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ABSTRAKT 

 

Cílem této práce je dílčí analýza části výsledků dotazníkového šetření, které předcházelo 

zpracování této práce a bylo připraveno širším autorským kolektivem. Žákům 9. tříd ZŠ, 

kvart, kvint, sext a septim (popřípadě odpovídajících ročníků šestiletých nebo čtyřletých 

gymnázií a středních škol) byl předložen test zkoumající jejich dovednosti potřebné pro 

práci s informacemi a řešením problémů v geografii. Konkrétně vyhledávání dat v tabulce, 

srovnávání tabulek a grafů, práce s mapou (vyhledávání dat, srovnávání), kladení otázek 

(hledání příčin současného stavu některých jevů), analýza dat z více typů záznamů 

(tabulka, text, mapa), záznam údajů z tabulky do grafu a samostatné přemýšlení na základě 

daných informací. K testu byl přiložen dotazník zkoumající kromě jiného názory žáků na 

testové úlohy a četnost procvičování zkoumaných dovedností ve výuce. Jejich učitelé 

dostali k vyplnění obdobný dotazník. Tato práce zpracovává část výsledků daného šetření, 

zejména vztah pohledu žáků a učitelů na výsledky testu a na samotné testované dovednosti. 

 

Klíčová slova: zeměpis, práce s informacemi, badatelské dovednosti, testování žáků, 

geografické vzdělávání 
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ABSTRACT 

 

The ame of this thesis is a partial analysis of survey, which preceded the elaboration 

of thesis and was prepared by a wider team. Secondary school students and older 

elementary school students took a test focused on problem solving skills and information 

literacy abilities in geography. Specifically: searching for data in a table, comparing tables 

with graphs, working with maps (searching for data and information, comparing with other 

resources), asking questions (searching for the causes of the current state of some 

phenomena), analysing data from different types of resources (tables, graphs, maps), 

transcribing data from table to the graph, and independent thinking on the basis 

of the information given. Apart from the test, they also filled out a survey on their opinions 

about the test questions and the frequency of practicing these skills in the classroom. Their 

teachers filled out the analogical survey. This thesis is analysing the part of survey results 

and it´s specifically focused on the relation between the teachers´ and the students´ views 

on the test results and the tested skills and abilities. 

 

Keywords: geography, information literacy, enquiry based skills, teachers, testing 

of students, geografical education 
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ÚVOD 

 
Tématem diplomové práce je výzkum úrovně specifických dovedností v geografii 

žáků základních a středních škol v České republice. Konkrétně se zabývá tím, jak výsledky 

souvisejí s postoji žáků a jejich učitelů k testovaným dovednostem. Dále řeší, jak aktivně 

žáci a učitelé přistupují k problémům, které předmět nastoluje, a celkově hodnotí jejich 

zájem o geografii. 

Výzkum probíhá mezi studenty a učiteli v České republice v rámci projektu 

"Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného 

a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy" (Grantový projekt 

GA ČR, P407/10/0514). Tento projekt je zpracován širším kolektivem pod vedením RNDr. 

Dany Řezníčkové, Ph.D. Jeho východiska, mimo samotné reformy školství u nás, stojí také 

na základě trendů v přírodovědné vzdělanosti, vycházejících z mezinárodních výzkumných 

projektů. Z těch dlouhodobě vyplývá, že žáci mají nízký zájem o přírodní vědy, ten stále 

klesá a jejich znalosti a dovednosti na tom nejsou lépe. Například některé evropské 

univerzity, které se věnují přírodním vědám, dokonce vykazují až poloviční počet 

zapsaných studentů od roku 1995 (European Commision, 2007). Z testování srovnávacích 

výzkumných projektů (PISA, TIMSS, ROSE) vyplývá, že čeští žáci mají znalosti 

z přírodovědných předmětů celkem dobré, ale nižší místa obsadili v jejich oblíbenosti 

(Bílek, 2008).  

Studium přírodních věd na základních a středních školách nejen v České republice 

je tradičně založeno především na zapamatování faktů a již méně klade důraz na 

samostatné myšlenkové operace. Dovednosti vyžadující samostatné myšlení a kreativní 

práci s informacemi jsou potřeba pro řešení problémů, další rozvoj přírodovědného 

vzdělávání a jeho využití i jinde než jen ve školních lavicích. Výzkum, který je předmětem 

této práce je koncipován právě tak, aby jen minimálně testoval znalosti a vědomosti, ale 

především je zaměřen na dovednosti vycházející z tvořivé samostatné práce s informacemi. 

Díky tomu bylo možné, aby se stejného šetření účastnili žáci 9. tříd ZŠ až 3. ročníků SŠ, 

a jejich výsledky tak porovnat. K rozvoji těchto dovedností v přírodních vědách vede 

zavedení takových pedagogických metod, které využívají badatelsky zaměřeného přístupu 

ve výuce. Badatelsky orientovaná výuka se zatím do praxe zavádí jen pomalu a zřídka, 

a tak i v tomto procesu mohou být závěry této práce užitečné. 

V diplomové práci pracuji s daty, která byla získána v předchozí fázi řešení 

projektu. Za cíle diplomové práce jsem si tedy určil:  
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• ověřit, zda výsledky testu závisejí na věku žáků, respektive ročníku, který 

daní žáci navštěvují (délce jejich dosavadního studia geografie), a typu 

školy (ZŠ, gymnázium) 

• porovnat učitelský odhad úspěšnosti žáků při řešení testu s jejich skutečnou 

úspěšností 

• ověřit, zda existuje souvislost mezi úspěšností žáků v jednotlivých úlohách 

testu a jejich subjektivním hodnocením obtížnosti úloh 

• porovnat a stanovit shodu pohledu žáků a učitelů na četnost procvičování 

jednotlivých dovedností v zastoupených v úlohách 

• prokázat, zda je závislost mezi významem, který učitelé jednotlivým 

dovednostem přisuzují, a tím, jak často jejich procvičování zařazují do 

výuky 

• prokázat, zda a jak souvisí úspěšnost žáků v testu s jejich oblibou geografie 

a známkou ze zeměpisu 
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1 Úvod do problematiky a stanovení pracovních hypotéz 

 

Na základě výsledků různých mezinárodních výzkumů se ukazuje, že čeští žáci 

mají spíše osvojeno velké množství přírodovědných vědomostí a méně jsou schopni 

samostatně pracovat s informacemi a řešit problémy (NÚV 2011). Tento stav je 

pravděpodobně způsoben skutečností, že i přes probíhající reformu českého školství stále 

velmi málo prostoru dostává rozvíjení badatelských dovedností a výuka je založena na 

pouhém přenosu přírodovědných poznatků a informací. 

 Výzkum zpracovávaný v této diplomové práci je součástí řešení projektu GAČR 

P407/10/0514, mezi jehož cíle patří i zhodnotit úroveň vybraných žákovských dovedností 

v určitých obdobích přírodovědného vzdělání na ZŠ a gymnáziu a na základě toho vyvodit 

příčiny, proč mají žáci s některými ze zkoumaných dovedností stále potíže. 

 

1.1  Nástroje šetření  

 

 Jako výzkumný nástroj byl zvolen test a doplňující dotazníky, jejichž příprava, 

zadávání i opravovaní předcházelo této práci. Takto získaná data jsem v rámci této 

diplomové práce vyhodnotil, zpracoval příslušnými statistickými metodami, navzájem 

porovnával, uvedl do souvislostí a výsledky následně podrobil diskuzi. 

 

1.1.1 Test a dotazníkové šetření 

 

Test, který byl zvolen jako základní výzkumný nástroj šetření, byl pro tento účel 

vytvořen autorským kolektivem1. Před samotným testováním proběhlo ve dvou fázích 

pilotní šetření (pretest), kterého se zúčastnilo sedm studijních skupin celkově se 150 žáky. 

Výsledky pretestu posloužily ke zjištění časové náročnosti testu a zjištění srozumitelnosti 

formulace jednotlivých otázek. Na základě výsledků došlo k celkovému zkrácení testu 

a k úpravě formulací jednotlivých otázek. Dotazníky získané v rámci pretestu nebyly 

zahrnuty do celkového vyhodnocení výsledků. 

                                                           
1 Autory testu jsou Dr. D. Řezníčková, Dr. M. Hanus, Dr. M. Marada a Dr. T. Matějček 
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Šetření se zúčastnili žáci 9. tříd až 3. ročníků středních škol (více viz soubor 

respondentů kapitola 4.1). Test byl pro žáky všech tříd totožný. Důležité je zdůraznit, že na 

většině škol se zeměpis povinně vyučuje pouze do druhého ročníku střední školy 

(respektive sexty osmiletých gymnázií) a v případě středních odborných škol (které jsou 

také zastoupeny ve výzkumu) i méně. Test má celkem sedm úloh , které jsou zaměřeny na 

takzvané badatelské dovednosti a dovednosti potřebné pro obecnou práci s informacemi. 

Konkrétně se jednalo o vyhledávání dat v tabulce (úloha č. 1 a 5) či grafech (úloha č. 7), 

srovnávání tabulek a grafů (úlohy č. 2 a 4), práce s mapou – vyhledávání dat a porovnávání 

(úloha č. 3), kladení otázek – hledání souvislostí a příčin současného stavu některých jevů 

(úloha č. 1 a 3), analýza dat z více typů záznamů, např. tabulka, text nebo mapa (úloha č. 4 

a 5), záznam údajů z tabulky do grafu (úloha č. 4) a samostatné přemýšlení na základě 

daných informací (úloha č. 4 a 6). Jejich strukturace vychází z práce Řezníčkové (2003), 

jednotlivé otázky v použitém testu zároveň pokrývají kategorie navrhované ve starším 

členění geografických dovedností autorů Monka a Alexandra (1973). Kompletní zadání 

testu lze najít v příloze č. 1.  

V závěrečné části testu byl zařazen dotazník, ve kterém se žáci mohli mimo jiné 

vyjádřit k testovým otázkám. Respondenti hodnotili pomocí čtyřstupňové stupnice 

Lickertovy škály srozumitelnost zadání jednotlivých úloh, jejich obtížnost a vyjadřovali se 

k otázce, jak často řeší ve škole úlohy, které jsou podobné jednotlivým úlohám z testu. 

Obdobný dotazník vyplňovali i jejich učitelé. Plné znění této části testu a srovnání 

s dotazníkem pro učitele je uvedeno v tab. č. 1.  

Dále žáci zodpovídali šestnáct otázek, které se tážou na jejich názor na význam 

zeměpisu obecně pro život a jejich zájem o zeměpisnou problematiku, odhad obtížnosti 

splnění úkolů zaměřených na ověřování konkrétních geografických dovedností a také 

hodnotili, jak často vybrané geografické dovednosti procvičují v hodinách. Pro účely 

snadnějšího vyhodnocení byly odpovědi v této části dotazníku převedeny ze čtyřstupňové 

škály na číselné hodnoty 1 až 4, v případě nevyplnění byla dosazena průměrná hodnota 

2,5. Součástí dotazníku bylo také zjištění všeobecných informací o pohlaví a věku 

respondenta, jeho zařazení do třídy a školy, známka ze zeměpisu na posledním vysvědčení, 

počet hodin týdně zeměpisu v aktuálním školním roce a subjektivní vztah k předmětu 

(oblíbenost zeměpisu jako školního předmětu). Tento dotazník je součástí přílohy č. 1. 

Učitelé v obdobné části testu vyplňovali svůj odhad, jak obtížné by pro jejich žáky 

byly konkrétní úkoly ověřující jednotlivé dovednosti, a stejně jako v dotazníku žáků se 

vyjadřují k tomu, jak často vedou v hodinách zeměpisu žáky k rozvíjení jednotlivých 
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dovedností. Pro vyhodnocení je použita stejná čtyřstupňová škála jako v případě žáků. 

Celý učitelský dotazník je v příloze č. 2. 

 
Tab. č. 1: Srovnání učitelského a žákovského dotazníku, části vztahující se k testu. 

Každá otázka byla položena jednotlivě ke všem úlohám testu. 
Otázka pro žáky Podobná otázka pro učitele 

Rozuměl/a jsi zadání 
úlohy? 

Ano 
spíše ano 
spíše ne 
ne 

  

  Nakolik vám 
připadají jednotlivé 
otázky přiměřené pro 
žáky daného věku? 
U jednotlivých úloh 
vyznačte 
přiměřenost věku 
žáků. 

spíše pro mladší 
věkově přiměřená 
spíše pro starší 

Jak byla úloha 
obtížná? 

snadná 
středně těžká 
obtížná 
neřešitelná 

Jak obtížné vám při-
padají jednotlivé 
úlohy pro žáky 
daného věku? 
Zaškrtněte 
předpokládanou 
průměrnou 
úspěšnost. 

nad 80 % 
61-80 % 
41-60 % 
21-40 % 
pod 20 % 

Jak často řešíte 
podobné úlohy ve 
škole? 
 

každou hodinu 
často 
občas 
nikdy 
 

Jak často s žáky 
procvičujete 
dovednosti 
prověřované 
jednotlivými 
úlohami?  

ve všech hodinách 
ve většině hodin 
v některých 
hodinách 
nikdy / téměř nikdy  

  Nakolik vám 
připadají dovednosti 
ověřované 
jednotlivými 
úlohami významné 
pro vzdělávání žáků 
v daném věku? Pro 
jednotlivé úlohy 
zaškrtněte v tabulce 
tvrzení, se kterým 
souhlasíte. 

nezbytná 
významná 
nepříliš významná 
zbytečná 
 

Zdroj: Dotazník o testu vybraných žákovských dovedností v geografii. 
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1.1.2 Stanovení výzkumných otázek a pracovních hypotéz 

 

V této části práce stanovíme výzkumné otázky a pracovní hypotézy (tímto 

označením jsou myšleny předpoklady a domněnky, které statisticky ověřujeme), Ty 

vycházejí přímo z cílů nastolených v úvodu. Na základě toho bude dále členěna i tato 

kapitola. 

 

Cíl č. 1: Ověřit zda výsledky testu závisejí na věku žáků, respektive ročníku, 

který daní žáci navštěvují (délce jejich dosavadního studia geografie), a typu školy 

(ZŠ, gymnázium) 

K dosažení tohoto cíle stanovíme dvě pracovní hypotézy:  

• Čím déle žáci studují geografii, tím více jsou u nich rozvinuté sledované 

dovednosti, a proto dosáhnou lepších výsledků v testu.  

Odůvodnění: To vyplývá ze samotné formulace domněnky. Čím déle se 

žáci vzdělávají (a nejen v zeměpise), tím větší měli příležitost k rozvoji 

svých dovedností.  

 

• Žáci kvart a 2. ročníků šestiletých gymnázií dosáhnou v testu lepších 

výsledků než žáci 9. tříd ZŠ.  

Odůvodnění: Žáci víceletých gymnázií se vzdělávají na výběrových 

školách, které mají v různých směrech lepší předpoklady k tomu 

umožňovat celkově kvalitnější vzdělávání. 

 

Cíl č. 2: Porovnat učitelský odhad úspěšnosti žáků při řešení testu s jejich 

skutečnou úspěšností  

Pracovní hypotéza, jejíž ověření by mělo vést ke splnění tohoto cíle, zní:  

• učitelům se podaří odhadnout výsledky svých žáků.  

Odůvodnění: Učitelé své žáky znají a jsou si vědomi toho, jak a které 

úlohy a dovednosti s nimi procvičují. 

 

 Cíl č. 3: ověřit, zda existuje souvislost mezi úspěšností žáků v jednotlivých 

úlohách testu a jejich subjektivním hodnocením obtížnosti úloh 
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Pracovní hypotéza:  

• Čím obtížnější jsou úlohy v očích žáků, tím horších výsledků v nich 

dosáhnou.  

Odůvodnění: Žáci se k obtížnosti úloh vyjadřují na škále „snadná – 

neřešitelná“. Vzhledem k tomu, že žáci dotazník vyplňují bezprostředně 

po napsání testu, lze očekávat, že jejich subjektivní pocit z řešení úlohy 

bude souviset s jejich úspěšností ve vypracování. 

 

Cíl č. 4: Porovnat a stanovit shodu pohledu žáků a učitelů na četnost 

procvičování jednotlivých dovedností v zastoupených v úlohách 

Výzkumná otázka: 

• Jak se liší pohled žáků a učitelů na frekvenci procvičování jednotli-

vých dovedností ve výuce? 

 

Vzhledem k tomu, že lze formulovat domněnky pro shodu i pro rozdílný názor, 

zůstaneme pouze u stanovení obecné výzkumné otázky. 

 

Cíl č. 5: Prokázat, zda je závislost mezi významem, který učitelé jednotlivým 

dovednostem přisuzují, a tím, jak často jejich procvičování zařazují do výuky 

Pracovní hypotéza:  

• Dovednosti, kterým učitelé v daném věku žáků přisuzují větší 

význam, zařazují častěji do výuku než ty, které pokládají za méně 

důležité.  

Odůvodnění: Učitelé se vyjadřují dle svého mínění, jaké dovednosti 

považují za důležité a u stejných dovedností stanovují, jak často se jim 

ve výuce věnují. Obě otázky se tážou učitelů na jejich subjektivní 

pohled, který nemusí mít mnoho společného se skutečností, ale 

u konzistentní osoby lze očekávat, že věcem, které považuje za 

důležité, věnuje i větší pozornost než těm nepodstatným. 

  

Cíl č. 6: Prokázat, zda a jak souvisí celková úspěšnost žáků v testu s jejich 

oblibou geografie a známkou ze zeměpisu. 

Výzkumné otázky: 
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• Jak se liší celková úspěšnost v řešení testu u jednotlivých kategorií? 

• Závisí úspěšnost řešení testu na tom, jak má daný student v oblibě 

zeměpis? 

• Závisí úspěšnost řešení testu na známce ze zeměpisu, kterou byl na 

posledním vysvědčení ohodnocen daný student? 

 

Souvislost současného stavu výuky zeměpisu, a tedy i jejích projevů (hodnocení 

žáků a obliba zeměpisu), s úrovní sledovaných dovedností u žáků je jedna 

z důležitých otázek tohoto výzkumu. 
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2 Teoretické zarámování výzkumu  

 

 Kurikulární reforma již v ČR probíhá více než deset let, ale z dosavadních 

zkušeností, dílčích pohledů a předběžných šetření vyplývá, že školský systém vykazuje 

ohromnou setrvačnost a odolnost vůči změnám. Pouze 14 % z dotázaných učitelů reformu 

akceptuje a např. 65 % ředitelů základních škol považuje zavedení školního výukového 

programu za velkou, ale zbytečnou změnu (Řezníčková a kol., 2011). Reforma, jejíž 

dopady se pokouší mapovat výzkum v této diplomové práci, zavádí do českého školství 

některé nové pojmy, popřípadě dává nový význam pojmům již zavedeným. Jejich 

pochopení a správné používaní je pro realizaci obsahu reformy nezbytné. Proto jejich 

stručné vysvětlení a definice dostanou prostor v první části této kapitoly. Dále se poněkud 

podrobněji zaměříme na popis badatelsky orientované výuky a také charakteristiku 

významných mezinárodních výzkumných projektů, které sledují vědomosti a dovednosti 

žáků v přírodních vědách. 

 

2.1 Definice pojmů 

 

 Výzkum, kterým se práce zabývá, je mimo jiné zaměřen na geografické dovednosti, 

badatelské dovednosti a dovednosti potřebné obecně pro práci s informacemi.  

Pro dostatečné vymezení pojmu geografická dovednost se nejprve zaměříme na 

samotný termín dovednost. Je to sice základní a velmi častý pojem pedagogiky 

a psychologie, avšak není vždy uváděný v jednotném významu. Ve starší české literatuře 

nalezneme charakteristiku (podle Chlupa a Kopeckého, 1965) dovednosti jako aktivní 

vědomosti nebo pohotovosti k vykonávání praktické činnosti, uvědoměle vykonávané na 

základě vědomostí. Nejnovější pedagogický slovník nabízí poněkud jednodušší definici 

dovednosti: „Obecně znamená způsobilost člověka k provádění určité činnosti (např. čtení, 

řešení úloh určitého typu – dovednosti intelektové; plavání, jízda na kole, obsluha 

technického zařízení – dovednosti senzomotorické).“ (Průcha a kol., 2009, s. 21) Podle 

Švece (1998), který ji popisuje podrobněji, je to způsobilost subjektu (živená schopnostmi, 

zkušenostmi, motivy, stylem učení…) k řešení úkolových a problémových situací, u které 

lze pozorovat projevy ve formě činnosti. Dále uvádí, že si subjekt dovednost osvojuje jak 

záměrným učením, tak spontánně (např. dítě při hře). Obecně je do určité míry podmíněna 
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vrozenými předpoklady, ale převažuje osvojování pomocí učení a výcviku. Zjednodušeně 

tedy dovednost můžeme popsat jako způsobilost pro kvalitní výkon konkrétní činnosti, 

která vychází z vědomostí, praxe a nadání. Součástí školního vzdělávání je i osvojování 

řady určitých dovedností. A ty jsou vymezovány jako některé vzdělávací cíle 

v kurikulárních dokumentech. Jak uvádí Švec (1998), lze jmenovat různé druhy 

dovedností, které se odlišují například na základě 

a) charakteru činnosti, ve které se projevují (dovednosti myšlenkové/intelektové, 

psychomotorické, sociální a sociálně komunikativní) 

b) míry obecnosti (dovednosti konkrétní nebo obecné) 

c) míry složitosti (dovednosti komplexní a simplexní) 

d) počtu předmětů, jichž se týkají (dovednosti z jednoho předmětu či dovednosti 

mezipředmětové) 

Zmíněné charakteristiky dovedností se navzájem doplňují a překrývají, a tak se jednotlivé 

druhy dovedností napříč prolínají. Jak ale uvádí Řezníčková (2003), vyjdeme-li z tohoto 

členění, musíme dojít k tomu, že ne všechny dovednosti se musejí nutně projevovat 

pozorovatelnou činností (zejména ty myšlenkové/intelektové). 

 Chceme-li se přesunout dále ke geografickým dovednostem, bude přesnější dle 

citace: „specifikovat geografické dovednosti jako komplexnější způsobilost člověka 

(sycenou schopnostmi, zkušenostmi, stylem učení, motivy, prožitky a částečně i znalostmi) 

k provádění určité činnosti v rámci geografické problematiky“ (Řezníčková, 2003, s. 2). 

Zjednodušená definice geografických dovedností by tedy mohla znít v tom smyslu, že se 

prakticky jedná o dovednosti obecné, ale používané v geografické problematice. Tyto 

specifické dovednosti pomáhají porozumět jevům, procesům a vztahům, které geografie 

studuje, a lidé je mohou využít nejen při studiu zeměpisu, ale řadu z nich potřebujeme 

i v běžném každodenním životě. Při řešení řady normálních situací (například jak se někam 

dostat, místní dopad konkrétních politických rozhodnutí, příčiny současného stavu 

v krajině atd.) využíváme dovednosti jak získat, kriticky posoudit a využívat geografické 

informace (Řezníčková, 2003). Kdybychom nebyli schopni adekvátně zpracovávat 

geografické informace, spousta vjemů by zcela postrádala smysl a řada informací by pro 

nás neměla žádný význam.. 

 V International Charter on Geographical Education (IGU-UGI, 1992) jsou popsány 

geografické dovednosti naopak poměrně konkrétně. Podle této instituce zahrnují: 

a) používání verbálních, symbolických a písemných vyjadřovacích prostředků 

geografických dat jako jsou: text, obrázek, mapa, tabulka a graf,  
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b) praktikování metody jako terénní pozorování a mapování, rozhovory s lidmi, 

reprodukování druhotných zdrojů a uplatnění statistiky 

c) pomocí komunikace, samostatného myšlení, praktických a sociálních 

dovedností prozkoumávat geografická témata v rozsahu od místních až po 

mezinárodní 

 

Aby bylo možné geografické dovednosti sledovat, vytvářet a procvičovat, je 

potřeba vytvořit strukturu a systém. Řezníčková (2003) navrhuje dvě možnosti třídění. 

První stojí na základě myšlenkových operací, a tedy především toho, jak jsou 

zpracovávány informace v mysli každého jedince. Druhá klasifikace se odvíjí na základě 

postupu objektivizovaného poznání, tedy především pozorovatelných metodických 

postupů. 

a) Návrh klasifikace geografických dovedností na základě myšlenkových operací 

• okruh 1: reprodukce, porozumění 

• okruh 2: propojení a integrace poznatků a dovedností při řešení úkolů 

• okruh 3: zobecnění informací, proniknutí do podstaty geografie 

b) Návrh klasifikace geografických dovedností na základě postupu 

objektivizovaného poznání 

• okruh 1: kladení geografických otázek 

• okruh 2: získávání informací 

• okruh 3: organizování informací 

• okruh 4: analyzování informací 

• okruh 5: zodpovídání geografických otázek 

Odlišný způsob kvalifikace se promítá do jejich podrobného výčtu, náplně i volby nástrojů. 

Třídění geografických dovedností je náročné a ne vždy přenosné a také ne vždy doslova 

přijatelné pro každého, ale každopádně už jen jejich srozumitelná specifikace může 

usnadnit změnu pojetí výuky zeměpisu v našem školství. 

 Termín badatelské dovednosti má v případě žáků charakterizovat  paralelu 

s dovednostmi, které využívají vědečtí pracovníci při vědecké práci, konkrétně tedy řešení 

problémů pomocí formulování a testování hypotéz (Brickman, 2009). National research 

council, (1996) vyjmenovává podrobněji rozebraný výčet dovedností, výrazně se však liší 

obecné shrnutí, které charakterizuje tyto dovednosti jako znalost a chápání vědeckých 

pojmů a procesů potřebných pro vlastní rozhodování, účast na občanských a kulturních 
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aktivitách a ekonomické produktivitě. Badatelské dovednosti jsou kombinací obecných 

dovedností, jako např. samostatné myšlení, pojmenování a charakteristika problémů, 

kladení otázek a hledání odpovědí, formulace, odůvodnění a testování jednoduchých 

hypotéz, shrnutí a jednoduchá interpretace výsledků. K jejich rozvoji u žáků vede mimo 

jiné badatelsky orientovaná výuka. Tou se podrobněji budeme zabývat v následující 

podkapitole. 

 Poslední termín, kterým se zde budeme zabývat, je dovednost práce s informacemi. 

Tato dovednost se jinak označuje jako informační gramotnost (anglicky information 

literacy). Jedna z nejcitovanějších definic pochází ze zprávy American Library 

Association: „Informační gramotnost je soubor schopností, které umožňují jedinci poznat, 

kdy je nezbytné získat informace, kde je vyhledat, jak je vyhodnotit a efektivně použít. ... 

Naprostá hojnost informací nevytvoří lépe informovanější společnost bez souboru 

dovedností nezbytných pro efektivní zpracování informací.“ (American Library 

Association, 2000, s. 2.). V souvislosti s probíhající reformou vzdělávacího systému v ČR 

se poměrně dynamicky mění obsah a využití tohoto pojmu (podmnožinou se stává také 

počítačová a funkční gramotnost). Zabývají se tím vzdělávací instituce a snaží se zařadit 

různé formy rozvíjení informační gramotnosti do výuky a nalézt tak společnou koncepci 

(Dombrovská a kol., 2004). Informační gramotnost je důležitá nejen při studiu geografie, 

ale její ovládnutí je v dnešní době takřka nezbytné pro studium a celoživotní vzdělávání 

vůbec. 

2.2 Badatelsky orientovaná výuka 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, při badatelsky orientované výuce dochází k vytváření 

a procvičování dovedností, pomocí nichž se žáci dopracují k vědomostem a pochopení 

stejně jako vědci, kteří zkoumají přírodní zákony. Dle Národní rady pro výzkum (National 

research council, 1996) vědecké bádání odkazuje na různé způsoby, kterými se studují 

přírodní vědy tak, že vědci staví svá vysvětlení na důkazech založených na jejich práci. 

Tím, že k bádání povedeme studenty v rámci výuky, u nich pobízíme rozvoj dovedností 

a porozumění vědeckým myšlenkám. Badatelský přístup ve výuce je mnohostranný soubor 

aktivit, do jehož výčtu patří např. pozorování, kladení otázek, vyhledávání a vužívání 

informačních zdrojů, plánování šetření, přezkoumávání známých pokusů, které vedou 

k důkazu, používání nástrojů ke sbírání, analýze a interpretaci dat, navrhování odpovědí, 

vysvětlení, předpovědí a sdělování výsledků. To vše vyžaduje schopnost určovat 
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předpoklady, využívat logického a kritického myšlení a zvažovat alternativní vysvětlení 

(National research council, 1996). Princip badatelsky orientované výuky je založený na 

stanovení hypotézy či předpokladu žákem na základě jeho předešlé zkušenosti. Na 

formulované otázky žáci sami hledají odpovědi, které jsou postavené na jejich vlastním 

výzkumu. 

 Badatelský přístup se liší od klasického vyučování v několika bodech. Zatímco 

v tradiční výuce téměř vše záviselo na činnosti pedagoga, při badatelsky orientované výuce 

se učitel staví pouze do role koordinátora a výukové metody jsou založeny na aktivitě 

žáka. Ta je nezbytná pro osvojení vědomostí a dovedností (Maňák, Švec, 2003). Začlenit 

badatelsky orientovanou výuku do vyučovacích hodin je oproti tradičnímu vyučování 

přírodních věd relativně náročné (jak časově, tak co se týče příprav, energie a trpělivosti). 

Pedagog musí být na tento typ výuky dobře připravený, musí se držet jasných pravidel, ale 

přitom musí být během výuky dostatečně dynamický a sledovat, jak se vyvíjí situace (např. 

odhad času). 

Takto navrhuje Okemura (2008), cit. in Nedomová (2010), základní principy 

standardů badatelsky orientované výuky pro učitele v současném školství: 

a) Dotazování vychází ze základu experimentu. Otázky musejí být přirozené 

a dostatečné k vytvoření odpovědi, měly by znít „proč“, „co když“, „co ještě“, „kdo 

to říká“, což by mělo vyvolat rozhodující myšlenku. 

b) Učení je společenské a interaktivní. Studenti pracují ve vyrovnaných skupinách 

a učitelé v týmech s kolegy. Obě skupiny, jak učitelé, tak žáci, mají svého rádce 

nebo hledají informace ve veřejných zdrojích. 

c) Volba experimentu je zásadní pro studenty, kteří by k problému měli cítit vztah. 

Během pracovního nasazení studenti musejí být schopni projednat, co je podstatou 

experimentu a jak ji demonstrovat. 

d) Řešení problému je základní část procesu. Základní otázky, které mohou studenti 

konfrontovat, jsou „proč je to důležité“, „proč se to stalo“, „co můžu udělat“. 

e) Studenti se učí činnosti. Bádání neodkazuje na bezmyšlenkovité úkoly, ale naopak 

vyžaduje práci, při které studenti používají rozum. 

f) Učení souvisí s osobním životem studenta. Velmi často je téma problému vybráno 

ze sociálních záležitostí. 

g) Hodnocení je průběžné a zaměřuje se na studentovu účast a jeho vlastní návrhy, 

které vedou ke zlepšení řešení.  
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Kromě rozvoje badatelských i jiných výše zmíněných dovedností, které testují 

úlohy v našem výzkumu, má badatelsky orientovaná výuka podle Carnesi a DiGiorgio 

(2009) i tyto další výhody: 

a) Bádací proces povzbudí kooperativní učení, kde konečný výsledek je skupinová 

snaha. 

b) Umožní integraci více předmětů (například projekt o vodním znečistění začíná 

přírodními vědami vyšetřující vliv znečištění na životní prostředí, dále se může 

přesunout na společenská studia, kde studenti mohou zkoumat předpisy regulující 

znečištění, v projektu lze využít i matematiku pro vyčíslení škod způsobených 

znečištěním a český jazyk pro sepsání výsledků). 

c) Povzbudí studenty ke společné práci a dovolí realizaci, která může vést k nějakém 

řešení nebo další otázce. 

d) Proces vede k závěru, kde studenti musejí komunikovat a prezentovat výsledky. 

 

Zaměření na badatelský přístup ve výuce zeměpisu je velmi užitečný pro rozvoj 

geografických dovedností a přístup k problémům a přírodním vědám obecně. Ale jak uvádí 

Řezníčková a kol. (2011) v tradiční výuce zeměpisu v ČR není zatím důsledně 

procvičován. 

2.3 Mezinárodní průzkumy žáků v přírodních vědách 

 

Vzhledem k tématu diplomové práce je na místě se alespoň stručně zmínit 

o mezinárodních průzkumech vědomostí a dovedností žáků v přírodních vědách. Obecně je 

nazýváme výzkumy přírodovědné gramotnosti. Tento termín, který se už od konce 50. let, 

kdy byl poprvé představen, se brání jednoduchému vymezení. Z počátku se obecně 

prohlašovalo, že přírodovědná gramotnost je výsledek přírodovědného vzdělání. Problém 

s touto charakteristikou začíná ve chvíli, kdy se přírodovědná gramotnost stává ústředním 

pojmem školských reforem v přírodních vědách, protože v této roli takto vágní definice 

neobstojí. DeBoer se ve svém článku (2000) dokonce ptá, proč když je potřeba nějaký 

zastřešující termín, se raděj nemluví o přírodovědném vzdělání jako takovém. Přes zřejmé 

těžkosti s definicí přírodovědné gramotnosti, ji lze relativně stručně charakterizovat 

pomocí těchto čtyř aspektů (NÚV, 2011): 

a) Aktivní osvojení si a používání (základních prvků) pojmového systému přírodních 

věd. 
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b) Aktivní osvojení si a používání metod a postupů přírodních věd. 

c) Aktivní osvojení si a používání zásad hodnocení přírodovědného poznání. 

d) Aktivní osvojení si a používání způsobů interakce přírodovědného poznání 

s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti. 

 

Součástí přírodovědné gramotnosti jsou pochopitelně i námi sledované dovednosti. 

Nejvýznamnější mezinárodní výzkumy, které si zde krátce představíme, jsou PISA, 

TIMSS a ROSE. 

 

2.3.1 PISA (Programme for international student assessment) 

 

Projekt PISA je považován za největší a nejvýznamnější mezinárodní výzkum 

v oblasti úrovně výsledků vzdělávání žáků. Cílem tohoto projektu je sledovat vědomosti 

a dovednosti v mateřském jazyce, matematice a přírodních vědách. Důraz je kladen 

především na vědomosti a dovednosti využitelné v budoucím životě žáků (na trhu práce, 

při společenské uplatnění, v osobní život). A proto žáci v tomto projektu řeší test 

s otázkami, které nevycházejí z učebních osnov. Mimo samotný test také vyplňují 

dotazník, který zjišťuje, jaké faktory by mohly sledované dovednosti a vědomosti 

ovlivňovat (NÚV 2011).  

Testování PISA probíhá jednou za tři roky a pokaždé je kladen větší důraz na jednu 

z uvedených oblastí tak, aby o ní bylo možné získat podrobnější informace. Poprvé 

testování proběhlo v roce 2000 a bylo zaměřeno na oblast mateřského jazyka. Podruhé 

testování proběhlo v roce 2003 a bylo zaměřené na matematiku. Třetí testování proběhlo 

v roce 2006 bylo zaměřeno na oblast přírodních věd a následující čtvrté se v roce 2009 

soustředilo opět na oblast mateřského jazyka. Testování v roce 2012, které bylo zatím 

poslední, se znovu zaměřilo zejména na zjišťování matematické gramotnosti žáků, a tímto 

tak navázalo na výsledky výzkumu z roku 2003. V roce 2012 bylo poprvé možné se do 

testování zapojit pouze vyplněním elektronického testu. Výsledky ale budou zveřejněny až 

v průběhu roku 2013. 

Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). V současné době je do něj zapojeno 68 zemí včetně všech členských zemí 

OECD.  
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2.3.2 TIMSS (Third international mathematics and science study) 

 

Tento projekt testuje žáky 4. a 8. základních škol. Průzkum probíhá ve třech 

oblastech: ve čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. 

Zatímco PISA zjišťuje především vědomosti a dovednosti žáků „potřebné pro život“, tak 

TIMSS se převážně zaměřuje na vědomosti a dovednosti vycházející z kurikulárních 

dokumentů.  

Testování TIMSS proběhlo v letech 1995, 1999, 2007 a 2011. Výzkumy probíhají 

na třech úrovních kurikula:  

a) kurikulum zamýšlené (průzkum školského systému a analýza učebnic), 

b)  kurikulum realizované (dotazníkové šetření mezi učiteli a řediteli škol),  

c) kurikulum dosažené (didaktický test pro žáky). 

 

Do zatím posledního šetření v roce 2011 se zapojilo 52 zemí z celého světa. Žáci 

z České republiky dopadli ve všech třech oblastech nadprůměrně, což je lepší výsledek než 

v roce 2007 (tehdy se čeští žáci umístili v matematické gramotnosti pod světovým 

průměrem, ale ke zlepšení došlo v roce 2011 ve všech třech sledovaných oblastech). Česká 

republika má pravidelně obecně poněkud lepší výsledky v projektu TIMSS než PISA 

(MŠMT ČR, 2012). 

 

2.3.3 ROSE (Relevance of science education) 

 

Tento projekt pochází z univerzity v Oslu a jeho cílem je sledovat zájem 

patnáctiletých žáků o přírodní vědy a techniku. Počátky projektu ROSE se datují na přelom 

let 2001 a 2002, kdy byl vytvořen mezinárodní dvanáctičlenný poradní tým, jehož úkolem 

bylo připravit dotazník pro patnáctileté žáky, který by umožňoval posoudit především 

lokální „relevanci“ přírodovědného a technologického vzdělávání pro samotné žáky. Po 

pilotážích byla dokončena finální podoba testu a v roce 2003 začal první výzkum. V roce 

2004 mělo o projekt zájem již 40 zemí a na přelomu let 2004 a 2005 se šetření zúčastnila 

také žáci z České republika (Bílek, 2008). 

Jedním z cílů projektu bylo zjistit, jakými tématy se zabývají chlapci a jakými 

dívky. Zájem chlapců se orientuje převážně na moderní technologie (např. jak funguje 
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atomová bomba, jaké je to ve stavu beztíže) zatímco zájem dívek na zdraví a bezpečnost 

(např. jak poskytnout první pomoc, co je to rakovina či proč sníme, když spíme). Celkově 

z testování vyplynulo, že českým žákům se nedostává motivace na začátku výuky s hsalvní 

postavení ve výuce má stále učitel. Mimo to se ukázalo, že žáci nejsou aktivní a informace 

získávají v hotové podobě a těžkou jsou je schopni spojovat s reálnými situacemi (Bílek, 

2008).  
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3 Metody 

 

 Tato práce je založena na empirickém výzkumu dat, který je definován jako 

„systematické zkoumání přírodních nebo sociálních jevů s cílem získat poznatky, jež 

popisují svět okolo nás“ (Hendl, 2004, s. 19). Protože je součástí celého výzkumného 

projektu, nezabývá se sběrem dat, jeho metodami ani provedením, ale pouze část dat 

zpracovává, analyzuje, hledá odpovědi na výzkumné otázky, testuje pracovní hypotézy 

a o výsledcích diskutuje.  

 

3.1  Uspořádání a rozdělení dat 

 

Soubor dat, se kterými pracujeme, je výsledkem testového a dotazníkového šetření 

mezi žáky a jejich pedagogy. Celý soubor dat je v zájmu výzkumu rozdělen do čtyř 

kategorií podle ročníků (v případě 9. ročníku ZŠ a kvart gymnázií také dle typu školy), 

které studenti navštěvovali (9. ZŠ – 3. ročník SŠ). Vzhledem k tomu, že žáků kvint a sext 

byl výrazně menší počet, budou pro účel této práce spojeni do jedné kategorie. 

 

 Náš soubor dat obsahuje: 

• Výsledky žáků za jednotlivé úlohy v řešení testu vybraných geografických 

dovedností. Výsledky testu za jednotlivé úlohy převedeme na procenta 

a zprůměrujeme v daných kategoriích. „Aritmetický průměr je definován jako 

součet všech naměřených údajů vydělený jejich počtem.“ (Hendl 2004, s. 93.) 

• Odpovědi žáků z dotazníku ke zmíněnému testu (ty, co se týkají přímo testu, 

se také zodpovídají konkrétně za každou úlohu). Odpovědi žáků převedeme na 

čtyřstupňovou číselnou škálu a také zprůměrujeme za jednotlivé úlohy v daných 

kategoriích. 

• Odpovědi učitelů z obdobného dotazníku k žákovskému testu. Odpovědi učitelů 

zpracujeme stejně jako v případě žáků. 

 

Takto zpracované výsledky testu a jednotlivých dotazníkových otázek porovnáme, 

abychom viděli, jak se liší data za jednotlivé úlohy anebo výsledky jednotlivých kategorií. 

Dále budou srovnávány výsledky testu s jednotlivými otázkami, například výsledky testu 



 27

s tím, jak úspěšnost žáků odhadovali učitelé (v tomto případě vyjádřením procentuální 

odchylky odhadu od skutečné úspěšnosti). Při tomto vyhodnocování nás zajímá jak 

hledisko absolutní hodnoty výsledků, tak relativní rozdíly. 

 

3.2 Zobrazení kvalitativních a kvantitativních dat 

 

Abychom dostatečně názorně vyjádřili složení vzorku respondentů a strukturu 

celého výběru, je potřeba jednoduše znázornit kvalitativní data. Jako zobrazovací 

prostředek pro tento účel jsme vybrali koláčový graf (Hendl, 2004). 

Pro grafická znázornění některých proměnných jsme se rozhodli použít histogram. 

Podle Hendla (2004) je to nejznámější způsob, kterým zobrazíme hodnoty jedné 

proměnné, kdy osa X odpovídá hodnotám proměnné a osa Y značí absolutní nebo relativní 

četnost. 

 

3.3 Analýza závislostí 

 

Dvojice proměnných, po jejichž řádném kvalitativním posouzení máme důvod pro 

možnou závislost, statisticky prošetříme. Abychom zjistili, nakolik jsou data uspořádaná, 

použijeme korelační analýzu, která graficky a pomocí korelačních koeficientů zkoumá 

vztahy proměnných (Hendl, 2004).  

Nejprve vyloučíme možné případy, ve kterých závislost nemá význam měřit 

(formální korelace, nehomogenita), a poté zjistíme Pearsonův korelační koeficient 

(respektive jeho druhou mocninu). Proměnné vyneseme do bodového grafu, proložíme 

regresní přímku a počítačový program nám vypočítá koeficient R2 a rovnici přímky. Na 

základě R2 a průběhu regresní přímky vyhodnotíme lineární závislost. Koeficient R2 se 

pohybuje v rozmezí od 0 do +1. Čím víc se jeho hodnota blíží 1, tím uspořádanější jsou 

sledované proměnné (Hendl, 2004). 
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4 Výsledky výzkumu 

 

4.1  Složení vzorku respondentů 

 

 Soubor respondentů zahrnuje žáky a učitele 9. ročníků základních škol, kvart, kvint, 

sext a septim osmiletých gymnázií, popřípadě příslušných ročníků šestiletých gymnázií 

(2.–5.) nebo středních a středních odborných škol (1.–3.). Abychom zajistili jednoznačnost, 

budeme pro ročníky SŠ převážně používat názvy tříd na osmiletých gymnáziích. Detailní 

rozdělení je uvedeno v tab. č. 2. 

 

Tab. č. 2: Složení vzorku respondentů 
Skupina testovaných žáků, resp. skupina žáků, 

které učil učitel a k nimž se vyjadřoval 
počet respondentů - 

žáků 
počet respondentů - 

učitelů 
9. roč. základní školy 310 15 
4. roč. osmiletého gymnázia 207 8 
2. roč. šestiletého gymnázia 108 3 
5. roč. osmiletého gymnázia 37 2 
1. roč. čtyřletého gymnázia 48 3 
6. roč. osmiletého gymnázia 53 2 
2. roč. čtyřletého gymnázia / střední školy 42 1 
7. roč. osmiletého gymnázia 195 6 
5. roč. šestiletého gymnázia 63 1 
3. roč. čtyřletého gymnázia 160 3 
Celkem  1223 44 

Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

 

Praha Středočeský

Jihočeský Ústecký

Liberecký Královehradecký

Vysočina Jihomoravský

Olomoucký Zlínský

 
 Graf č. 1: Struktura respondentů dle krajů. Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

Do výzkumu se zapojilo celkem 61 tříd z 31 škol, které pocházejí z deseti ze 

čtrnácti krajů České republiky, viz graf č. 1 (nejsou zastoupeny kraje Karlovarský, 
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Moravskoslezský, Pardubický a Plzeňský). Ve výběru jsou zastoupeny školy z různých 

typů obcí a byly vybrány na základě náhodného výběru. 

Pro větší přehlednost si nadále skupinu respondentů rozdělíme na žáky, kteří řešili 

test specifických dovedností v geografii i dotazník, a učitele, kteří vyplnili pouze dotazník. 

 

4.1.1 Žáci 

 

Testování se zúčastnilo celkem 1223 respondentů z řad žáků, z toho 615 dívek 

a 522 chlapců (102 respondentů pohlaví neuvedlo). Věk většiny respondentů se pohyboval 

v rozmezí od čtrnácti do devatenácti let. Přesné poměrné zastoupení věkových skupin ve 

výběru znázorňuje graf č. 2.  

 

 

14 let

15 let

16 let

17 let

18 let

19 let

neuvedeno

 
 Graf č. 2: Struktura respondentů – žáků dle věku. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

Více než samotný věk je pro nás důležitější příslušnost žáků do jednotlivých 

ročníků. Dle tohoto kritéria se jednalo o žáky devátého ročníku základní školy (310 

respondentů), respektive kvarty víceletých gymnázií (315 respondentů), a dále o studenty 

druhého a třetího ročníku středních škol a čtyřletých gymnázií, respektive kvinty a sexty 

osmiletých gymnázií či příslušných ročníků šestiletých gymnázií (180 respondentů) 

a septimy osmiletých gymnázií, 5. ročníky šestiletých gymnázií a 3. ročníky středních škol 

(418 respondentů). Jak je zřetelné z grafu č. 3, nejvíce jsou zastoupeni žáci studující 

gymnázia, přibližně čtvrtina respondentů navštěvuje ZŠ a nejmenší podíl mají studenti ze 

středních škol. 
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Gymnázia*

ZŠ

SOŠ,SOU, jiné

* včetně nižšího gymnázia

 
 Graf č. 3: Struktura respondentů podle typu školy. Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

4.1.2 Učitelé  

 

Respondentů z řad učitelů bylo celkem 41, z toho o trochu více mužů než žen (viz 

graf č. 4). Věkové rozmezí a roky praxe lze vidět v tab. č. 3 a tab. č. 4. Z celkového počtu 

učitelů jich má 36 jako jeden z aprobačních předmětů zeměpis. Učitelů 9. tříd ZŠ bylo 

patnáct, vyučujících shodné věkové kategorie, ale navštěvující osmiletá a šestiletá 

gymnázia bylo jedenáct. Celkem osm dotazníků odevzdali dohromady učitelé kvint, sext 

a příslušných ročníků ostatních typů škol. Od pedagogů septim, 5. ročníků šestiletých a 3. 

ročníků čtyřletých gymnázií a SŠ bylo vyplněno dotazníků deset. Vyučující některých tříd 

dotazník nedodali vůbec a někteří se v jednom dotazníku vyjádřili k více třídám. Celkem 

tedy máme k dispozici odpovědi ze 44 dotazníků. 

 

Ženy

Muži

 
Graf č. 4: Pohlaví učitelů. Zdroj: vlastní 
výpočty. 

 
 
Tab. č. 3: Věk učitelů 
  Věk 

rozmezí 
25 - 65 

let 
průměr 40,27 let 

medián 39 let 
Zdroj: Vlastní výpočty. 
 
 

 
 
Tab. č. 4: Praxe učitelů 
  Praxe 
rozmezí 1 - 31 let 

průměr 12,80 

medián 13 
Zdroj: Vlastní výpočty. 
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4.2 Výsledky a jejich analýza 

4.2.1 Věková přiměřenost 

 

Test obsahoval sedm úloh, vyučující testovaných žáků byli v dotazníku požádáni, 

aby se vyjádřili ke každé otázce, zda jim připadá věkově přiměřená pro jejich žáky. 

Odpovědi vyučujících byly převedeny následujícím způsobem do číselného klíče: 1 – spíše 

pro mladší žák, 2 – věkově přiměřená, 3 – spíše pro starší žáky. Výsledky jsou uvedeny 

v tab. č. 5. 

 

Tab. č. 5: Vyjádření vyučujících k věkové přiměřenosti testových položek. 
Pozn.: 1 – spíše pro mladší žáky, 2 – věkově přiměřená, 3 – spíše pro starší žáky. Šedě jsou 
vyznačeny úlohy, kde se průměrný odhad učitelů více blížil jinému hodnocení než „věkově 

přiměřená“. 
Odhad věkové přiměřenosti – učitelé 

Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 2,47 2,40 2,33 2,60 2,07 2,13 2,13 

4. gym 2,27 2,45 2,55 2,55 2,40 2,45 2,36 

5., 6. gym 1,86 2,00 2,43 2,29 1,86 1,67 2,00 

7. gym 1,90 2,00 2,00 2,20 2,00 2,10 2,10 

          Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

 Z tab. č. 3 obecně vyplývá, že u nižších tříd (9. roč. ZŠ a kvarty) učitelům připadaly 

úlohy méně přiměřené než u vyšších. Úlohy hodnocené v průměru jako „spíše pro starší 

žáky“ jsou zvýrazněny. Vyučující 9. tříd takto hodnotily úlohu č. 4 a učitelé kvart takto 

hodnotily úlohy č. 3 a 4. U žádných dalších úloh ani tříd toto hodnocení (v průměru) 

nenalezneme. Co se úloh obecně týče, tak jako nejvíce nepřiměřená vychází úloha č. 4 

(zakreslování údajů do grafu), což koresponduje s úspěšností žáků v řešení testu (viz tab. 

7), kde vidíme, že úloha č. 4 dopadla celkově nejhůř. Jako „spíše pro mladší žáky“ 

vyučující v průměru nevyhodnotili žádnou úlohu u žádné třídy. 

 

4.2.2 Porozumění zadání úlohy 

 

Po skončení testu se všichni žáci v rámci dotazníku vyjadřovali jednotlivě ke všem 

úlohám. Odpovědi na otázku, zda rozuměli jednotlivým otázkám, popisuje tab. č. 6. 

Odpovědi žáků byly převedeny následujícím způsobem do číselného klíče: 1 – ano, 2 –
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 spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne a zprůměrňovány danou skupinou respondentů. Hodnoty 

vyšší než 1,5 (v našem případě pouze ty, které poukazují hodnocení „spíše rozuměl“) jsou 

v tabulce barevně zvýrazněny. 

 

Tab. č. 6: Vyjádření žáků k porozumění zadání jednotlivých testových úloh. 
Šedě jsou zvýrazněny úlohy s hodnocením vyšším než 1,5 (tj. odklon od hodnocení „rozuměl 

zadání“). 
Porozumění žáků úlohám 

Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 2,34 2,26 2,15 2,44 2,01 1,90 2,07 

4. gym 1,77 1,66 1,69 1,65 1,44 1,48 1,55 

5., 6. gym 1,97 1,90 1,81 1,91 1,71 1,63 1,80 

7. gym 1,55 1,53 1,55 1,61 1,31 1,35 1,41 

        Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

 Podstatné je to, že dle svého mínění žáci zadání rozuměli vcelku dobře. V průměru 

se nám nedostalo horšího hodnocení než „spíše rozuměl“. Nejvíce problémů s porozu-

měním měli žáci 9. tříd, překvapivě se může zdát poměrně slabší porozumění u kvint a sext 

(slabší i než u kvart). To může být způsobeno poměrně malým vzorkem těchto tříd 

a zastoupením také středních a středních odborných škol ve výběru (u ostatních ročníků 

jsou převážně gymnázia). Co se týká porozumění, nejlépe sami sebe hodnotí žáci septim. 

 Odhad přiměřenosti úloh v daném věku učiteli sice není zcela věcně shodný s tím, 

jak žáci hodnotili své porozumění zadání úloh, ale výsledný význam lze pokládat za 

podobný (kdyby úlohy pro značnou část žáků byly takové, že jim žáci ani nerozumějí, lze 

se domnívat, že jsou pro ně v tomto věku nepřiměřené). Srovnáme-li tedy tabulky č. 5 a 6, 

můžeme pozorovat, že žáci hodnotili úlohy odlišně než učitelé. Zatímco učitelé kvart 

hodnotili úlohy nejčastěji jako nepřiměřené, samotní žáci dle svého mínění s porozuměním 

velký problém neměli (hodnocení z pohledu porozumění není o moc slabší než u septim, 

které úlohám dle svého mínění rozuměli nejlépe). Jinak je tomu u 9. tříd, ty z pohledu 

učitelů v hodnocení přiměřenosti výrazně nevybočovali, zatímco ale dle svého vlastního 

mínění úlohám rozuměli nejméně ze sledovaných skupin.  

Když se na tabulku podíváme z pohledu jednotlivých úloh, co do porozumění si 

opět nejhůře vedla úloha č. 4, tentokrát podobně s úlohami č. 1 a 2. Naopak nadprůměrně 

z hlediska porozumění, podobně jako v případě učitelského odhadu přiměřenosti v daném 

věku , byly hodnoceny úlohy č. 5 a 6. Srovnání s tabulkami č. 11 a 12 (frekvence zařazení 

úloh do výuky) nám v tomto směru mnoho nepomůže, protože dle mínění pedagogů 
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a v podstatě i podle mínění žáků je většina úloh do výuky zařazovaná stejně málo. 

V porovnání se skutečnou úspěšností žáků v řešení jednotlivých úloh (tab. č. 7) vidíme, že 

v úlohách, kde žáci hodnotili hůře porozumění zadání, dosáhli zpravidla horších výsledků. 

 

4.2.3 Obtížnost úloh 

 

Obtížnost úloh byla vyhodnocena třemi nezávislými způsoby, aby posléze bylo 

možné ověřit, nakolik se shodují. 

a) Objektivní zjišt ění úspěšnosti žáků při řešení úloh. Test byl bodovaný, 

přičemž určitý počet bodů bylo možné získat i za neúplné či nepřesné řešení. V tab. č. 7 je 

uvedeno, kolik určitá skupina respondentů v průměru získala procent z maximálního počtu 

bodů za úlohu. 

b) Učitelský odhad úspěšnosti žáků. Respondenti z řad učitelů byli tázáni na 

předpokládanou procentuální úspěšnost žáků v daných úlohách. Možné odpovědi byly 

rozděleny do pěti intervalů (tab. č. 1), výsledky viz tab. č. 8. 

c) Subjektivní hodnocení obtížnosti úloh žáky. Žáci sami hodnotili, jak 

obtížná jim každá úloha připadala. Výsledky jsou v tab. č. 10. Toto hodnocení bylo 

důležité k porovnání subjektivního pocitu žáků s realitou (graf č. 5).  

 

Tab. č. 7: Úspěšnost žáků při řešení jednotlivých úloh. 
Čísla (v procentech) v tabulce udávají, kolik procent bodů získali žáci dané skupiny respondentů ve 

srovnání s maximálním možným počtem bodů za danou úlohu. 
Význam zvýraznění polí: černá – 21-40 %, tmavě šedá – 41%-60%, světle šedá – 61-80 %,  

bílá – 81-100 % 
Úspěšnost žáků, při řešení jednotlivých úloh 

Číslo úlohy 

skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 50,84 52,90 62,06 40,90 75,70 63,79 53,98 

4. gym 73,14 76,83 80,24 71,94 91,17 72,29 78,84 

5., 6. gym 65,22 64,72 75,35 49,33 86,27 71,94 63,89 

7. gym 72,34 80,62 79,36 63,88 91,33 74,40 79,90 

        Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že výrazně nejhorších výsledků žáci dosáhli v úloze č. 4 

(zakreslování údajů z tabulky do grafu a interpretace údajů z mapy a grafu), kde průměrná 

úspěšnost činí 56,5 procenta, dále pak v úlohách č. 1, 2 a 7. Celkově nejlépe dopadla úloha 

č. 5 (průměr 86,1 procenta). Když to porovnáme s tím, jak žáci hodnotili své porozumění 
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zadaní, vidíme, jak se výsledky jednoznačně shodují v úlohách č. 4, 1 (špatné výsledky) 

a č. 5 (dobrý výsledek) a naopak neshodují u úlohy č. 3 (relativně dobrý výsledek, zatímco 

slabší pocit porozumění). Ostatní výsledky obou tabulek spolu vcelku korespondují. 

Srovnání s učitelským odhadem přiměřenosti se shoduje v úloze č. 4 a naopak míjí v úloze 

č. 3 (podobně jako při hodnocení studentů). Ostatní data při tomto srovnání na nic 

výrazného nepoukazují. 

 Na co bychom se měli zaměřit dále, je absolutní úspěšnost a úspěšnost jednotlivých 

skupin žáků. Zde vychází, že nejúspěšnější byli žáci kvart. O necelou polovinu procenta 

úspěšnější byli v průměru žáci septim (zde je i zcela nejlepší průměrný výsledek úlohy – 

č. 5). Téměř o deset procent za kvartami zaostávají žáci kvint a sext. Nejhůře dopadli žáci 

9. tříd ZŠ, jejich průměrný výsledek činí přibližně 57 procent, tedy o 20 procent méně než 

kvarty a septimy (zde se nachází i zcela nejhorší průměrný výsledek úlohy – 40,9 procenta 

v úloze č. 4). Překvapivé se mohou zdát výsledky sext a kvint. Čím je jejich velmi nízká 

úspěšnost způsobena, se můžeme jen domnívat. Je možné, že to je způsobeno poměrně 

malým souborem respondentů a zařazení středních a středních průmyslových škol do 

tohoto výběru (viz výše), ale abychom toto ověřili, bylo by nutné výsledky SOŠ oddělit. 

Srovnatelná (respektive trochu vyšší) úspěšnost u výrazně mladších kvart než septim 

poukazuje na to, že dovednosti, na které je test zaměřený, nejsou závislé úplně na 

vědomostech a roky odchozené v současném školství je nejspíše moc nerozvíjejí. Možná 

k tomu přispělo také to, že na většině středních škol se zeměpis vyučuje maximálně do 

sexty. Zda mladší žáci byli již zasaženi častěji zařazovanou výukou založenou na řešení 

problémů, a badatelsky orientovanými metodami, nelze z dostupných dat ověřit. 

 

Tab. č. 8: Učitelský odhad úspěšnosti žáků při řešení jednotlivých úloh. 
Čísla (uvedená v procentech) v tabulce udávají, kolik procent bodů odhadovali učitelé (průměr 
středních hodnot intervalů), že získají žáci dané skupiny respondentů ve srovnání s maximálním 

možným počtem bodů za danou úlohu. 
Význam zvýraznění polí: černá – 21-40 %, tmavě šedá – 41-60 %, světle šedá – 61-80 % 

Odhad úspěšnosti – učitelé 
Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 47,33 46,00 51,33 38,00 48,67 58,00 48,67 

4. gym 71,82 70,00 66,36 60,91 68,18 66,36 64,00 

5., 6. gym 72,86 70,00 55,71 61,43 70,00 72,86 64,29 

7. gym 80,00 74,00 78,00 72,22 76,00 78,00 70,00 

         Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Při srovnání tabulek č. 7 a 8 nalezneme dva znatelné trendy. Názorněji čitelné jsou 

z tab. č. 9, ve které nalezneme procentuální odlišnost mezi učitelským odhadem 

a skutečnou úspěšností žáků. Za základ (100 procent) je vzata skutečná úspěšnost žáků. 

Záporná čísla v tab. č. 9 znamenají optimističtější odhad, kladná čísla pesimističtější. Ze 

srovnání zaprvé vyplývá, že od 9. tříd ZŠ směrem k septimám se snižuje celkově rozdíl 

mezi učitelským odhadem a skutečnou úspěšností. A zadruhé, u nižších ročníků učitelé své 

žáky podceňují, zatímco učitelé vyšších ročníků žáky spíše přeceňují. Konkrétně u 9. tříd 

ZŠ a kvart byl odhad ve všech úlohách pesimističtější (zpravidla docela výrazně). Naopak 

v případě kvint a sext byl ve vše případech kromě dvou (úloha č. 3 a 5) značně 

optimistický. Septimy předčily očekávání svých pedagogů ve čtyřech úlohách a ve třech 

dopadly hůře.  

 

Tab. č. 9: Odchylky (uvedeno v procentech) mezi učitelským odhadem a skutečnou úspěšností 
žáků při řešení jednotlivých úloh. Za základ (100 %) je vzata skutečná úspěšnost žáků. 

Význam zvýraznění polí: fialová – více než 20 %, tmavě modrá – 11-20 %,  
světle modrá – 0-10 %, (dle absolutní hodnoty čísel); tučně – optimističtější odhad (záporná čísla), 

nezvýrazněná – pesimističtější odhad (kladná čísla) 
Odchylky mezi učitelským odhadem a skutečnou úspěšností 

Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 6,90 13,05 17,28 7,10 35,71 9,08 9,84 

4. gym 1,81 8,88 17,29 15,33 25,22 8,20 18,82 

5., 6. gym -11,71 -8,15 26,06 -24,52 18,86 -1,27 -0,62 

7. gym -10,58 8,21 1,71 -13,05 16,79 -4,84 12,40 

          Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

Subjektivní hodnocení obtížnosti úlohy žáky je shrnuto v tab. č. 10. Pro větší 

názornost graf č. 5 ukazuje vztah mezi subjektivním hodnocením obtížnosti úloh žáky 

a jejich reálnou úspěšností při řešení. 

 

Tab. č. 10: Subjektivní hodnocení obtížnosti úloh žáky. 
Pozn.: 1 – snadná, 2 – středně těžká, 3 – obtížná, 4 – neřešitelná. 

Subjektivní hodnocení obtížnosti úloh žáky 
Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 2,20 2,19 2,23 2,41 1,98 1,99 2,13 

4. gym 1,82 1,90 1,87 1,79 1,54 1,70 1,78 

5., 6. gym 1,94 2,03 1,86 2,00 1,72 1,82 1,92 

7. gym 1,68 1,81 1,92 1,81 1,54 1,75 1,68 

       Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Hodnota koeficientu R2 je 0,73, což nám poukazuje na relativní „uspořádanost“ 

bodů v grafu, a tedy prokazuje závislost obou sledovaných jevů. Z toho je zřejmé, že 

skutečná úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách souvisí se subjektivním názorem žáků na 

jejich obtížnost. Na takto jednoznačný výsledek nemají příliš vliv ani extrémní hodnoty 

(při jejich zanedbání je hodnota koeficientu R2 ještě příznivější). 
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Graf č. 5: Srovnání úspěšnosti žáků při řešení úloh s jejich subjektivním pocitem obtížnosti dané 
úlohy. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

4.2.4 Zařazení úloh do výuky a důležitost dovedností pro vzdělávání 
v daném věku 

 

Poslední otázka žákovského dotazníku vztahující se k vlastnímu testu byla: „Jak 

často řešíte podobné úlohy ve škole?“ Učitelé dostali obdobnou otázku, která zní: „Jak 

často s žáky procvičujete dovednosti, ověřované jednotlivými úlohami?“ Odpovědi 

žáků byly hodnoceny následujícím způsobem: 1 – každou hodinu, 2 – často, 3 – občas, 4 – 

nikdy. Poté byly zprůměrňovány danou skupinou respondentů, viz tab. č.11. Stejně se 

postupovalo u otázky v učitelském dotazníku, viz tab. č. 12. 
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Tab. č. 11: Frekvence zařazení daných typů úloh do výuky – odpovědi žáků. 
Pozn.: 1 – každou hodinu, 2 – často, 3 – občas, 4 – nikdy. 

Šedivě jsou zvýrazněny hodnoty spadající do kategorie „nikdy“. 
Četnost zastoupení úloh ve výuce – žáci 

Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 3,36 3,37 3,29 3,40 3,30 3,31 3,37 

4. gym 3,42 3,43 3,46 3,46 3,35 3,36 3,43 

5., 6. gym 3,60 3,58 3,64 3,61 3,66 3,63 3,64 

7. gym 3,53 3,54 3,49 3,50 3,52 3,46 3,49 
       Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

 Všechna data v tab. č. 11 se pohybují v rozpětí hodnot 3,29 – 3,66 čili mezi 

hodnocením „občas“ a „nikdy“. Žáci 9. tříd ZŠ a kvart všechny úlohy v průměru hodnotí 

v kategorii „občas“ (9. třídy ZŠ k tomu mají blíže než kvarty), zatímco zbylé dvě skupiny 

žáků mají průměrné odpovědi blíže k hodnotě 3,5 či vyšší, tedy se častěji pohybují 

v intervalu hodnocení „nikdy“. U kvint a sext je hodnocení z pohledu zařazení do výuky 

nejslabší (samozřejmě se jedná maximálně o první desetiny). V případe kvint a sext a také 

kvart nám výsledky značně korespondují s úspěšností v řešení testu. Naopak otázkou je, 

jak je možné, že žáci 9. tříd ZŠ dle vlastního názoru probírají dané typy úloh častěji než 

ostatní, ale výsledky v testu mají výrazně slabší.  

 

Tab. č. 12: Frekvence zařazení daných typů úloh do výuky – odpovědi učitelů. 
Pozn.: 1 – ve všech hodinách, 2 – ve většině hodin, 3 – v některých hodinách, 4 – nikdy / téměř 

nikdy. 
Šedivě jsou zvýrazněny hodnoty spadající do kategorie „nikdy / téměř nikdy“. 

Četnost zastoupení úloh ve výuce - učitelé 
Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 2,93 3,20 2,93 3,07 3,00 2,93 2,93 

4. gym 3,00 3,00 3,09 3,45 3,36 3,18 3,18 

5., 6. gym 3,29 3,71 3,57 3,86 3,57 3,00 3,29 

7. gym 2,90 3,00 3,10 3,40 3,30 3,10 3,30 
          Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

 Odpovědi učitelů se od odpovědí žáků liší zejména tím, že zařazování daných úloh 

ve výuce vidí v lepším světle, tedy celková frekvence procvičovaní je v jejich očích větší 

(hodnoty jsou celkově nižší). V relativním měřítku shodně s pohledem žáků udávají 

nejnižší frekvenci u skupiny kvint a sext a největší v kategorii žáků 9. tříd ZŠ. Odpovědi 

žáků i učitelů v případě septim je nutno považovat za čistě hypotetické, protože se v nich 
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zeměpis již zpravidla nevyučuje. Hledat jakékoliv další souvislosti, zejména frekvence 

probírání v očích žáků s úspěšností žáků nebo jejího odhadu učiteli, není snadné, protože 

z celkového pohledu je frekvence zařazení úloh ve všech případech víceméně stejně malá. 

Každopádně při srovnání s tím, jak četnost probírání hodnotí učitelé, nám opět vyplývá 

nižší frekvence probírání úlohy č. 4, která dopadla nejhůře, a naopak oproti očekávání 

opačný výsledek v úlohách č. 1 a 5.  

 Abychom zjistili možnou shodu žáků a učitelů na zařazení jednotlivých úloh, 

otestovali jsem jejich závislost, viz graf č. 6. Hodnota R2 = 0,33 ilustruje neshodu 

v odpovědích učitelů a žáků (stále mějme na zřeteli, že rozdíly jsou jen v řádu nemnoha 

desetin). Neshoda v názoru na frekvenci procvičování je vcelku očekávatelná. Zřejmý je 

rozdíl v pohledu učitelů na svoji vlastní práci a pohled žáků na něco, z čeho jsou testováni 

(princip automatické odpovědi „toto jsme neprobírali“). Další aspekt, který by bylo nutné 

zohlednit při hlubší analýze, je chování respondentů, pokud jim není zaručena absolutní 

anonymita (což v případě učitelů není z technických důvodů zcela možné zajistit). 

 

y = 1,3263x - 1,401
R2 = 0,3335

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

odpov ědi žák ů

od
po

v
ě
di

 u
č
ite

lů

 
Graf č. 6: Údaj o frekvenci procvičování jednotlivých typů úloh (srovnání odpovědí učitelů a žáků). 
Zdroj: Vlastní výpočty. 
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 Poslední otázka v učitelském dotazníku se táže na to, jak pedagogové vidí testované 

dovednosti v jednotlivých úlohách důležité pro vzdělávání žáků v daném věku. Odpovědi 

v tab. č. 13 ukazují, že všechny dovednosti považují učitelé za významné. Obecně lze 

z tabulky vyvodit, že čím starší žáci, tím dovednosti učitelé považují za významnější (opět 

ale pozor na to, že rozdíly jsou velmi malé). Nejméně důležité učitelům připadají 

dovednosti testované v úloze č. 4 a 6 (zanášení údajů z mapy a tabulky do grafu 

a samostatné uvažování) a nejvíce důležité ty v úlohách č. 5 a 2 (porovnávání tabulky 

s grafem a tabulky s textem) 

 

Tab. č. 13: Důležitost dovedností pro vzdělávání žáků dle názoru učitelů. 
Pozn.: 1 – nezbytná, 2 – významná, 3 – nepříliš významná, 4 – zbytečná 

Barevně jsou zvýrazněné hodnoty větší než 2,5, tedy ty, které učitelé nepovažují v daném věku za 
důležité. 

Význam dovedností - učitelé 
Číslo úlohy 

Skupina žáků 1 2 3 4 5 6 7 

9. ročník ZŠ 2,07 2,33 2,00 2,33 2,07 2,27 2,13 

4. gym 2,09 2,00 2,00 2,18 2,09 2,18 2,18 

5., 6. gym 2,00 1,86 2,00 2,29 1,57 2,00 2,00 

7. gym 1,80 1,70 2,00 2,10 1,70 2,20 1,89 

         Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Graf č. 7: Závislost četnosti procvičování daných dovedností na významu, který jim učitelé 
přisuzují. Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Dalo by se předpokládat, že čím více vyučujícím připadají úlohy důležité pro 

vzdělávání v daném věku, tím více je budou procvičovat a zařazovat příslušná cvičení do 

výuky. Dle grafu č. 7 se ale závislost těchto dvou jevů neprokázala. Hodnota koeficientu 

R2 je velmi nepříznivá, R2 = 0,007. Na základě toho nelze tvrdit, že frekvence jednotlivých 

úloh ve výuce se odvíjí od toho, jak zkoušené dovednosti učitelé vidí důležité pro 

vzdělávání v daném věku. 

 

4.2.5 Celkové výsledky testu, výsledky vzhledem k oblibě zeměpisu 
a známkám 

 

Doposud jsme převážně pracovali s průměrnými výsledky věkových kategorií 

(respektive školních ročníků) za jednotlivé úlohy, a to v případě výsledků testu 

i dotazníkových otázek. V této části se zaměříme na celkovou úspěšnost žáků ve splnění 

testu, oblibu zeměpisu a též známek, kterých ze zeměpisu dosáhli na posledním 

vysvědčení.  

a) Úspěšnost žáků při řešení celého testu. Celkovou úspěšnost žáků 

vyjádříme, podobně jako u jednotlivých úloh, v procentech vzhledem k plnému počtu 

bodů, rozdělenou do intervalů po 20 procentech. V grafu č. 8 jsou znázorněny četnosti 

výsledků v daných intervalech. 
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Graf č. 8: Úspěšnost úplného vzorku žáků v řešení testu. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

b) Obliba zeměpisu mezi žáky. Žáci se v dotazníku též vyjadřovali, zda mají 

rádi zeměpis. Na tuto otázku odpovídali zaškrtnutím jedné ze tří možností: „zeměpis mám 
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rád“, „nemám rád“ nebo „tak napůl“. Výsledky za všechny žáky jsou vyjádřeny 

v histogramu níže (graf č. 9). 
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 Graf č. 9: Obliba zeměpisu na úplném vzorku žáků. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

c) Známka ze zeměpisu na posledním vysvědčení. Z dotazníků není zřejmé, 

jak dlouho od jejich poslední známky ze zeměpisu uplynulo. Na většině gymnázií se 

zeměpis učí jen do 2. ročníku SŠ (sexty osmiletého gymnázia) a na některých SOŠ i méně. 

Četnosti jednotlivých známek v našem výběru jsou vyjádřeny v grafu č. 10. 
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Graf č. 10: Známka ze zeměpisu na posledním vysvědčení na úplném vzorku žáků. Zdroj: Vlastní 
výpočty. 
 

 Z grafu č. 8 vidíme, že úspěšnosti vyšší než 81 procent dosáhla necelá polovina 

testovaných žáků (506) a úspěšnost mezi 61 procenty a 80 procenty získala další více než 

čtvrtina žáků (453). Z toho vyplývá, že více než tři čtvrtiny testovaného vzorku žáků mělo 

lepší výsledek než 61 procent. Naopak úspěšnosti 20 procent a nižší dosáhlo pouze šest 
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žáků z celého výběru. Pro interpretaci této tabulky je třeba mít představu, jak vypadá 

rozdělení úspěšnosti v jednotlivých sledovaných kategoriích (ročnících škol). Tyto údaje 

jsou zobrazeny v grafech 11, 12, 13 a 14 (pozor na různé měřítko na ose četností 

způsobené různým množstvím žáků v kategoriích). 
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Graf č. 11: Úspěšnost žáků ZŠ v řešení testu. Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Graf č. 12: Úspěšnost žáků kvart v řešení testu. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

0

20

40

60

80

100

0 % 1 – 20 % 21 – 40 % 41 – 60 % 61 – 80 % 81 – 100
%

Úspěšnost v testu – kvinty, sexty

Č
et

no
st

 
Graf č. 13: Úspěšnost žáků kvint a sext v řešení testu. Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Graf č. 14: Úspěšnost žáků septim v řešení testu. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

Při srovnání jednotlivých kategorií na první pohled zaujme, jak se podobá rozdělení 

úspěšnosti kvart se septimami a 9. tříd ZŠ s kvintami a sextami. U prvně zmíněné dvojice 

většina žáků dosáhla vyšší úspěšnosti, zatímco v druhé dvojici nejlepších výsledků dosáhlo 

méně žáků a v rozdělení jsou častěji zastoupeny i výsledky s výrazně nižší úspěšností. 

Výsledky sext a septim jsou zajisté ovlivněny malým vzorkem respondentů a zároveň 

zastoupením SOŠ, proto jim nevěnujeme tolik pozornosti. Významný je značný rozdíl ve 

výsledcích dvou shodných věkových kategorií – 9. tříd ZŠ a kvart. Množství respondentů 

je téměř shodné, ale žáci kvart dosáhli mnohem častěji vyšší úspěšnosti při řešení testu. 

Rozdělení úspěšnosti jednotlivých kategorií vzhledem k absolutnímu množství 

respondentů uvádíme pro větší názornost v grafu č. 15. 
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Graf č. 15: Úspěšnost v testu dle testovaných skupin žáků. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

 V otázce na oblibu zeměpisu se nejméně často vyskytovala odpověď „mám rád“ 

(180 žáků), tu následovala více než dvojnásobně často odpověď „nemám rád“ (445 žáků) 

a nejčastěji se vyskytovala neurčitá odpověď „tak napůl“ (598 žáků). Abychom ověřili 
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závislost obliby zeměpisu a výsledků testu, budeme obě proměnné korelovat. Dle grafu 

č. 16 se ale závislost obou jevů neprokázala. Obliba zeměpisu je vůči úspěšnosti v testu 

rozdělena prakticky rovnoměrně a koeficient R2 = 0,0006 tedy nevyjadřuje závislost. 
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Graf č. 16: Závislost procentuální úspěšnosti žáků v testu na oblibě zeměpisu. Obliba zeměpisu: 1 – 
mám rád, 2 – tak napůl, 3 – nemám rád. Zdroj: Vlastní výpočty. 
 

Nejčastější známka ze zeměpisu byla u sledovaných žáků dvojka (530 žáků), 400 

žáků mělo jedničku, 216 trojku a pouze 37 žáků čtyřku. Tento soubor proměnných je 

nehomogenní (různí učitelé mají na žáky odlišné nároky a jinak přistupují k hodnocení), 

a tak jej nemá smysl korelovat s úspěšností žáků v testu. Korelaci by bylo možné provést 

v rámci jednotlivých tříd, což nám ale u všech tříd neumožňuje nedokonalý přepis dat 

z dotazníků a testů.1 Pro ilustraci jsem tuto korelaci na náhodném výběru tříd provedl, ale 

ta prokázala jen slabou závislost (čím lepší známka, tím vyšší úspěšnost), neboť koeficient 

R2 se pohyboval maximálně okolo 0,2. V případě některých tříd byla závislost i opačná (při 

obdobně nízké uspořádanosti dat). Z důvodu, že tyto dílčí grafy nevedou přímo k ověření 

závislosti obou proměnných a měly by jen ilustrativní charakter, nejsou v této práci ani 

uvedeny. 

                                                           
1 U některých tříd nejsou jednoznačně identifikovány jednotlivé testy. Data, která jsem měl k dispozici, byla 
rozdělena do dvou zdrojových souborů na testy a dotazníky. Jeden z těchto souborů je seřazen dle mě 
neznámého parametru a údaje za jednotlivé žáky jsou v rámci třídy přeházeny. Aby bylo možné je uspořádat 
jako v druhém souboru, bylo by nutné srovnání se samotnými dotazníky, které k dispozici nemám.  



 45

5 Vyhodnocení výsledků a diskuse 

 

Vzhledem k tomu, že takto přesně koncipovaný výzkum, který uceleně sleduje stav 

geografických dovedností u žáků českých škol, je první svého druhu, nemůžeme data 

srovnávat s údaji za jiné období. Následná diskuse se tedy bude odehrávat v mezích 

zodpovězení výzkumných otázek, zamítnutí či nezamítnutí pracovních hypotéz a popřípadě 

míry naplnění našich očekávání a předpokladů. Tato kapitola bude dále členěna dle 

struktury cílů vytyčených v úvodu této práce. 

 

 Cíl č. 1: Ověřit, zda výsledky testu závisejí na věku žáků, respektive ročníku, 

který daní žáci navštěvují (délce jejich dosavadního studia geografie), a typu školy 

(ZŠ, gymnázium). K dosažení tohoto cíle jsme si stanovili dvě pracovní hypotézy: 

 

• Čím déle žáci studují geografii, tím více jsou u nich rozvinuté sledované 

dovednosti, a proto dosáhnou lepších výsledků v testu. 

Nejvyšší průměrné úspěšnosti v řešení testu dosáhli žáci kvart, velmi těsně za nimi 

jsou žáci septim a výrazně slabší výsledky mají žáci kvint a sext. Kategorie kvint a sext má 

výrazně nižší počet respondentů a ve výběru jsou zastoupeny i SŠ a SOŠ, zatímco 

v druhých dvou kategoriích jsou takřka jen gymnázia. Ale i v případě, že bychom výsledky 

kvint a sext nebrali v potaz, musíme pracovní hypotézu zamítnout, neboť výsledky kvart 

a septim (mezi nimiž je rozdíl tří let) jsou takřka stejné (kvarty jsou dokonce úspěšnější). 

Rozvoj sledovaných dovedností tedy nezávisí na dosavadní délce studia geografie. Čím je 

takový výsledek způsoben, není z výzkumu možné zjistit. Teoretických příčin může být 

více, nelze předem vyloučit ani postupný vliv nastupující kurikulární reformy. 

 

• Žáci kvart a 2. ročníků šestiletých gymnázií dosáhnou v testu lepších výsledků než 

žáci 9. tříd ZŠ.  

Žáci kvart jsou v řešení testu úspěšnější v průměru o 20 procent, a tak tedy 

pracovní hypotézu nelze zamítnout. Z toho by bylo možné usuzovat, že víceletá gymnázia 

poskytují výrazně příznivější podmínky pro rozvoj sledovaných dovedností než ZŠ. 
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Cíl č. 2: Porovnat učitelský odhad úspěšnosti žáků při řešení testu s jejich 

skutečnou úspěšností. Pracovní hypotéza, jejíž ověření by mělo vést ke splnění tohoto cíle 

zní:  

 

• Učitelům se podaří odhadnout výsledky svých žáků (průměrná odchylka odhadu od 

skutečné úspěšnosti bude nižší než deset procent). 

Průměrná odchylka hodnocení učitelů od skutečné úspěšnosti je přibližně 12,5 

procenta, je tedy vyšší než deset procent. Tuto pracovní hypotézu zamítáme. Na základě 

toho se lze domnívat, že učitelé nemají dobrou představu o tom, jak jejich žáci zvládají 

úlohy na sledované dovednosti.  

V průměru se více odhad liší u 9. tříd ZŠ a kvart, které jsou svými pedagogy ve 

všech případech podceňovány, a jen výjimečně se odchylka vzdaluje od deseti procent 

směrem k nižším hodnotám. Kvinty, sexty a septimy jejich učitelé v některých úlohách 

přeceňují, v některých podceňují, u septim je průměrná odchylka nejmenší (necelých deset 

procent). Odhad učitelů všech kategorií se nejvíc shoduje v případě úlohy č. 5, ve které 

shodně dovednosti žáků podceňují (práce s informacemi z textu a tabulky). 

 

Cíl č. 3: Ověřit, zda úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách testu závisí na 

jejich subjektivním hodnocení obtížnosti úloh. Pracovní hypotéza:  

 

• Čím obtížnější jsou úlohy v očích žáků, tím horších výsledků v nich dosáhnou.  

Výsledkem korelační analýzy závislosti obou proměnných je koeficient R2 

o hodnotě 0,73, což je příznivá hodnota vzhledem k uspořádanosti dat a vylučuje 

nezávislost. Průběh regresní přímky poukazuje na častější výskyt větší obtížnosti se slabší 

úspěšností v řešení testu a naopak. Danou hypotézu tedy nelze zamítnout. Z tohoto 

výsledku lze usuzovat, že žáci lépe než jejich učitelé odhadují, nakolik jsou pro ně úlohy 

obtížné.  

 

Cíl č. 4: Porovnat a stanovit shodu pohledu žáků a učitelů na četnost 

procvičování jednotlivých dovedností v zastoupených v úlohách. Výzkumná otázka: 

 

• Shoduje se pohled žáků a učitelů na frekvenci procvičování jednotlivých 

dovedností ve výuce? 
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Výsledek korelace sledovaných proměnných je koeficient R2 o hodnotě 0,33. To je 

výsledek pro sledovanou závislost relativně nepříznivý. Slabá uspořádanost panuje dle 

regresní přímky ve směru shody žáků a učitelů na frekvenci procvičování, ale vzhledem 

k nízké hodnotě koeficientu nelze závislost statisticky prokázat. 

Neprokázaná shoda v názoru na frekvenci procvičování není překvapující. Zřejmý 

je rozdíl v pohledu učitelů na svoji vlastní práci a pohled žáků na něco, z čeho jsou 

testováni (princip automatické odpovědi žáků „toto jsme neprobírali“). Další aspekt, který 

by bylo nutné zohlednit při hlubší analýze, je chování respondentů, pokud jim není 

zaručena absolutní anonymita (což v případě učitelů není z technických důvodů provedení 

výzkumu dost dobře možné).  

 

Cíl č. 5: Prokázat, zda je závislost mezi významem, který učitelé jednotlivým 

dovednostem přisuzují, a tím, jak často jejich procvičování zařazují do výuky. 

Pracovní hypotéza:  

 

• Dovednosti, kterým učitelé v daném věku žáků přisuzují větší význam, zařazují 

častěji do výuky než ty, které pokládají za méně důležité.  

Pro ověření pracovní hypotézy jsme korelovali zmíněné proměnné. Výsledkem je 

koeficient R2 o hodnotě 0,007. Na základě takto nepříznivé hodnoty vzhledem k lineární 

uspořádanosti dat nelze prokázat závislost sledovaných proměnných. Pracovní hypotézu 

zamítáme. Z tohoto výsledku lze usuzovat, že učitelé se při zařazování sledovaných 

dovedností do výuky neřídí tím, co z dovedností v daném věku považují za důležité. 

Vzhledem k logice věci je to překvapivé.  

  

Cíl č. 6: Prokázat, zda a jak souvisí celková úspěšnost žáků v testu s jejich 

oblibou geografie a známkou ze zeměpisu. 

Výzkumné otázky: 

 

• Jak se liší celková úspěšnost v řešení testu u jednotlivých kategorií? 

Při porovnání kategorií na základě četnosti celkových úspěšností žáků v testu jsou 

zřejmé rozdíly, které byly částečně patrné již při srovnávání úspěšnosti v jednotlivých 

úlohách. Zatímco v případě žáků kvart a septim se nejčastěji vyskytuje vysoká úspěšnost 

(a úspěšnost slabší než 40 procent zde nenalezneme prakticky vůbec), u 9. tříd ZŠ a kvint 

a sext se shodně nejčastěji vyskytuje úspěšnost v intervalu 61 až 80 procent. A u 9. tříd ZŠ 
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se dokonce úspěšnost nad 80 procent vyskytuje méně často než úspěšnost v intervalu 21 až 

40 procent. Možné důvody slabé úspěšnosti v případě kvint a sext jsme již rozebrali dříve. 

 

• Závisí úspěšnost řešení testu na tom, jak má daný student v oblibě zeměpis? 

Výsledek korelace obliby zeměpisu a celkové úspěšnosti žáků v testu je hodnota 

koeficientu R2 = 0,0006. Testovanou závislost se nepodařilo prokázat. Z bodového grafu 

č. 16 lze vidět, že hodnoty proměnné obliby zeměpisu se vyskytují téměř stejně 

pravděpodobně s každou hodnotou proměnné úspěšnosti řešení testu. Na základě tohoto 

výsledku není zřejmá závislost úrovně sledovaných dovedností a obliby zeměpisu u žáků.  

 

• Závisí úspěšnost řešení testu na známce ze zeměpisu, kterou byl na posledním 

vysvědčení ohodnocen daný student? 

Korelaci těchto proměnných nelze efektivně uskutečnit, protože soubor známek ze 

zeměpisu na posledním vysvědčení je nehomogenní. Z technických důvodů nelze korelaci 

provést ani v rámci jednotlivých subpopulací (viz kapitola 4.2.5). Pro ověření závislosti by 

bylo potřeba provést hlubší matematický rozbor dat, na který v této práci není prostor. 

Závislost jsme tedy nevyloučili ani neprokázali.  
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ZÁVĚR 

 

 Diplomová práce se zabývala výzkumem specifických dovedností žáků v geografii, 

konkrétně pohledem žáků a učitelů na test vybraných dovedností v geografii, jeho 

výsledky a dovednosti samotné. Výzkum je součástí projektu „Dovednosti žáků v biologii, 

geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku 

implementace kurikulární reformy“ (Grantový projekt GA ČR, P407/10/0514). 

V teoretické části byl popsán test a jeho příprava a byl zasazen do teoretického rámce, kde 

jsme se stručně věnovali definicí důležitých pojmů, badatelsky orientované výuce 

a mezinárodním výzkumným projektům v oblasti přírodovědné gramotnosti. Již v úvodu 

práce jsem vytyčil šest cílů, které byly dále upřesněny a k jejichž dosažení byly položeny 

výzkumné otázky a stanoveny pracovní hypotézy. 

 V praktické části byla především pomocí kvantitativních statistických metod 

zpracována data z výzkumu. Porovnány a analyzovány byly výsledky úspěšností testu, 

odpovědi učitelů a žáků v dotazníku k testu a některé výstupy byly srovnávány navzájem či 

podrobeny statistickému šetření. 

 Z výzkumu vyplývá, že žáci měli největší problém s úlohou č. 4 zaměřenou na 

analýzu dat z více typů záznamů (mapa, graf, tabulka) a zaznamenávání dat do grafu. 

Nejvyšší úspěšnosti dosáhli v úloze č. 5, která byla zaměřena na práci s textem 

a srovnávání informací v textu s daty z tabulky. Podrobnější výsledky práce popíšeme 

vzhledem k jednotlivým cílům. 

 Splnění prvního cíle jsme dosáhli následujícími výsledky. Závislost úspěšnosti 

řešení testu na věku (resp. ročníku) se nám prokázat nepodařilo. Nejlepších výsledků 

dosáhli žáci kvart, nejhorších výsledků dosáhli žáci kvint a sext. Závislost úspěšnosti na 

typu školy (ZŠ, gymnázium) se nám v případě kvart a 9. ročníků ZŠ podařilo dokázat, 

neboť ze všech kategorií mají žáci 9. tříd ZŠ nejmenší úspěšnost, zatímco stejně staří žáci 

kvart jsou nejúspěšnější. Pro naplnění druhého cíle jsme porovnávali odhad učitelů 

s výsledky testu. Ten se od skutečné úspěšnosti liší průměrně více než o dvanáct procent. 

Co se týče jednotlivých úloh, tak se učitelé relativně shodují u úloh s nejvyšší a nejnižší 

úspěšností. Žáky 9. tříd ZŠ a kvart učitelé podceňují a u žáků kvint, sext a septim mírně 

převažuje odhad, ve kterém žáky přeceňují. Třetí cíl bylo ověřit souvislost mezi úspěšností 

žáků a jejich subjektivním hodnocení obtížnosti úloh. Zde jsme stanovili pracovní 

hypotézu, že čím obtížněji žáci hodnotí jednotlivé úlohy, tím méně budou úspěšní při 
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řešení. Hypotézu jsme na základě korelace nezamítli, a závislost jsme tedy prokázali. 

Čtvrtý cíl byl porovnat názory žáka učitelů na frekvenci procvičování sledovaných 

dovedností. Pro jeho dosažení jsme aplikovali korelaci uvedené četnosti procvičování 

u žáků a učitelů. Byla prokázána jen velmi slabá závislost obou proměnných. Na základě 

toho nelze tvrdit, že se učitelé a žáci, co do frekvence procvičování daných dovedností, 

shodují. Dalším cílem bylo prokázat, zda se učitelé při koncipování výuky řídí tím, co je 

dle nich z daných dovedností důležité. Zde jsme testovali pracovní hypotézu, že frekvence, 

s jakou učitelé dané dovednosti zařazují do výuky, závisí na významu, který jednotlivým 

dovednostem přisuzují. Na základě korelační analýzy byla tato závislost zamítnuta. 

Posledním cílem byly celkové výsledky testu a jejich souvislost se známkami nebo oblibou 

zeměpisu. V celkové úspěšnosti žáků při řešení testu se výrazně odlišují kvarty a septimy 

od 9. tříd ZŠ a kvint a sext (kvarty a septimy jsou výrazně úspěšnější). Souvislost 

úspěšnosti žáků a obliby zeměpisu se prokázat nepodařilo, odpovědi ohledně obliby jsou 

mezi různě úspěšnými žáky rozděleny takřka rovnoměrně. Souvislost úspěšnosti a známky 

z geografie na poli této práce se nepodařilo prokázat kvůli nehomogenitě dat a technickým 

problémům se zdrojovými soubory. Otázka by vyžadovala hlubší statistický rozbor. 

 Všechny výzkumné otázky kromě jedné se v práci podařilo uspokojivě 

zodpovědět, formulované pracovní hypotézy zamítnout nebo nezamítnout. Bylo dosaženo 

všech cílů vytyčených v úvodu, s výjimkou cíle č. 6, který byl splněn jen částečně. Přínos 

diplomové práce se nalézá zejména v jevech prokázaných na sledovaném vzorku studentů 

a učitelů, které poukazují a) na kvalitativní stav sledovaných dovedností (jaké úlohy byly 

pro žáky více či méně problematické, nízká obliba zeměpisu), b) na některé kvantitativní 

jevy a prokázané nebo zamítnuté závislosti (úspěšnost v testu, úroveň dovedností nezáleží 

na věku, velký nepoměr výsledků žáků v případě ZŠ a gymnázií, velmi nízká frekvence 

procvičování dovedností, učitelé se při procvičování dovedností neřídí tím, co je dle jejich 

úsudku důležité atd.). Tyto výsledky určitým způsobem ilustrují stav výuky zeměpisu v 

počátcích kurikulární reformy a lze je použít pro úvahy o dalším směřování. Některé také 

skýtají prostor pro další studium a hlubší statistický rozbor, na který v této práci není 

prostor nebo mohu být použity jako podklad dalšího výzkumu. 
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