkonnostní kurz

v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

54

130

35

120

Neexistuje (N)
Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

•

Cílem výuky geografie je výchova k odpovědnému nakládání se
zdroji a obezřetnost k životnímu prostředí.

LIV

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

5
n
1

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

•
•
•
•
•

Počet H a P cílů

připravenost k aktivní účasti na rozhodování o prostorových
záležitostech ve vlasti
světu otevřený a tolerantní přístup/jednání
ochota k podílení se svým jednáním na trvale udržitelném
rozvoji
připravenost k převzetí odpovědnosti
orientace v žebříčku hodnot

5

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•
•
•

Dovednost empatie a změna perspektivy
dovednost využít geografické myšlení a pracovní postupy k
myšlení v prostorových souvislostech
dovednost komunikace, věcné a korektní argumentace
porovnání krajiny ve vlastním regionu s okolím – kritická
sebereflexe vlastního životního stylu
samostatné získání informací z médií a jejich prezentování
orientace v prostoru a prostorová představivost
organizace práce
diskutovat a reflektovat svůj výkon

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•
•
•
•
•
•

Faktory ovlivňující prostor
Znalost vzniku a geologické stavby Země
Geodynamické procesy a jejich následky
Atmosférické procesy a klima
Endogenní procesy a desková tektonika
Vznik a koloběh hornin

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•
•
•
•
•

Znalost prostorových souvislostí ve světě
znalost prostorových procesů a struktur
znalost strategií k řešení problému
Indikátory k hodnocení hospodářského a sociálního vývoje států
vysvětlení rozdílů mezi rozvojovými a rozvinutými státy z
globálního hlediska
ekonomické a sociální účinky globalizace

•
•
•
•

•
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie
Počet D a Z cílů

•

Vysvětlit geopolitické problémy související se závislostí na
nerostných surovinách
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Jiná klíčová myšlenka ve vztahu k „Planeta Země je jedinečná a zranitelná a poskytuje člověku základní
významu výuky geografie pro
podmínky pro život.“
žáka

Kompetence ve výuce
LV

Přehled všeobecných kompetencí
v učebním plánu

•

Učební kompetence

Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

•
•
•
•

Metodická kompetence
Sociální kompetence
Mediální kompetence
Kompetence jednání v prostoru

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

•

interpretovat klima diagram, tematickou mapu a satelitní snímek
Evropy
zdůvodněně uspořádat klimatologická data a popsat klimatické
zóny
zhotovit náčrt geologického profilu a znázornit tektonickou
strukturu
orientovat se v prostoru
znát metody vedoucí ke klasifikaci klimatu
určit vybrané horniny a nerosty na základě typických znaků a
zařazení do koloběhu hornin
provést podle zadaných otázek prostorovou analýzu s použitím
odborných pojmů a ohodnotit svůj výsledek
znázornit strukturu a interakce pomocí vizuálního schématu
(mind-map, síť vlivů)
použít moderní informační a komunikační technologie k
cílenému zisku geograficky relevantních informací, jejich
zpracování, prezentaci a hodnocení výsledku

•
•
•
•
•
•
•
•

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

LVI

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní
Přehled tematických celků

•

V rozsahu učiva (počet kapitol tématu)

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Teorie geodynamiky
ii) Základní atmosférické
procesy
iii) Globální nerovnoměrnost a
propojení
iv)Využití, ohrožení a ochrana
zdrojů
v) Systém Země – Vesmír
SG: i) Evropská unie
ii) Krajina jako systém
iii) Vývoj světové populace
iv) Struktury a procesy ve městě
v) Ekologie města
vi) Udržitelný rozvoj města
RG: i) Vývojová spolupráce k
odstranění globálních rozdílů

FG: i) Planeta Země
ii) Teorie geodynamiky
iii) Základní atmosférické procesy
iv)Atmosferická cirkulace a změna
klimatu
v) Globální nerovnoměrnost a
propojení
vi) Analýza ekonomického vývoje v
regionech
vii)Využití, ohrožení a ochrana zdrojů
viii) Systém Země – Vesmír
SG: i) Evropská unie
ii) Krajina jako systém
iii) Vývoj světové populace
iv) Struktury a procesy ve městě
v) Urbanizace a metropolizace
vi)Ekosystém města
RG: i) Vývojová spolupráce k
odstranění globálních rozdílů
ii) Rizikové oblasti Země
iii) Vývoj a využití lesa v Sachsen
iv) Problémy využití jehličnatého lesa
ve studeném pásu
v) Problematika využití v subtropech
vi) Prostorové struktury ve vybraném
státě jižní Ameriky

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•

projekt
rekonstrukce
analýza

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•
•
•
•
•
•

interpretace tematických map, snímků a diagramů
sběr, znázornění a uspořádání dat a prezentace
klasifikace klimatu
metody určování hornin a nerostů
prostorová analýza
mind-map, grafické znázornění souvislostí

LVII

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné -“Geografické myšlenkové a pracovní postupy“

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

Rozlišují 2 typy:
1. výuka překračující předměty – jeden výukový předmět v centru,
zpracovávané téma jde hlouběji přes hranice předmětů, za
výsledek zodpovídá každý předmět sám
2. výuka spojující předměty – jedno centrální téma využívá ke
zpracování fakta z ostatních předmětů

Definována pomocí témat, v nichž Viz níže
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů
Definována jiným způsobem

Cesty k přípravě tématu:
1. Konkrétní téma bude určeno na základě výchozí představy
tématu, jeho zařazením do tematického okruhu a volbou
perspektivy.
2. Konkrétní téma je odvozeno z tematického okruhu přidáním
jedné z perspektiv.
3. Nejprve se vybere perspektiva, k ní se přiřadí tematický okruh a
odvodí se výsledné konkrétní téma.
PERSPEKTIVY:
• prostor a čas
• jazyk a myšlení
• individualita a společenskost
• příroda a kultura
tematickÉ OKRUHY:
doprava, média, práce, povolání, technika, spravedlnost, komunikace,
umění, zdraví, životní prostředí, ekonomie, chování generací, jeden
svět

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Sachsen

– Anhalt (ST)

Název použitých dokumentů: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung
Geographie (Jednotné požadavky k maturitní zkoušce z geografie)
Rahmenrichtlinien Gymnasium – Geographie - Schuljahrgänge 5 - 12 (Rámcový učební plán pro
gymnázium – geografie – pátý až dvanáctý ročník)
LVIII

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

Neuvedeno (n)

n

n

n

N

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

n

Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na
svět, Evropu, Německo.

a) svět
b) Evropu
c) Německo

3
0
0

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie
Počet H a P cílů

•

žák je připraven k odpovědnému jednání vůči životnímu
prostředí a ke spoluutváření krajiny ve smyslu udržitelného
rozvoje

•
•

žák vnímá svět jako propojený systém
žák dovede pochopit, posoudit a zdůvodnit žebříček
společenských hodnot
žák umí použít cíleně a přiměřeně geografické myšlení a
pracovní postupy
žák vysvětlí komplexní vztahy mezi člověkem, přírodou a
společností
žák posoudí z mezipředmětového hlediska ekologické
společenské a lidské priority

1

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•
•
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

n

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•

žák disponuje znalostmi prostorových teorií a vědeckých výroků

n

LIX

Počet D a Z cílů
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významu výuky geografie pro
žáka

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí n
v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie

•
•
•
•

Oborová kompetence
Metodická kompetence
Sociální kompetence
Kompetence jednání v prostoru

Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

•

pracovat s atlasem, s mapou, s obrázkem, klima diagramem,
satelitními snímky
sestavit mentální mapu nebo jiné grafické znázornění
souvislostí
vytvořit náčrt profilu
připravit a provést dotazníkové šetření, anketu
pracovat se statistickými údaji
zajistit a vyhodnotit vzorky z terénu
určit nerosty a horniny
pracovat s odborným textem
vyhledat, zpracovat a upravit informace
efektivně se zapojit do diskuse problému

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

LX

dispozici
Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

n

Přehled tematických celků

Základní kurz
FG: i) Geo/ekosystémy – zdroje a využití
SG: i) Využitelný prostor Země – ekonomické rozdíly a propojení
ii) Vývoj sídelní struktury a prostorové uspořádání
RG: i) Evropa ve vývoji

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•

Diskuse

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•

exkurze

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práce s atlasem, práce s mapou
mentální mapa
práce s náčrtem profilu
dotazování, anketa
práce s obrázkem, klima diagramem, satelitními snímky
práce se statistickými údaji
práce se vzorky v terénu
určování nerostů a hornin
práce s odborným textem
vyhledání, zpracování a úprava informací
prostorově-geografické porovnání
prostorová analýza (práce s podklady/práce v terénu)
diskuse problému
práce s tezí a hypotézou
práce s teoretickým modelem

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

Dějepis, občanská výchova, náboženská nauka, etika, cizí jazyky,
přírodní vědy
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Definována pomocí témat, v nichž
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů

•
•
•
•

Výchova k míru
Život v jednom světě
Uvědomělé evropanství
Nauka o životním prostředí

Definována jiným způsobem

n

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná

Záznamový arch
Spolková země: Thüringen

(TH)

Název použitých dokumentů: Ziele und inhaltliche Orientierungen für die Qualifikationsphase der
gymnasialen Oberstufe im Fach Geographie (Cíle a orientační obsah předmětu geografie na
vyšším stupni gymnázia)

Postavení předmětu geografie
Ukazatel
Počet vyučovacích hodin
předmětu geografie v
jednotlivých ročnících

Výsledek analýzy
v 11. ročníku
ve 12. ročníku
ve 13. ročníku

Základní kurz

Výkonnostní kurz

neuvedeno

n

n

n

n

n

Zařazení předmětu mezi
přírodovědné či
společenskovědní

a) přírodovědné
b) společenskovědní
c) vyskytuje se v obou skupinách
d) propojující přírodovědné a společenskovědní obory

Existuje možnost maturitní
zkoušky z geografie?

a) ano, jedna úroveň obtížnosti zkoušky
b) ano, dvě úrovně obtížnosti zkoušky
c) není to maturitní předmět

Cíle výuky geografie
Obecné cíle výuky geografie

•

•

•
•
Celkový počet cílů výuky
regionálně zaměřených na

zprostředkování prohloubeného všeobecného vzdělání,
všeobecných studijních dovedností a vědecko-propedeutického
vzdělání
zprostředkování výchovy, která přispívá k rozvoji a posílení
osobnosti žáka, k tvorbě vlastního života v sociální
odpovědnosti a spoluúčast v demokratické společnosti
základní odborné vědomosti
přiměřená informovanost o studijních a pracovních oblastech a
také strukturách a požadavcích studia i pracovního procesu

a) svět
b) Evropu

4
5
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svět, Evropu, Německo.

c) Německo

Cíle popisující hodnoty a postoje
žáků ovlivněné
prostřednictvím výuky
geografie

2

•
•
•
•
•
•

citlivost vnímání krásy a zranitelnosti Země
základní hodnoty lidského soužití
vnímání přírodního prostředí jako základní životní podmínky
uznání práva všech lidí na spoluutváření životních podmínek
identifikace s vlastí
tolerance k jiným kulturám a výchova k míru

Cíle popisující dovednosti žáka
získané výukou geografie

•
•
•
•
•
•
•

kritické myšlení a vůle k rozhodování
propojené myšlení
dovednost věcného úsudku v lokálních i globálních otázkách
dovednost odpovědně se podílet na řešení problémů
orientace v prostoru
aktivně se účastnit demokratických rozhodovacích procesů
rozpoznání, analýza a hodnocení prostorových struktur v
různých dimenzích

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou fyzické
geografie

•

rozvoj ekologického povědomí a znalost ekologických následků
lidských zásahů
znalost systému geozón
možnosti a hranice produkce potravin
ekologické problémy v souvislosti s limity planety Země
znalost atmosferických procesů
objasnění vzniku a využití půdy

Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou sociální
geografie

•
•
•

Počet H a P cílů

6

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Cíle popisující znalosti žáka
získané výukou regionální
geografie

•
•
•
•
•
•

Počet D a Z cílů

znalost problematiky střetu zájmů v prostoru
provedení analýzy sídelní struktury
znalost prostorových účinků hospodářských, sociálních a
kulturních procesů
pochopit důsledky lidského jednání v souvislosti se životním
prostředím
studovat vývoj sídel z historického pohledu a vytvořit scénář
možné budoucnosti
pochopení politické dimenze jednání a vlivů
pozorovat prostorový účinek integračního procesu EU
seznámení se s problémy a šancemi v procesu rozšiřování EU
znalost jiných kultur a společenských forem
pochopení pozice domovského regionu v evropských
souvislostech
dovednost prostorové orientace v Evropě
porozumění účinku přírodních, hospodářských a kulturních
vlivů na vývoj krajiny/prostoru
znalost struktury a vývoje Asijsko-pacifického regionu
šance a problémy globalizované Evropy
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významu výuky geografie pro
žáka

Kompetence ve výuce
Přehled všeobecných kompetencí Učební kompetence
v učebním plánu
Přehled odborných kompetencí
rozvíjených při výuce
geografie
Konkrétní dovednosti rozvíjené
ve výuce geografie

Oborová k.
Metodická k.
Personální k.
Sociální k.
•
•
•
•

•
•

Pozn.: Obsahy těchto 4 kompetencí
jsou podrobněji popsány v
bodech – formou očekávaných
výstupů výuky

prokázat rozšířené všeobecné vzdělání
vzdělávat se samostatně a s vlastním odpovědným přístupem
kriticky hodnotit pozice, jednání, okolnosti, jevy
zapojit mezipředmětové aspekty při zpracování komplexních
společenských, politických, ekonomických, ekologických,
kulturních, náboženských a etických souvislostí
použít věcně a přiměřeně různá prezentační média a techniky
reflektovat výsledek a proces řešení vypracovaného úkolu

Výuková témata
Počet tematických celků
geografického učiva v
učebním plánu vyššího
gymnázia

a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – a více

Existuje pevné rozvržení témat do a) ano, do pololetí
etap (period) studia?
b) ano, do ročníků
c) ano jinak
d) ne, pořadí výuky témat není uvedeno
Existuje formulace očekávaných
výstupů výuky?

a) ano, stručná či obecná
b) ano, podrobně zpracovaná
c) ne

Vztah učiva SG a FG ve výuce

a) probírají se převážně odděleně
b) prolínají se přibližně v 50 % témat (kapitol)
c) probírají se současně – regionální model výuky

Podíl výuky věnované vlastnímu
státu/regionu

a) řešeno počtem výukových témat (kapitol)
b) řešeno dobou studia (pololetí, ročník)
c) nespecifikováno

Kolik úrovní obtížnosti
výukových kurzů je k
dispozici

a) 1 úroveň pro všechny žáky
b) 2 úrovně – základní a výkonnostní kurz

Přehled rozdílů mezi základní a
výkonnostní úrovní

•
•
•
•
•

v úrovni prohloubení teoretických znalostí
v úrovni propojení a reflexi metod a strategií
ve způsobu/formě vědecko-teoretické reflexe
ve stupni strukturace
ve stupni obtížnosti a komplexity úkolů
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•
•
•
•
Přehled tematických celků

v objemu a typu poskytnutých pomocných informací a
prostředků
v úrovni komplexnosti geografických otázek
ve stupni samostatnosti při použití geografických metod
v míře/množství práce v terénu

Základní kurz

Výkonnostní kurz

FG: i) Atmosferické procesy jako
základ pro výklad geografické
zonality
SG: i) Nerostné zdroje a jejich
využití
ii) Život a hospodaření „jednom
světě“
RG: i) Evropa – prostorový vývoj a
mezinárodní propojení

FG: i) Přírodní zdroje, využití a
meze únosnosti planety Země
SG: i) Procesy sídelního rozvoje
RG: i) Asijsko-pacifický region,
dynamický ekonomický
prostor
ii) Evropa – prostorový vývoj a
mezinárodní propojení

Metody ve výuce geografie
Přehled metod uvedených pro
výuku geografie

•
•
•
•
•
•
•

diskuse
hraní rolí – simulace
experiment (konvekce)
prezentace variant řešení
workshop
vzájemné učení (žák provede výuku)
projekt

Přehled organizačních forem
vyučování uvedených pro
výuku geografie

•
•

exkurze
skupinová práce

Stupeň závaznosti aplikace
uvedených metod
Přehled geografických metod
vyučovaných v hodinách
geografie

a) povinné
b) doporučené
c) dobrovolné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analýza
porovnání
interpretace obecné a tematické mapy, grafických a
statistických údajů
sestavení mapy, diagramu, grafu
rešerše
získání a zpracování geografických dat a informací
zpracování rekultivačního plánu
zpracování prognózy
příprava a provedení rozhovoru s odborníkem
sestavení vlastního životního plánu
sestavení funkčního schématu
klasifikace jako vědecká metoda
pozorování a zpracování výsledků
vytvoření dokumentace (fotografie, videozáznam, mapa) s
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•
•

geografickou vypovídací hodnotou
dotazník
návrh strategie udržitelného rozvoje

Uvedené geografické metody jsou a) Metodické kompetence – Methodenkompetenz
součástí
b) Oborové kompetence – Sach-/Fachkompetenz
c) jiné

Mezipředmětová spolupráce
Zabývá se kurikulární dokument a) ano, podrobně zpracováno
formulací jevu v souvislosti s b) ano, stručně či obecně zmíněno
výukou geografie
c) ne
Definována pomocí předmětů,
jejichž učivo se s geografií
prolíná

n

Definována pomocí témat, v nichž n
se učivo geografie prolíná s
učivem jiných předmětů
Definována jiným způsobem

Způsoby mezipředmětové výuky:
• Jednoduchý odkaz na mezipředmětový obsah jednotlivých
témat při výuce
• domluva s jiným odborným učitelem o překryvu či doplnění
obsahu
• paralelní výuka společného tématu v daných předmětech
• částečné rozpuštění předmětu, společné (spojené) vyučování
formou projektu či exkurze

Stupeň /míra závaznosti aplikace
M. S. Ve výuce geografie

a) povinná
b) doporučená
c) dobrovolná
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