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Místopisné pojmy na různých stupních škol 

Abstrakt 

Klíčová slova: místopisné pojmy, výuka místopisných pojmů, regionální geografie, 

mentální mapy žáků, kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření, kvalitativní výzkum –

strukturované rozhovory. 

Cílem této práce je porovnat znalosti místopisných pojmů žáků na různých stupních 

škol, konkrétně jde o základní školy a nižší a vyšší stupně gymnázií v Karlovarském kraji. 

První část práce je věnována krátkému exkurzu do historie regionální geografie jako vědy. 

Následuje rozsáhlá kapitola zabývající se obecně pojmy, dále pak místopisnými pojmy, 

jejich výběrem a uplatněním při výuce. V praktické části diplomové práce byl použit jak 

kvantitativní výzkum, tj. dotazníkové šetření mezi žáky jednotlivých škol, tak 

i kvalitativní výzkum formou strukturovaných rozhovorů, který byl zaměřen na učitele 

zeměpisu a budoucí učitele s aprobací zeměpis. Výsledkem kvantitativního výzkumu je 

soubor šesti agregovaných mentálních map žáků z jednotlivých stupňů škol. V závěru 

práce jsou zhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření a porovnány s názory 

jednotlivých učitelů zeměpisu.  

 

Topographical concepts at different levels of education 

Abstract 

Keywords: topographical concepts, teaching topographical concepts, regional geography, 

mental maps of pupils, quantitative research - survey, qualitative research - structured 

interviews. 

The aim of this diploma thesis is a comparison of pupils' knowledge of 

topographical concepts at various levels of education, specifically in primary schools and 

corresponding grades in grammar schools in the Karlovy Vary Region. In the first part is 

presenting a brief excursion into the history of regional geography as a science. The 

following extensive chapter is dealing with general concepts, topographical concepts and 

their selection and application for teaching. The practical part of thesis includes my own 

research as a quantitative research survey among pupils of different types of schools and 

qualitative research in the form of structured interviews. These interviews were aimed at 

geography teachers and future teachers qualified to teach geography. Main results of 

quantitative research were summarized in the set of six aggregated mental maps of pupils 

from each type of school. In conclusion of thesis there is an evaluation of survey results 

compared with geography teachers' opinions. 
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1. ÚVOD 
 

 

Současná výuka zeměpisu prošla v posledních letech rozsáhlými změnami, které 

přispěly k novému pohledu na tento předmět. Na zeměpis se již nenahlíží jako na obor 

zabývající se převážně doplňováním slepých mapek a memorováním znalostí místopisných 

pojmů, ale jako na komplexní vědu, která je ve vzájemné interakci s jinými předměty  

a podává ucelený obraz o fungování  a propojení světa v mnoha oblastech. 

Pedagogovi se tedy otevřel prostor pro vlastní výběr místopisných pojmů, které 

sám považuje za klíčové a nezbytné pro znalosti žáků. V rámcových vzdělávacích 

programech je uvedeno, co by měl žák umět a znát, chybí však konkrétní pojmy  

a jednoznačně určené podrobnosti. Záleží tedy na vlastním uvážení učitele, na cílech  

a koncepci jeho výuky zeměpisu, co bude považovat za důležité. 

Zvolila jsem si toto téma diplomové práce, neboť mě zajímalo, jak dopadne 

srovnání znalostí místopisných pojmů u žáků základních a středních škol v Karlovarském 

kraji. Abych získala ucelený obraz o dané problematice, považovala jsem za důležité znát 

nejen názory učitelů obou typů škol, ale i názory studentů učitelství geografie - tedy 

budoucích učitelů - na výuku regionální geografie na školách, na výběr místopisných 

pojmů a  na jejich objem ve výuce.  

Práce je rozdělena do dvou částí – na část teoretickou a praktickou. V prvé části 

se věnuji krátkému pohledu na historii vývoje regionální geografie jako vědy. Dále 

se podrobněji zaměřuji na problematiku výuky pojmů, resp. místopisných pojmů 

v současné výuce zeměpisu – věnuji se používaným metodám, výběru témat, konečnému 

počtu pojmů včetně jejich samotnému výběru,  aj. 

V praktické části diplomové práce  jsem se věnovala mnou preferovaným metodám 

výzkumu a zpracování a vyhodnocení  jejich výsledků. V práci jsem použila dvě  hlavní 

metody: dotazníkové šetření a strukturované rozhovory. 

 Obsahem dotazníkového šetření byly úkoly se slepými mapkami a místopisnými 

pojmy, které žáci zakreslovali nebo vypisovali. První úloha byla zaměřena na znalost 

vodních toků v České republice. Druhá úloha prověřovala vědomosti žáků o jednotlivých 

státech v Africe. V posledním úkole žáci prokazovali, jaké mají znalosti o vybraných 

vodních tocích a městech na Apeninském poloostrově. 
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Zvolenou skladbu mapek jsem vybrala proto, že jsem chtěla porovnat znalosti 

místopisných pojmů žáků ve třech úrovních – nejprve na národní úrovni, proto tedy Česká 

republika, dále na úrovni evropské – slepá mapka Itálie a nakonec na úrovni světové – 

mapa Afriky. Pro testování jsem vybrala pouze určitou reprezentativní část pojmů. 

Jednotlivé státy/kontinenty v jednotlivých úrovních jsem zvolila i podle jejich vzdálenosti 

od místa výzkumu. Domnívala jsem se, že žáci budou mít více povědomí o Itálii či Africe 

nejen  z důvodu, že jde o často vyhledávané prázdninové destinace, ale také proto, že žáci 

o těchto zemích častěji uslyší například v médiích či jiných předmětech ve škole.  

 Druhou metodou byly strukturované rozhovory s otevřenými otázkami, které jsem 

používala při komunikaci s učiteli a budoucími učiteli, tj. se studenty oboru učitelství 

geografie nejen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ale i z ostatních univerzit  

v České republice. 

Hlavním cílem této práce bylo porovnat znalost místopisných pojmů na různých 

stupních škol. Konkrétně jsem porovnávala vědomosti žáků devátých ročníků základních 

škol a studentů třetích ročníků na gymnáziích. Srovnání jsem prováděla jak mezi žáky 

různých typů škol, tak i vzájemně mezi žáky navštěvujícími stejný typ školy. Podle všemi 

akceptovaného názoru by měly být znalosti na gymnaziálním stupni vyšší než na základní 

škole. Předpoklad jsem se snažila ověřit vytvořením, položením a vyhodnocením několika 

výzkumných otázek, tedy např. „Které české řeky jsou schopni správně zakreslit do slepé 

mapy žáci ZŠ/studenti gymnázia?“ nebo „Které africké státy žáci ZŠ a gymnázií nejčetněji 

zakreslí? Severní nebo jižní?“ či „Kolik znají žáci italských měst kromě Říma?“ nebo 

„Jak se liší očekávání učitelů od reálných výsledků žáků při zákresu vybraných 

místopisných pojmů?“ Ve své práci jsem pak sledovala, nakolik je tento předpoklad 

pravdivý či mylný.  

V práci jsem se zabývala i výzkumem kvalitativním, přičemž jedním z jeho 

hlavních cílů bylo srovnání požadavků jednotlivých vyučujících na znalost místopisných 

pojmů. Dále byly porovnány metody, které učitelé používají, a také jejich názory na obsah, 

formu a množství znalostí, které by si měli žáci odnést z jejich pojetí regionální geografie, 

úzce spjaté s výukou místopisných pojmů. 

 Pokládala jsem za důležité porovnat i velmi různorodé vize studentů učitelství 

geografie - tedy budoucích učitelů o svých metodách výuky regionální geografie. 

Zjišťovala jsem například, zda si na praxích vyzkoušeli nějaké metody a jak se jim 

osvědčily. Zajímalo mne také, jak budou postupovat při výběru témat a jednotlivých 

místopisných pojmů, které budou pokládat pro výuku za nezbytné. Většina z nich má již 



 

11 

nyní konkrétní plány a nápady, které by rádi uskutečnili ve své budoucí kariéře učitele 

zeměpisu. 

Domnívám se, že přínosem mé práce by mohl být zajímavý pohled na výuku 

regionální geografie právě z těchto dvou úhlů, jak od aktivních pedagogů z praxe, 

tak  i od budoucích učitelů, prozatím studentů. 

Po zpracování prvotních výstupů výzkumu jsem nejprve zhodnotila získané 

informace z rozhovorů utříděných do nových kategorií vzniklých při analýze dat pomocí 

metody otevřeného kódování. Poté jsem vyhodnotila data z dotazníkového šetření, 

ze kterých jsem vytvořila celkem šest agregovaných mentálních map žáků ze základních 

škol a z gymnázií (vodstvo ČR, státy Afriky, místopisné pojmy v Itálii). Výsledky z obou 

výzkumů jsem na závěr  podrobila diskuzi.  
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 
 

 

V této kapitole se budu věnovat regionální geografii (dále v textu RG) - vědě, 

 jejíž nedílnou součástí jsou místopisné pojmy. Historický vývoj a hlavní proměny 

regionální geografie jsou obsáhlé téma, zvolila jsem proto jen stručnou formu vymezení 

předmětu, objektu a definice RG z pohledu různých autorů. Dále přehledně předkládám 

chronologický výběr nejdůležitějších událostí týkajících se tohoto oboru, abych posléze  

(v druhé části této kapitoly) mohla navázat rešerší týkající se problematiky výběru a výuky 

místopisných pojmů. 

 

2.1. Historický vývoj a proměny regionální geografie 
 

 Již od vzniku geografie jako vědní disciplíny byla regionální geografie 

její nedílnou součástí. Geografie se v podstatě vyvíjela v těsné interakci s historií 

na základě regionálního poznávání a popisu území. První práce geografů se zaměřovaly 

právě na popis okolního území a na tvorbu prvotních jednoduchých map. Často se také 

zúčastňovali různých objevných plaveb a cest do neznámých krajin.  

Mezi nejvýznamnější vědce starověku zabývající se regionální geografií patří 

Herodotos. Ve svých dílech již pouze nepopisuje jevy, ale snaží se podat o nich 

komplexnější pohled (popisuje reliéf, půdu, rostlinstvo, kulturu, způsob života).  

Ve stejném období se do historie oboru zapsal i Strabón. Ve svém rozsáhlém díle 

Geografika popsal všechny dosud známé krajiny světa a zabýval se i všeobecnými 

otázkami geografické vědy. Dalšími významnými geografy, kteří se podíleli na rozvoji 

regionální geografie, byli  Aristoteles, Eratosthenes a Ptolemaios (Riedlová, Demek, Pech, 

1980). 

V období středověku můžeme sledovat ve vývoji geografie dvě rozdílné linie. 

V Evropě došlo díky negativnímu působení církve k významnému úpadku této vědy, 

naopak v arabských zemích se geografie dále rozvíjela díky vědomostem získaným 

při šíření islámu, poutích do Mekky a při obchodních cestách do Číny, Afriky nebo 

Skandinávie. Arabské práce se vyznačovaly bohatým opisem (Bašovský, Lauko, 1990). 

Období 15. až 17. století bylo epochou rozsáhlých zámořských objevů a průzkumů 

nových kontinentů, což mohutně posilovalo zájem o regionální geografii. Prvním 

geografem, který dokázal jasně rozdělit geografii na specifickou a obecnou 
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(tj. na regionální a systematickou), byl Bernhard Varenius. Jeho posmrtně vydané dílo 

Geographia Generalis se od období antiky stalo první prací, která obsahovala teoretické 

zdůvodnění geografie jako vědy, zabývala se jejím předmětem a základními metodami. 

Dílo pojednává o Zemi jako celku - popisuje její podobu, zabývá se jejími rozměry, 

velikostí, pohyby a postavením ve vesmíru. Pak následuje systematický výklad regionálně-

geografických popisů (poloha, rozloha, reliéf, hydrografie, rostlinstvo, nerosty, 

obyvatelstvo, obchod, aj.). Ve fyzickém zeměpisu se snaží o podrobné vysvětlení příčinné 

souvislosti přírodních jevů, které sleduje nejen na zemském povrchu, ale i v moři  

a ve vzduchu. Toto dílo se následně stalo základní příručkou geografie pro období dalších 

sto padesáti let (Kovář, 2007). 

K zásadnímu rozvoji regionální geografie dochází koncem 18. století a počátkem 

19. století, kdy bylo formulováno dualistické pojetí geografie, kdy se tato věda rozpadla 

na dvě samostatné disciplíny – fyzickou a sociální geografii. Stejně se rozdělila i samotná 

regionální geografie. Podrobněji se těmito disciplínami začaly zabývat významné 

německé, americké a francouzské školy. V německé škole se prosadili dva geografové, 

Alexander von Humboldt a Karl Ritter. Oba zastávali názor, že geografie má podávat 

celkové obrazy životního prostředí člověka, jak jeho života, tak i výsledků jeho práce.  

Přesto  se jejich dílčí přístupy ke geografii trochu lišily. Humboldt zastával přírodně-

materialistický směr - tzv. geografický determinismus, který byl postaven na  názoru, 

že vývoj společnosti je determinován zejména přírodními podmínkami. Proto je Humboldt 

považován za zakladatele fyzické geografie. Naopak Ritter se nezajímal o objektivně 

existující přírodu, zabýval se pouze jejím vlivem na člověka. Ke geografickým problémům 

tedy přistupoval z pohledu člověka a společnosti a stal se tak jedním z prvních 

představitelů antropocentrismu1. Je také považován za zakladatele novodobé regionální 

geografie a to díky důrazu na regionální systematizaci, kterou používal při popisu objektů  

a jevů, jež popisoval jako jednoduchá fakta, která se snažil objasnit a pochopit  

ve vzájemných souvislostech (Mečiar, 2006). 

 Nejzásadněji na sebe upozornil Alfred Hettner, který se zabýval poznáváním 

regionální diferenciace zemského povrchu a jeho rozčleněním do různých oblastí.  

Podle jejich velikosti dělil pak oblasti výzkumu na tzv. Länderkunde (větší územní oblasti)  

a Ländschafskunde (menší krajiny). Rozdíl mezi těmito dvěma odvětvími byl pouze  

                                                 
1 Antropocentrismus –  názor, který je založen na tom, že člověk (antropos) je středem i konečným cílem 
světa i vesmíru (zdroj: internet 01). 
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ve velikosti území, která popisují (Krejčí, 1948). Hettner dále utřídil popis jednotlivých 

složek prostředí tak, že se nejprve postupovalo od neživých (abiotických) složek přírody 

přes složky živé (biotu) k lidské společnosti a k její kultuře a hospodářství. Hettner 

považoval regionální geografii za důležitou součást celé geografie a označoval ji za vědu 

chorologickou2 (Häufler, 1982).  

Jako nejvýznamnější se však v tomto období prosadila francouzská škola, 

jejíž koncepce regionální geografie se v Evropě nejvíce rozšířila. Její snahou bylo uchopit 

vztahy přírody a člověka z hlediska jejich postupného vývoje. Tímto dynamickým pojetím 

se výrazně lišila od německé školy. Jejím nejvýznamnějším představitelem byl Paul Vidal 

de la Blanche, zakladatel tzv. geografického indeterminismu3. Prosadil se svým induktivně 

a historicky zaměřeným studiem vazeb mezi lidskou společností (civilisation) a široce 

chápaným geografickým prostředím (milieu), které se projevovaly se rozličnými způsoby 

života (genre de vie) v jedinečných regionech (pays) (Kučera, 2010). 

Paul Vidal de la Blanche zanechal v regionální geografii významnou stopu a velmi 

výrazně ovlivnil geografickou školu v českých zemích monarchie, později  

i v samostatném Československu. Mezi naše významné geografy řadíme např. Viktora 

Dvorského (vydal první českou vědeckou regionálně-geografickou monografii), Jiřího 

Krále (založil českou antropogeografii), Františka Říkovského (založil československou 

sídelní geografii) a Františka Koláčka. I v Evropě následovníci  Paula Vidala de la Blachea 

vydali několik kvalitních regionálně geografických prací, které vyvolaly tlak na definování 

základního objektu výzkumu, kterým se stal region. Následně tak dochází ke vzniku 

samostatné vědy - regionální geografie (Mečiar, 2006). 

V americké škole regionální geografie působil geograf Richard Hartshorne, 

který částečně vycházel z Hettnerovy koncepce, ale více se zaměřoval na jedinečnost  

a nezaměnitelnost regionů. Jako první se systematicky zabýval prostorovou organizací 

geografických informací a zavedl do geografie pojem „prostorová či územní diferenciace“. 

Ta se zabývá prostorovým rozšířením fyzikálních a sociálních jevů a pro svou nadčasovost 

se v praxi používá dodnes. Dále Hartshorne přišel jako první s teorií idiografického pojetí4 

regionu, kterou hojně používali i jeho následovníci. Geografie se v té době stále potýkala 
                                                 
2 Chorologická věda – odvozeno od slova (choros = místo), věda zabývající se znalostí znaků v určitém 
místě či regionu skrze chápání jejich společné existence a vzájemných vztahů v různých realitách chápající 
zemský povrch celkově v jeho aktuálním uspořádání (Mečiar, 2006). 
3 Geografický indeterminismus – vědecká koncepce popírající vliv geografických podmínek na rozvoji 
společnosti. Člověk je schopen si určit svůj osud nezávisle na přírodě (Riedlová, Demek, Pech, 1980). 
4 Idiografická úroveň - zdůrazňuje unikátní stránky jevů, událostí či procesů v realitě. V geografii je 
spojována s unikátním charakterem komplexních geografických celků – regionů (Sýkora, 2008). 
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s málo rozvinutým teoretickým a metodologickým aparátem. Převažovala v ní stále 

popisná věda bez nějakého výraznějšího praktického uplatnění, což bylo v porovnání 

s jinými vědeckými disciplínami značným handicapem (Klapka, 2008).  

Tyto podněty vyústily v krizi regionální geografie, která vyvrcholila začátkem 

50. let minulého století nejen v USA, ale i po celém světě. Důsledkem byl pokles významu 

RG ve vědě, v praxi i ve škole. Bylo vydáváno méně titulů regionálně-geografických prací, 

poklesl počet hodin RG ve školách. V praxi se krize projevila tím, že regionálně 

geografické poznatky byly suplovány jinými obory. Regionální geografie ustrnula 

na idiografické úrovni a nedostatečně se věnovala studiu obecných rysů kulturních krajin. 

Díky tomu se v té době více uplatňovaly jiné dílčí vědy (geografické, ale i jiné), 

které problémy řešily z nomotetické5 úrovně. Metodologická krize RG měla další důvod  

v neujasněnosti pojmu „regionálně geografický komplex“ (geokomplex, georegion), 

který používali jak geografové, tak i negeografové v různých pojetích. S tím úzce souvisel  

i chaotický způsob studia regionálních geokomplexů, kdy nebyly ujasněny metody  

a přístupy studia a hodnocení georegionů (Demek, 1987). 

 Minulé století přineslo v chápání a členění RG mnoho zásadních změn. Je nutné 

zmínit hlavně nový prvek této vědy, který začal region zkoumat z hlediska diverzity 

přírodního bohatství a z hlediska působení různých překážek (např. vzdálenost aj.), 

dále byly zkoumány sítě měst, městské regiony, atd. Vznikla svébytná disciplína, zvaná 

teorie regionálního rozvoje, která byla založena na prostorové ekonomické teorii 

vysvětlující tvorbu center a průmyslových regionů, zkoumající rozdíly mezi jádry 

a periferiemi, industrializovanými zeměmi a rozvojovými státy (zdroj: internet 02). 

Od 80. let minulého století dochází k výraznému oživení RG a nástupu 

postmodernismu. Vzniká řada nových geografických škol, do popředí se opět dostává 

zájem o regiony a regionalizaci, a to zejména ve Velké Británii. Vyvíjí se tzv. „nová 

regionální geografie,“ jejíž vznik podnítily výrazné změny, ke kterým došlo při vývoji 

sociálních věd a geografie v tomto období. 

  

 

 

                                                 
5 Nomotetická úroveň - zdůrazňuje význam těch jevů, událostí a procesů a jejich charakteristik, které je 
možné považovat za univerzální. V geografii bylo univerzální spojováno s opakovatelností charakteristik 
studovaných jevů a hledáním pravidelností při využití kvantitativního statistického vyhodnocení 
(Sýkora, 2008). 
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Mezi hlavní rysy nově utvořené RG patří: 

 RG se snaží pochopit podstatu území, jeho charakteristické rysy, individualitu, 

regionální identitu, jeho genia loci. Tomu slouží i nové metody. 

 RG je postavena na systémové teorii. Regionální systém tedy chápeme jako objekt 

studia RG. 

 RG pracuje nejen s „tradičními“ geografickými informacemi, ale využívá také 

informace ze sociologie, kultury, psychologie, ekonomiky, geopolitiky 

a také nevědecké informace. 

 RG se snaží vnímat současnou dynamiku vývoje světa a předpovídat   ji (s důrazem 

na možnosti rozvoje ekonomické, kulturní, sociální, politické sféry i vývoje celé 

lidské civilizace). 

V posledním desetiletí minulého století nastává po „sociálním období“ oživení 

v oblasti kultury v nejširším slova smyslu. Dochází k mnoha změnám, které se výrazně 

podepisují na utváření vědních disciplín, tedy i samotné RG. Je nutné zmínit několik 

hlavních událostí, které ovlivnily celý svět – rozpad bipolárního světa, informační 

revoluce, virtuální realita, desintegrace společnosti (postojů, hodnot, zájmů a činností 

jejích členů), konec tisíciletí, decentralizace politických systémů a následný regionalismus 

a nacionalismus, ztráty jistot v prudce se měnícím světě – šoky z budoucnosti, nové formy 

umění, raketový růst možností poznávání jiných kultur, liberalizace 90. let, globalizace  

a šíření cizích kulturních vlivů (zdroj: internet 03).  

Co je tedy objektem a předmětem studia současné RG a jaká je její definice? 

Jednotný názor na objekt a předmět RG, který by akceptovala většina geografů, bohužel 

nenajdeme. Je to dáno tím, že se tato věda vyvíjela velmi dlouho a názory jak na její 

terminologii, tak i na její obsahovou interpretaci se různí.  

 

2.1.1. Objekt a předmět regionální geografie 
  

V tradičním pojetí je objektem RG stanovený region. Wokoun (1984) definuje 

objekt RG jako individuální a nezaměnitelné části krajinné sféry různé hierarchické úrovně 

- územní komplexy - regiony. Podle Bičíka a Brinkeho (1987) jsou objektem zkoumání 

regionální geografie nezaměnitelné celky krajinné sféry (regiony) vymezené postupem 

nazývaným regionalizace.  

„Předmětem regionální geografie je studium vzájemných vztahů mezi přírodou, 

lidskou společností a jejími aktivitami, odhalení zákonitostí formování a fungování 
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regionálních systémů a zákonitostí teritoriální diferenciace geografické (krajinné) sféry“ 

(Bašovský, Lauko, 1990, s. 35).  Podle Wokouna (1984) jde o výzkum zákonitostí 

regionální diferenciace krajinné sféry. Do třetice např. Bičík a Brinke (1987, s. 275): 

„Předmětem regionálně geografického studia je odhalení vzájemných souvislostí 

významově nejpodstatnějších složek krajinné sféry“.  

 

Tabulka č. 1: Definice regionální geografie několika autorů 

Autor Definice regionální geografie 

Lauko 

„Regionální geografie je samostatná geografická věda, zabývající se komplexním 

syntetickým studiem regionů, v nichž se soustřeďuje na centrální úkol celé geografie – 

studium interakce mezi přírodou a socioekonomickou sférou“                            

(Lauko, 1990  in Mečiar, 2006, s. 47). 

Korčák 

„Regionální geografie je geografická disciplína, která má podávat výstižný a  ucelený 

obraz pozorované oblasti po stránce přírodní i společenské, má v sobě slučovat 

výsledky fyzického i hospodářského zeměpisu a kromě toho ještě vyjádřit podstatné 

rysy společenského vývoje a zvláštnosti obyvatelstva“                                        

(Korčák, 1954 in Vaishar, 2001, s. 33). 

Dicken 
„Regionální geografie je komplexní disciplína zabývající se uspořádáním věcí a 

vztahů v prostoru“ (Dicken, 2004 in Kovář, 2007, s. 6). 

Bičík, 

Brinke 

„Regionální geografie zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou 

společností v konkrétních územích – oblastech neboli regionech. Objektem zkoumání 

regionální geografie jsou nezaměnitelné celky krajinné sféry vymezené postupem 

nazývaným regionalizace“ (Bičík, Brinke, 1987, s.274). 

Anděl 

„Regionální geografie zkoumá regionální systémy, tj. vztahy mezi přírodním 

prostředím a společností v daném regionu. V regionech pak sleduje prostorové 

uspořádání (strukturu) a vzájemné vazby složek přírodní a sociální sféry“ 

(zdroj: internet 04). 

Knox a 

Marston 

„Regionální geografie se zabývá způsobem, jakým unikátní kombinace 

environmentálních a humánních faktorů vytvářejí území s charakteristickou krajinou 

a kulturními atributy“ (Knox a Marston, 2001 in Vaishar, 2001, s. 33). 

Zdroj: sestavenou autorkou podle uvedených zdrojů 
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3. PROBLEMATIKA VÝBĚRU A VÝUKY MÍSTOPISNÝCH 
POJMŮ 

 

 

Hlavní náplní této kapitoly bylo provedení aktuální a podrobné rešerše dostupné 

literatury, článků a výzkumů zabývajících se obecně problematikou pojmů, jejich výběrem 

a osvojováním při výuce. Následně jsem se více zaměřila na samotnou problematiku výuky 

místopisných pojmů v regionální geografii. Aby tato kapitola byla přehledná, rozčlenila 

jsem ji do několika samostatných celků: 

 Definice pojmu  

 Definice místopisného pojmu 

  Funkce místopisných pojmů ve výuce 

 Výběr pojmů před výukou 

 Pojmotvorný proces žáka 

 Dílčí cíle výuky 

 Koncepce výuky, mapování vědomostí 

 Pojmové mapy a jejich vlastnosti 

 Konkrétní výběr místopisných pojmů  

 Přiměřenost 

 

Hlavním tématem práce jsou pojmy a jejich práce s nimi při výuce, proto tedy 

považuji za důležité se nejprve v úvodu věnovat samotnému vysvětlení slova – pojem  

a jeho následným podrobnějším a upřesňujícím definicím.  

 

3.1. Definice pojmu  
 

 V Ilustrovaném encyklopedickém slovníku (1981) je obecně pojem definován jako 

„elementární forma odrazu skutečnosti v myšlení; myšlenka zobecňující předměty určité 

třídy podle některého znaku. Pomocí pojmů, zejména vědeckých, se poznává podstata jevů, 

objektivní zákonitost. Pojmy se tvoří postupem od smyslově praktického poznání 

k logickém a cestou srovnání a zobecňování, analýzy a syntézy, idealizace atd. a existují  

v podobě slov, resp. výroků. Pojmy se určují prostřednictvím definic v rámci příslušné 

teorie. Odrážejíce především obecné, podstatné a zákonité v jevech, tvoří jednotu 

obecného, zvláštního a jednotlivého. Systém vědeckých pojmů o určitém předmětu tvoří 
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terminologii daného oboru. Pojmy v širším slova smyslu pak vyjadřují něco společného 

třídě předmětů. Objektivní idealismus absolutizuje pojmy v samostatné duchovní podstaty, 

empirismus je redukuje na slova nebo pouhé jazykové logické prostředky.“ 

Ostatní slovníky obecně definují pojem obdobně, níže se tedy pokusím vysvětlit užší 

pojem pro rovinu výuky. 

 Pasch a kol. (1998, s. 56) definuje pojmy ve výuce jako „kategorie či třídy věcí  

a myšlenek, které mají společné nejdůležitější (podstatné) vlastnosti.“ Čáp (2001, s. 90) 

dále považuje pojmy za „mentální reprezentaci určité skupiny objektů, vystihující jejich 

podstatné společné znaky.“ Podobně podle Švece (2005, s. 68–69) „je pojem myšlenková 

reprezentace společných prvků nebo znaků, pomocí kterých je možné rozlišit skupiny nebo 

třídy; strom má společné vlastnosti třešní, jabloní apod. (ovocný strom), dubů, jedlí (lesní 

strom), ale odlišné od borůvek, rybízu (keř), stejně tak jako od kukuřice, pšenice (obilnina) 

apod.. Pojmy myslíme, vyjadřujeme myšlenky, utváříme nebo vytváříme nové poznatky, 

jimi exteriorizujeme a interiorizujeme komunikáty, kterým připisujeme jistý smysl nebo 

význam. Vymezení pojmů té či oné teoretické koncepce se mohou odlišovat od jejich 

osobního pojetí u učitelů i žáků.“ Podle Maňáka (1997, s. 12) je „pojem určitá forma 

myšlení, kterou shrnujeme svoji znalost podstaty jevu.“ 

„Pojmy odrážejí skutečnosti, které jsou naším myšlenkovým odrazem věcí a jevů, 

které reálně existují. Jsou tedy nenázorné, lze zachytit i to, co si nelze představit. Pojmy 

vyjadřujeme pomocí slov“ (zdroj: internet 05). 

Slova a pojmy k sobě neodmyslitelně patří, jejich vztah je velmi těsný, ale nelze 

je zaměňovat. Podle Podroužka (1998) nám slovo slouží jako označení pojmu nebo také 

jako určitý „vnější obal“ pojmu. Slovo může označovat více pojmů, pak hovoříme o tzv. 

homonymii, nebo jeden pojem lze vyjádřit více slovy, pak jde o tzv. synonymii. 

Pojmy provázejí člověka celý život, poskytují nám možnost nadhledu a orientace 

nejen v mapě, ale i v dalších myšlenkových operacích. Umožňují nám zařadit nové znalosti 

a zkušenosti do širšího kontextu a rozpoznávat v nových informacích novou podobu dříve 

nastudovaných poznatků. Díky pojmům můžeme také fungovat ve zdánlivě zcela odlišném 

a cizím prostředí, neboť jsme se některé pojmy naučili již dříve a můžeme z nich vycházet 

a opřít se o ně. Již v předškolním věku se děti naučí používat pojmy ke klasifikaci nových 

zkušeností, které ještě neumí nazvat odbornými slovními názvy či výrazy, později však 

děti dokáží tyto pojmy využívat v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými. Znalost 

pojmů a jejich slovní popis je základním prvkem každého úspěšného vyučování.  

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=96816�
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Někteří psychologové a pedagogičtí pracovníci považují pojmy za základní stavební 

kameny kvalitního kurikula.  

Každý pojem má své určité charakteristické vlastnosti (atributy), které nám 

umožňují rozlišit, kdy jde o daný pojem a kdy nikoliv. Často se nám některé pojmy mohou 

zdát natolik podobné, že by nás mohly zmást, proto je důležité posuzovat takové vlastnosti 

pojmu, které jsou podstatné (Pasch a kol., 1998). 

Pojem je v zahraničních encyklopediích definován jako základní stavební prvek 

myšlení, který je důležitý pro smysluplné porozumění skutečnosti. Případně se o pojmech 

hovoří jako o individuálních myšlenkových konstruktech, které začleňují skutečnosti 

do souvislostí (Knecht, 2008). 

Co se týče vlastností pojmů, každý má svůj obsah a rozsah. Detailně lze obsah 

pojmu vysvětlit jako souhrn všech atributů náležících každému objektu, který spadá 

pod vytyčený pojem. Rozsah pojmu je pak množství jednotlivých objektů, na které se daný 

obsah vztahuje (zdroj: internet 06). 

Pojmy můžeme dělit na pojmy obecné a pojmy jedinečné. Obecný pojem 

se vztahuje k více věcem a jevům podobného charakteru, jedinečný se naopak vztahuje 

na jednotlivou věc či jev. 

Dále můžeme pojmy třídit na abstraktní a konkrétní. Konkrétní pojem je možno 

popsat vyjmenováním jeho pozorovatelných vlastností. Příklady takových pojmů existují 

běžně ve hmotném světě. Z pozorování můžeme rozhodnout, ke kterému pojmu daná 

vlastnost patří či nikoliv (např. červená, kočka, skříň, atd.) Konkrétní pojmy se vyučují 

v nižších ročnících základních škol. Naopak abstraktní pojmy se vysvětlují až ve vyšších 

ročnících. Jsou to takové pojmy, které není možno pozorovat z důvodu absence hmotných 

rozměrů, nebo proto, že jejich hmotné parametry nejsou podstatné pro rozlišení, zda jde  

či nejde o exempláře daného pojmu. Abstraktní pojmy jsou proto složitější na pochopení  

(např. občan, láska atd.). 

Podle Pasche a kol. (1998) existuje i další dělení pojmů na nadřazené a podřazené, 

čili rodové a druhové; na konkrétní a abstraktní, jež označují vztahy a vlastnosti, 

na absolutní a relativní, jež zachycují vztahy (např. otec, sestra); na prázdné a neprázdné 

a na pozitivní a negativní (např. nečeský).  
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3.2. Definice místopisného pojmu  
 

Protože se tato práce soustřeďuje na výuku regionální geografie, zaměřím se 

na pojmy k tomu příslušné, tedy na tzv. místopisné pojmy. Termín vznikl spojením slov 

místopis a pojem. Dle Ilustrovaného encyklopedického slovníku (1981) je místopis 

vysvětlen jako „geografický popis území, tj. horstva, vodstva, porostů, osídlení, 

komunikací a jejich kartografické znázornění. Místopisem se rovněž nazývá dokumentace 

pro rychlé a bezpečné vyhledávání bodu v terénu včetně úplných základních údajů o bodu, 

tj. druhu objektu, souřadnic, nadmořské výšky a schematického náčrtu polohopisu“. 

Místopisný pojem můžeme tedy vysvětlit jako pojem lokalizující určitý geografický 

prvek. Tyto pojmy se pojí k určitému místu, jsou jedinečné, ale mohou se vyskytovat  

i jinde ve světě, ale nejsou vždy totožné. 

Místopisné pojmy byly součástí výuky zeměpisu již v dávných dobách. Po vydání 

základního říšského školského zákona v roce 1869 byl poprvé zaveden zeměpis 

jako samostatný předmět do všech ročníků obecných a měšťanských škol a většiny škol 

středních. Cílem výuky bylo pouze mechanické memorování seznamů místopisných pojmů 

(hor, řek, zemí, atd.) bez logického systému a vnitřní spojitosti.  

V průběhu dalších desítek let se výuka zeměpisu pomalu měnila a postupně  

i zdokonalovala. První zásadní změny však proběhly až ve 20. a 30. letech minulého 

století, kdy se v pedagogice začal prosazovat reformní proud, který kladl větší důraz 

na žáka a jeho samostatnou aktivitu, zároveň více podporoval didaktické pokusnictví  

a experimentování. Bylo zavedeno cyklické řazení učiva (dominoval fyzický zeměpis), 

ale snahy změnit výuku v chápání příčinných vztahů mezi přírodním a společenským 

prostředím nebyly prosazeny, pokračovalo mechanické učení místopisných pojmů. 

Díky školským reformám a zákonům přijatých po druhé světové válce (reformy 

z let 1948, 1953 a 1960) mělo nyní geografické vzdělávání pěstovat v žácích lásku k vlasti  

a upevňovat marxisticky pojatý vztah mezi člověkem a přírodou také v pojetí výuky 

regionální geografie. Důraz byl kladen na sepětí zeměpisu s výrobní praxí  

a na polytechnický rozhled žáka (studium bylo zaměřeno na základní principy všech 

výrobních procesů a na podrobnější znalosti o rozmístění a produkčních souvislostech 

výroby, atd.). 

Byl posílen také branný zeměpis z důvodu neklidné geopolitické situace. 

Dobrá znalost topografie představovala velmi cenné dovednosti žáků (budoucích vojáků) 

pro obranu země. 
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Další změny v obsahu výuky zeměpisu byly provedeny po roce 1976 při zavádění 

tzv. Československé výchovně vzdělávací soustavy. Dosavadní deskriptivní  

a encyklopedický způsob vyučování měl být nově založen na praktických činnostech žáků, 

na logických operacích, na vyvozování vzájemných vztahů a souvislostí, návazností  

a zákonitostí. Je více preferován obecný fyzický a hospodářský zeměpis, jsou posílena 

témata z ekonomické geografie a nově se do osnov zařadila nauka o krajině a životním 

prostředí. Bohužel tyto nové postupy, přístupy a učivo byly pro mnohé učitele příliš 

obtížné, i žáci měli problém osvojit si potřebné pojmy. 

Zásadní změny proběhly při reformách v roce 1995 a v roce 2005. Standard 

základního vzdělávání, který zahrnoval specifické cíle výuky zeměpisu a uváděl základní 

okruhy kmenového učiva, byl zaveden v roce 1995. Standard byl obohacen o inovativní 

prvky, které ale neměly pevnou strukturu a byly formulovány na velmi obecné úrovni. 

Učitelé sice konečně získali možnost přizpůsobit učivo konkrétním podmínkám ve svých 

třídách i jednotlivým žákům, ale přesto ve výuce převažoval individuální místopis, 

encyklopedičnost a nadužívání pojmů. V roce 2005 vznikly rámcové vzdělávací programy, 

na jejichž základě jednotlivé školy tvořily své školní vzdělávací programy. Opět jako 

v minulosti se tvorba kurikula přesunula na učitele, mohou tedy tvořit vlastní cíle výuky  

a vybírat témata a pojmy, které považují za důležité (zdroj: internet 07). 

 

3.3. Funkce místopisných pojmů ve výuce 
 

K čemu při výuce slouží místopisné pojmy? Můžeme říci, že místopisné pojmy lze 

přibližně přirovnat ke slovíčkům v cizím jazyce, letopočtům v dějepise, či značkám prvků 

v chemii (Matějček, 2010). Zjednodušeně tedy jde o „stavební kameny“, které nám 

umožňují chápat daný předmět či jazyk a pohybovat se v nich. Pokud se chceme učit cizí 

jazyk bez toho, abychom se naučili a znali alespoň základní slovíčka, nikdy se tento jazyk 

nenaučíme. V chemii, pokud neznáme značky prvků, nedokážeme poznat jediný prvek 

či sloučeninu, což může mít v laboratoři fatální následky. To samé platí i v geografii - 

pokud neznáme základní pojmy, nedokážeme se orientovat nejen v mapě, ale i v dané 

problematice, učivo si nedokážeme propojit a nedokážeme místopisné pojmy ani 

lokalizovat.  

Nejen v geografii, ale i v dalších předmětech je důležité se základní pojmy naučit,  

i když to často vyžaduje osvojit si dlouhé seznamy těchto pojmů. Při špatném přístupu 

některých pedagogů, kteří vyžadují pouze znalost pojmů bez dalších souvislostí, to často 



 

23 

vede jen k bezduchému memorování žáků a studentů. Stále se najdou učitelé, kteří své 

žáky zahlcují dlouhými seznamy místopisných pojmů, jiní naopak seznamy redukují na 

minimum. Je totiž velmi těžké zvolit přiměřený a vhodný výběr pojmů. 

 Úvodem je důležité si říci, k čemu žák či student potřebuje znát místopisné pojmy. 

Pak bychom se měli zamyslet nad množstvím pojmů, nad metodami, jak docílit jejich 

osvojení a jak je procvičovat. Žádný učitel by neměl dlouhé seznamy místopisných pojmů 

ve výuce geografie ospravedlňovat pouze tvrzením, že jejich znalost je součástí všeobecné 

vzdělanosti (Matějček, 2010). Pokud si pedagog nestanoví vyšší cíl své výuky a bere 

místopisné pojmy pouze jako důležitou součást svého předmětu bez další návaznosti, 

těžko se mu podaří přesvědčit žáky, aby se pojmy pouze bezmyšlenkovitě neučili, 

ale osvojovali si je v návaznosti na další souvislosti. V současné době by se výuka 

místopisných pojmů neměla zabývat pouze jejich znalostí a přesnou lokalizací, ale měla 

by se zaměřit na dosažení důležitějších cílů, jako je např. vytváření různých myšlenkových 

a mentálních map. Dostáváme se tedy k tématům, jak s pojmy ve výuce pracovat a jak je 

vlastně učit. S tím úzce souvisí i problematika výběru a množství místopisných pojmů 

ve výuce, čemuž se podrobněji věnuji v následující kapitole.  

 

3.4. Výběr pojmů před výukou 
 

Úvodem bych ráda obecně vysvětlila, jak pracovat s pojmy, jaký obsah učiva  

a složitost pojmů volit a konečně jakými procesy si osvojovat pojmy. 

Protože geografie je komplexní vědecký obor, který využívá řady poznatků z jiných 

disciplín (např. ekonomie, politologie, geologie, fyziky), je její faktografická báze velmi 

rozsáhlá. Aby nedošlo k přetěžování žáků příliš velkým objemem pojmů a faktů, je nutné 

účinně vybírat obsah učiva a případně si stanovit i dílčí cíle výuky. Jedním z postupů, 

jak vhodně volit obsah učiva, je tzv. Brunerův přístup. Autor člení obsah výuky do 

struktury skládající se ze tří nejdůležitějších prvků: pojmy (koncepty) - generalizace 

(zobecnění) - fakta. Při výběru učiva je kladen největší důraz na zobecnění uvádějící 

do vztahu hlavní pojmy, neboť zobecnění tvoří kostru obsahu. Bruner svou koncepci 

přirovnal ke stromu (obr. č. 1), jehož kmen tvoří zobecnění, jednotlivé větve pojmy 

a množství lístků pak fakta vztahující se k jednotlivým pojmům. Aby učitel účinně vybral 

obsah výuky, je důležité se zaměřit na „kmen“ a „větve“. „Lístků“ je velké množství, 

z nich by měl pedagog vybírat pouze ty, které nejsilněji „přirůstají“ k vybraným důležitým 

pojmům. (zdroj: internet 08). 
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Pokud tedy žáci porozumí struktuře učiva daného tématu, snáze vše pochopí. 

Učit se struktuře znamená učit se poznávat, jaké jsou vztahy mezi věcmi. Strukturovaný 

přístup ke znalostem má dle Brunera následující výhody: 

 Předmět je pochopitelnější, jestliže obecné a konkrétní znalosti jsou předkládány 

 ve vzájemném vztahu. Není–li kterýkoli dílčí fakt ve strukturní souvislosti, rychle 

 se zapomíná. 

 Zlepšuje se zapamatování studovaných pojmů i faktů, jelikož jsou vyučovány  

a přijímány ve formě vzájemně provázané sítě informací – pochopení základních 

 pojmů činí celý předmět srozumitelnějším. 

 Rozšiřuje se schopnost uvádět nové informace do souvislosti s dřívějším učivem 

 (Knecht, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Struktura učiva dle Brunera 

Zdroj: Pasch a kol. (1998, s. 226) 

 

3.5. Pojmotvorný proces žáka 
 

Po nastínění problematiky obecného výběru obsahu učiva se nyní detailně zaměřím 

na samotný pojmotvorný proces žáka, zatím v obecné rovině. V tomto procesu je  důležité  

důsledně odlišovat utváření pojmů a osvojování pojmů. Při utváření pojmů jsou 

nejdůležitější vlastní činnosti a zkušenosti žáka, které mu umožní při řešení problému 

dospět k pojmovému zobecnění. Při osvojování pojmů si žák myšlenkově a pamětně 

upevňuje již vytvořené a používané pojmy. V celém procesu vzniku a utváření pojmů 

bychom měli respektovat princip přiměřenosti z hlediska znalosti základních stádií 
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kognitivního vývoje žáka. Jde o proces budování a změny mentálních schopností 

se vzrůstající fyziologickou zralostí a se získáváním zkušeností. Podrobněji 

se problematice kognitivního vývoje věnuje psycholog Piaget a jeho ženevská škola 

(Knecht, 2008). V tabulce č. 2 je nastíněn krátký přehled jednotlivých stádií kognitivního 

vývoje dle Piageta, k nimž Čačka (2000) přiřadil konkrétní příklady pojmového myšlení 

v dané vývojové fázi.  

 

Tabulka č. 2: Charakteristika pojmotvorného procesu dle fází kognitivního vývoje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: volně dle Čačka (2000) 
 

Abychom mohli pojmotvorný proces uplatňovat ve výuce, je důležité, aby učitel 

provedl důkladnou didaktickou analýzu učiva. 
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Jde o tyto postupné kroky dle (zdroj: internet 04): 

1. Určit nově vytvářené pojmy a současně určit, o které pojmy se lze ve výuce opřít. 

2. Provést rozbor obsahu nově vytvářených pojmů, tj. určit jejich podstatné  

a nepodstatné znaky. 

3. Určit, které vhodné příklady uvést, aby žáci pochopili rozsah těchto pojmů. 

4. Uvědomit si pojmový systém, do kterého budou zařazeny nově vytvářené pojmy. 

5. Stanovit, které způsoby objasňování pojmů a formy myšlení budou při tvorbě 

nových pojmů převládat (např. srovnávání, indukce, dedukce, analýza, syntéza, 

definování, klasifikace, apod.). 

6. Uvědomit si současně, které formální cíle při osvojování pojmů mohou být splněny 

(např. dovednost vyhledávat v literatuře, orientace v atlasech, získání kladného 

vztahu k předmětu,  apod.). 

7. Stanovit, jaký názorný materiál a kterých vyučovacích prostředků využijeme při 

objasňování pojmů. 

8. Promyslet způsoby využití nových pojmů (aplikace) v praktickém životě žáků. 

9. Současně stanovit způsoby kontroly (evaluace) osvojených pojmů u žáků. 

 

Žáci si mohou osvojovat pojmy a představy buď živelně – na základě vlastní 

zkušenosti a činnosti v každodenním životě i svým vlastním individuálním učením, 

nebo způsobem řízeným – na základě učení ve škole (zdroj: internet 04).  

 

3.6. Dílčí cíle výuky 
 

Je důležité, aby si každý vyučující stanovil dílčí cíle výuky. Díky nim bude jeho 

příprava jasnější, efektivnější a produktivnější. To umožní nejen učiteli, ale i žákům 

soustavně směřovat k hlavnímu cíli výuky. Používání dílčích cílů vede i ke zlepšení 

přesnosti a soustavnosti testování i ke zlepšení výsledků žáků v testech. Dílčí cíl výuky 

je definován jako konkrétní vyjádření znalostí a dovedností, které bude žák po skončení 

lekce nebo hodiny ovládat (Pasch a kol., 1998, s. 93). Tyto cíle je možné stanovit 

pro nejrozmanitější témata, pro všechny předměty, ročníky a pro všechny typy učiva (učení 

se faktům, pojmům a generalizacím). Pokud správně formulujeme dílčí cíle, mohou nám 

posloužit k přípravě učebních činností, ale také pro návrh metod hodnocení, které nám 

umožní zjistit, jak žáci danému učivu porozuměli. Úspěšní učitelé se často poznají právě 

podle toho, že pracují s jasně stanovenými dílčími cíli výuky.  
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Na tomto místě považuji za důležité podrobněji se věnovat stanovování cílů výuky 

místopisných pojmů. Nemělo by se stávat, že místopisné pojmy se stanou cíli samy o sobě. 

V současném novém pojetí by měla výuka místopisných pojmů směřovat k hodnotnějším 

cílům, než představuje jejich memorování a lokalizace. Místopisných pojmů je ve výuce 

zeměpisu obrovské množství, pokud je nepoužíváme denně, snadno je vytrácíme z paměti. 

Proto je lepší naučit žáky vytvářet různé vlastní myšlenkové mapy, mentální, či pojmové 

mapy, kde konkrétní místopisné pojmy pro ně budou vytvářet jen tzv. záchytné body.  

 

3.7. Koncepce výuky, mapování vědomostí 
 

Jak koncipovat výuku místopisných pojmů, aby byla co nejefektivnější? Moderním 

přístupem je konstruktivistické pojetí výuky a její integrace. Učitel není již garantem 

pravdy, ale spíše „manažerem, rádcem a pomocníkem“, zatímco žáci se stávají aktivními 

subjekty výuky, sami informace vyhledávají, třídí, zpracovávají, hodnotí, posuzují  

a zpracovávají. Diskutují o svých poznatcích nejen se spolužáky, ale i s učitelem, třídí 

své názory a pokoušejí se vytvářet zcela nové „teorie“ (zdroj: internet 09). 

 Další z moderních přístupů, který je dle mého názoru zásadní pro výuku 

místopisných pojmů, je metoda tzv. mapování vědomostí. Je známa také jako pojmové 

mapy, mentální mapy, myšlenkové mapy, kognitivní mapy, sémantické mapy, vědomostní 

mapy, pavučina či mapy vědomosti. Někteří autoři tyto detaily nerozlišují a všechny 

postupy, které znázorňují myšlení nějakým zobrazením, nazývají souhrnně (a ne zcela 

správně) mentálními mapami (Fischer, 1997).  

Myšlenkové mapy zahrnují grafická zobrazení volných asociací probíhajících 

v našem mozku při přemýšlení nad určitou otázkou. Pojmové mapy shrnují vizuální 

zobrazení vzájemných vztahů klíčových slov a pojmů a využívají spojovacích slov mezi 

pojmy, které specifikují jejich vzájemné vazby. Mentální mapy zahrnují grafická zachycení 

představ o světě v prostorových souvislostech a schémata v sobě zahrnují opět znázornění 

různých vztahů mezi prvky, procesy a systémy (Řezníčková, 1997). 

Učitelé, uplatňující ve své výuce tyto způsoby myšlenkového mapování, stimulují 

u svých žáků lepší myšlení a rozvíjejí dílčí části jejich inteligence neboli jednotlivé 

schopnosti. Podle Gardnera (1983) má inteligence přinejmenším sedm různých typů. 

Při výuce zeměpisu např. rozvíjíme zrakovou prostorovou inteligenci, dále verbální 

inteligenci (díky naslouchání a opakování), inteligenci  logicko-matematickou (rozkrývání 

struktury logických vztahů), nebo i inteligenci interpersonální (učení od druhých 
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a společně s nimi mezi sebou) a souhrnně i inteligenci metakognitivní, která zapojuje 

všechny formy naší mysli (Řezníčková, 1997). Souhrnně lze tedy říci, že tyto metody 

umožňují rozvíjet jak levou, tak i pravou hemisféru a jejich vzájemné provázání.  

Práce s mentálními mapami při výuce místopisných pojmů je základem pro vyšší 

formy geografického vzdělávání. Žáci si díky této metodě snadněji uvědomují prostorové 

souvislosti a vazby mezi jednotlivými pojmy, ale také jim tyto souvislosti umožňují lépe 

chápat a přehledněji se pohybovat i v běžném občanském životě (cestování, práce  

s informacemi z médií, spotřebitelské chování, aj.) (Matějček, 2010). 

Při výuce na českých školách se zatím nejvíce uplatňují myšlenkové, mentální  

a pojmové mapy, s ostatními typy myšlenkového mapování se setkáváme pouze v menší 

míře. 

Myšlenkové mapy nám při výuce umožňují zapojovat aktivně žáky do výuky  

a procesu učení. Žáci v nich mohou uplatnit své dosavadní zkušenosti, učitel i žáci 

si s jejich pomocí mohou ověřovat, kolik toho již umí. Myšlenkové mapy povzbuzují 

zájem učit se a ptát se. Žáci si také prohlubují poznatky o světě a o nich samých. 

Myšlenkové mapování je výbornou metodou při výuce pro žáky nadané, či naopak 

pro žáky se specifickými potřebami (nesoustředění, dyslektici, dysgrafici). Lze je využívat 

individuálně nebo i skupinově pro celou třídu.  

Myšlenkovou mapu si můžeme představit jako hlavu – ústřední (hlavní) pojem  

a jednotlivé vlasy – další související pojmy. Na začátku procesu vytváření myšlenkové 

mapy dochází k tzv. brainstormingu, kdy žáci kolem hlavy (ústředního pojmu) přidávají 

další pojmy, a tak vznikají „vlasatice“, které nejsou k sobě řádně uspořádány a setříděny. 

Myšlenkové mapy lze aplikovat již u žáků v 1. ročníku na základní škole, nejprve 

se používají obrázkové mapy a u starších žáků již mapy s psanými pojmy. Využití těchto 

map je neomezené, lze je uplatnit při výuce ve všech předmětech (Řezníčková, 2001). 

Mentální mapa je v české geografické a kartografické literatuře definována 

„grafickým (kartografickým či schematickým) vyjádřením představ člověka o geografickém 

prostoru, nejčastěji o jeho kvalitě nebo uspořádání“ (Drbohlav, 1991, s. 164). 

Toto grafické znázornění nemusí přesně odpovídat realitě a může být deformované, 

neúplné, či se v něm mohou vyskytovat i vymyšlené pojmy. Další autor (Buzan, 2007) 

považuje mentální mapy za organizační nástroj našeho mozku. Jsou prostředkem, 

jak dostat informace do mozku a jak informace z něj dostat ven, jsou tvořivým 

a efektivním způsobem tvorby poznámek, který „mapuje“ naše úvahy. 
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 Na rozdíl od myšlenkové mapy, kdy k ústřednímu pojmu pouze přiřazujeme další 

příslušné pojmy bez jakéhokoliv třídění, se při tvorbě mentálních map snažíme pojmy 

do mapky již logicky zakreslovat či vypisovat.  

Mentální mapy jsou více osobní, obsahují jak objektivní, tak subjektivně 

formované vnímání geografických objektů. Umožňují žákům vnímat podrobnosti, 

ale i celek a jejich propojení. Při tvorbě mapy je nutné se plně soustředit, díky tomu putuje 

daná informace z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Umožňují nám naučit se lépe 

plánovat, zvládat problémy, být tvořivější a efektivněji se učit. Všichni lidé je v nějaké 

podobě používají, díky nim dokážeme pochopit to, co jiní lidé říkají nebo píší o jiných 

místech našeho světa.  

Pro vytvoření dokonalé mentální mapy je potřeba dodržet níže uvedené kroky: 

1. Mapu vždy začít tvořit uprostřed na šířku položeného čistého papíru.  

2. Ústřední myšlenku vyjádřit obrázkem, symbolem (využívání lidské představivosti).  

3. Používat barvy jako inspiraci pro mozek.  

4. K centrálnímu obrázku připojit hlavní větve, k nim větve druhé úrovně, atd. Mozek 

pracuje s asociacemi lépe (kdybyste od začátku psali všechny informace nejprve 

do jedné větve, potom do další, odříznete z proudu uvažování všechny ostatní větve  

a asociace nemohou probíhat volně). 

5. Větve zakreslovat jako křivky.  

6. Pro zvýšení účinnosti myšlenkových map používat pro každou linku jen jedno 

klíčové slovo či slovní spojení. K jednomu slovu lze snadněji přidat další asociace 

nebo informace. Kromě toho dlouhý text ve větvích působí nepřehledně a brzdí 

myšlení. 

7. Užívat obrázky a symboly po celé ploše mapy (je to zábavnější).  

(zdroj: internet 10) 

Díky ovlivňování některými důležitými faktory se mentální mapy v průběhu našeho 

života mění. Jedním z významných faktorů je věk. Nejrychlejší změny nastávají během 

školní docházky, po jejím ukončení se mentální mapa aktualizuje již jen velmi pomalu. 

Nezastupitelnou roli v tvorbě mentálních map tedy hrají i vzdělávací instituce 

reprezentované z významné části učitelem. Na pedagogy jsou kladeny vysoké 

požadavky, protože i na nich závisí kvalita mentální mapy, kterou si žáci odnášejí 

do života. Naše mentální mapy také ovlivňují sdělovací prostředky, kdy ne všechny 

zdroje jsou kvalifikované, věcně správné a nejnovější, občas dochází i ke zkreslení 

vlivem chybných, nepřesných či útržkových informací (Voženílek, 1997). Vytváření 
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mentální mapy je dvojsměrný proces, který probíhá mezi pozorovatelem 

a pozorovaným objektem. 

Skutečný obraz reality člověk zpracovává na základě svých zkušeností i např. 

momentální situace. Výše uvedené faktory ovlivňující vytváření mentální mapy jsou 

kvalitativní povahy, ale jejich kvantita a další psychologické aspekty jedince jsou 

opomíjeny (Lynch, 2004). 

Rozlišujeme mentální mapy gouldovského typu a lynchovského typu (toto 

rozdělení je uváděno pouze v české literatuře): 

 „Gouldovský typ (vznik názvu podle P. Goulda) chápe mentální mapu jako obraz 

atraktivity – prostorových preferencí, získaný nejčastěji výběrem ideálního místa 

v libovolném území (či sídle) většinou pro trvalé bydlení nebo stálé zaměstnání. Tento typ 

vzniká druhotným přenesením slovních informací do mapy (pomocí kartogramů, izolinií).,  

 Lynchovský typ (podle K. Lynche) rozumí mentální mapou zobrazení prostoru, 

vyjadřující jedincovo vnímání rozsahu, umístění či tvaru prvků ve vybraném prostředí, 

jeho prostorovou orientaci, topologii, apod. Vlastní mapu zde představuje konkrétní 

náčrtek, schéma nebo obrázek.“ (Voženílek, 1997). 

Mezi nejzajímavější výzkumy na tomto poli patří samozřejmě takové studie, 

jejichž cílem je porovnat ani ne tak znalosti lidí či žáků mezi sebou, ale spíše jejich 

mentální mapy v mozku každého z nich. Každý jedinec si uchovává takové informace, 

které považuje za důležité, zajímavé, či typické pro daný jev. 

 V České republice byly v minulosti provedeny dva zajímavé výzkumy. První 

se uskutečnil v roce 2005 pod patronací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho cílem 

bylo zjistit, jak naši republiku vnímají cizinci z Japonska, Spojených států amerických, 

Francie, Německa, Rakouska a Švédska, a to hlavně zástupci střední a elitní vrstvy 

obyvatel. Výsledky výzkumu nebyly příliš povzbudivé, neboť respondenti si naši republiku 

představovali jako zemi nepříliš zasaženou civilizací, která je obývána údernými vesničany 

s vrásčitými tvářemi. Češi byli pro ně pouze levnou pracovní silou, která se zaměřuje 

pouze na výrobu slunečnicového oleje a věžních hodin jako jsou ty na Staroměstské 

radnici. 
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Tento vcelku negativní obraz naší země neplyne pouze ze vzdělání, ale větší mírou 

se na něm podílí další subjekty, které naše prekoncepty6 zásadně ovlivňují. Nejvýznamněji 

působí na lidský mozek média, která však často nejsou objektivní a utvářejí si pravdu 

podle sebe. Náš pohled na nějakou zemi či jev ovlivňuje i osobní zkušenost jedince 

či blízké osoby. Jedinec si tedy vtiskne do své mentální mapy jen takové informace, 

které považuje za relevantní a podstatné k zapamatování. 

Tento výzkum upozornil ještě na jednu zajímavou úměru – čím vzdálenější národ, 

tím lépe o nás jeho obyvatelé smýšlejí a mají méně důvodů k rozporům. Nejhorší mínění 

jsme si vysloužili od našich sousedů, což je způsobeno jakýmsi napětím plynoucím  

z historických, ekonomických a politických vazeb. Výzkum zdokumentoval např.  

i neznalost čtyřiceti procent Francouzů lokalizovat ve slepé mapě naši republiku, stejná 

mezera ve vzdělání se projevila i u Rakušanů (zdroj: internet 11).  

V podobném duchu provedli výzkum Řezníčková a Marada (2008). Předmětem 

zkoumání byly opět mentální mapy, uchovávané informace a asociace spojené  

s problematikou evropských států. Výzkum byl prováděn mezi 15-letými žáky na 

základních školách (73% respondentů) a na víceletých středních školách (27% 

respondentů). První etapa výzkumu byla zaměřena na porovnání asociací mezi žáky z 

různých států (severské země, alpské země, Spojené království, Itálie, ČR, Ukrajina), 

druhá etapa se více věnovala prostorové preferenci žáků. Měli vybrat a určit pořadí tří 

evropských zemí, které by chtěli navštívit, svůj výběr měli zdůvodnit. Nakonec měli 

ohodnotit evropské bohatství. 

 Výzkum přinesl mnoho zajímavých poznatků. Jeden příklad - mentální mapy 

mezi žáky mužského a ženského pohlaví se odlišují na základě jejich zájmů (zájem o sport, 

zájem o historii a památky, aj.). 

Výzkumy mentálního mapování jsou zajímavým prostředkem ke zjišťování  

a porovnávání nejen znalostí, ale i chápání pojmů či různých procesů. Mají velký potenciál 

poskytovat různorodé analýzy vědomostí a prekonceptů nejen mezi žáky (Marada, 

Řezníčková, 2008). 

Na jaře roku 2009 se uskutečnil zatím poslední zajímavý výzkum zaměřený taktéž 

na mentální mapy žáků. Jeho cílem byla analýza představ žáků různého věku  

a bydliště zaměřená na prostorové uspořádání a geografii České republiky. Výzkum byl 

                                                 
6 Prekoncept - osobní názor, subjektivní koncepce či teorie opírající se o intuici, individuální zkušenost 
a zhusta i o sugesce, často se značně liší od skutečně odborného či vědeckého poznatku, předsudek (zdroj: 
internet 12). 
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rozdělen do tří částí. První se zaměřila na analýzu tzv. mentálních map ČR a jejich 

porovnávání v závislosti na věku (dvě věkové skupiny) a trvalém bydlišti žáka 

(dvě lokality výzkumu). Druhá část výzkumu se soustředila na analýzu přesnosti lokalizace 

hlavního města Prahy opět na mentálních mapách žáků. Závěrečná etapa se věnovala 

preferencím žáků na místo trvalého bydlení.  

Organizátorům výzkumu se potvrdila většina jejich úvodních očekávání. Například, 

že mentální mapy starších žáků byly obsahově bohatší a prvky v mapách byly výraznější. 

Výsledky úlohy lokalizace hlavního města do slepé mapy ČR šly naopak proti jejich 

předpokladu, že žáci z Prahy zakreslí polohu města přesněji než žáci z jižních Čech. 

Bylo tomu právě naopak. 

 Z poslední úlohy výzkumu vyplynulo, že žáci bydlící v hlavním městě nejčastěji 

vyberou z preferencí bydlení opět Prahu, naopak žáci z jižních Čech budou i nadále 

upřednostňovat sídla ve svém rodném kraji. Většina žáků nemá zájem bydlet ve velkých  

a průmyslových městech (Bláha, Pastuchová Nováková, 2013). 

Závěrem lze konstatovat, že výzkumy mentálních map žáků jsou velice přínosné 

nejen pro učitele, ale i pro širokou veřejnost, kterou zajímá, jakým směrem se ubírá 

vzdělávání dnešní mládeže. Výzkumům je však často vytýkána nemožnost jejich srovnání 

s jinými podobnými šetřeními. Nabízí se úvaha, zda v nějakém široce a dlouhodobě 

koncipovaném výzkumu neporovnat výsledky podobných výzkumů provedených  

v budoucnu mezi příslušníky různých generací žáků a studentů. Takový projekt by byl 

samozřejmě velmi časově náročný - srovnatelný s časosběrnými filmovými snímky 

dokumentaristky Třeštílkové. Jeho výsledky by byly navíc velmi nejisté (Bláha, 

Pastuchová Nováková, 2013). 

 

3.8. Pojmové mapy 
 

Další možné postupy, jak se učit pojmy, nejsou v našem školství příliš používané. 

Domnívám se však, že tyto méně známé metody by osvěžily naši výuku a naučily žáky, 

jak se jiným způsobem učit nepřeberné množství pojmů - nejen v zeměpise.  

Jednou ze zajímavých metod jsou tzv. pojmové mapy. Ty se u nás zatím používají 

spíše při realizaci výzkumných úkolů. V roce 2008/2009 například na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze proběhl kurz „Autorita ve vzdělávání“, jehož cílem bylo 

upozornit na pojmové mapování jako na možnou metodu práce s informacemi. 

Tyto metody se hojně používají v zahraničí, např. v roce 2011 proběhl výzkum s názvem 
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„Retrieval Praktice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept 

Mapping“.  

 Pojmové mapy vznikly během výzkumného programu na Cornellově univerzitě 

v roce 1972, který vedl J. D. Novak. Snažil se porozumět změnám dětského chápání 

vědeckých pojmů. Při vyhodnocování záznamů z rozhovorů s dětmi shledal jako velmi 

složité a obtížné vyhodnocovat specifické změny v dětském chápání vědeckých pojmů, 

proto ho napadlo znázornit dětské znalosti pomocí pojmových map (Bendl, Voňková, 

2010).  Metodu lze samozřejmě použít nejen ve výzkumu a ve školství, ale i v jiných 

oborech.  

Janík (2005, s. 57 - 58) s odkazem na Novaka (1990) uvádí, že pojmové mapování 

je výzkumná technika „sloužící k zachycování významu specifických konceptů 

prostřednictvím grafické reprezentace souvisejících pojmů a jejich vzájemného vztahu“. 

 Dále Pasch (1998, s. 60) definuje tvorbu pojmové mapy jako myšlenkový proces, 

který vrcholí vizuálním zobrazením souvislostí mezi poznatky dané oblasti učiva. Obecně 

lze říci, že pojmové mapování je proces konstruování pojmové mapy. Podle Bendla  

a Voňkové (2010, s. 20) „je pojmová mapa hierarchicky uspořádaná, grafická 

reprezentace vztahů mezi vybranými pojmy“. 

 Pojmové mapy lze přirovnat k obrácenému stromu. Z centrálního pojmu vyrůstají 

větve do pojmů ve spodnější části, z těch opět vyrůstají větve do pojmů v nižších úrovních 

mapy. 

 

Vlastnosti pojmových map  

Pojem je základní stavební jednotkou pojmových map. Pojmy jsou většinou 

zobrazeny v políčkách ve tvaru obdélníku, kruhu nebo oválu. Vztahy mezi pojmy jsou 

znázorněny pomocí spojnic či šipkami, nad kterými je napsáno tzv. spojovací slovo, 

které je charakteristické právě pro pojmové mapy. Pojmy spojené vhodným spojovacím 

slovem tvoří dohromady tvrzení, ze kterých se skládají naše znalosti (zdroj: internet 13). 

 Důležitou vlastností těchto map je uspořádání pojmů v hierarchické struktuře 

(obr. č. 2). V horní části mapy jsou obecné a nejzákladnější pojmy, které jsou spojeny 

se specifikovanějšími pojmy umístěnými níže. Nejlépe se mapy tvoří ve vztahu k nějaké 

konkrétní otázce, na kterou díky konstrukci pojmových map nalezneme odpověď. 

Pojmové mapy charakterizuje i užití příčných vazeb mezi pojmy, které vyjadřují 

vztahy mezi jednotlivými pojmy v různých částech mapy. Tyto vazby propojují vztahy 
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mezi pojmy z jedné oblasti znalostí, které jsou příbuzné k jiným pojmům v jiné části mapy. 

Podle Keprtové (2009) lze do pojmových map zahrnout i konkrétní příklady různých jevů 

a objektů (např. obrázky, odkazy, pomůcky).  

 

Obecně lze podle Bendla a Voňkové (2010) shrnout funkce pojmových map:  

 Autodiagnostická – pomáhá studentovi uchytit a uspořádat příslušnou látku  

a sledovat vlastní postup v učení. 

 Organizující – pomáhá uspořádat pojmy do struktury, utřídit si myšlenky 

před psaním nějakého textu či písemné práce, zaznamenávat a sumarizovat klíčové 

pojmy. 

 Vizualizační – díky mapě lze znázornit expertní znalosti, podrobně popsat celkovou 

strukturu, myšlenky. 

 Podpůrná – podporuje kreativitu, podněcuje tvorbu myšlenek a nápadů. 

 Inovační – vytváří nové myšlenky a znalosti. 

 Objasňující – vysvětluje vztahy mezi pojmy, prohlubuje, rozšiřuje a zpřesňuje 

pochopení daného tématu. 

 Efektivizační – zvyšuje efektivitu a smysluplnost učení, zlepšuje jazykové 

schopnosti. 

 Prezentační –  umožňuje prezentovat komplexní myšlenky a argumenty. 

Dále sem můžeme ještě zahrnout funkci usnadňující, paměťovou a hodnotící.  

 

Pojmové mapy jsou důležitým diagnostickým a zpětnovazebním prostředkem  

ve výuce. Tato metoda velmi usnadnila práci učitele a žáků v souvislosti s měnícími 

se požadavky na vzdělávání. Nosným bodem vzdělávacího procesu není již kvantita, 

ale spíše kvalita. Je důležité více porozumět dané oblasti a implementovat vědomosti 

dostávající konceptuální struktury. Pojmové mapy nám umožňují odhalovat mezery 

ve vzdělávání žáků, zvyšují slovní zásobu, roste pochopení pojmů a samostatný proces 

učení spolu se změnami ve vyučovacích metodách.  
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Obrázek č. 2: Schéma pojmové mapy   

Zdroj: Keprtová (2009, s. 40) 

 

Rozdíly mezi mentálními a pojmovými mapami jsou dost zřetelné. U mentálních 

map je hlavní pojem soustředěn uprostřed a z něj pak vyrůstají větve (spojnice znázorňující 

vztah mezi pojmy) do všech stran. Jednotlivé větve se však nepropojují křížovým spojením 

jako u pojmových map, u spojnic není připojen krátký a výstižný popis vztahu mezi pojmy. 

 

3.9. Konkrétní výběr místopisných pojmů  
 

Které místopisné pojmy a v jakém množství by měl učitel zahrnout do výuky? 

Na tuto otázku dnes nepanuje jednoznačná odpověď, neboť v současné době nemáme 

pevné osnovy a závazné učebnice. Pravomoc rozhodovat o obsahu učiva připadá stále více 

na samotného učitele, na kterého je kladena samozřejmě největší zodpovědnost za výuku. 

Kromě učitele má vliv na výuku samotná třída, kde výuka probíhá (počet žáků  

a osobnostní charakteristiky), dále finanční prostředky školy, používané didaktické metody 

a pomůcky (hlavně atlasy a učebnice).  

Jednou z možných odpovědí na otázku v úvodu této kapitoly je nechat se inspirovat 

texty učebnic, u jejichž autorů předpokládáme potřebný nadhled. Učebnice slouží nejen 

k analýze a výběru učiva, ale jsou i důležitou součástí každodenní výuky zeměpisu. 

V současné době je na trhu k dispozici nepřeberné množství titulů několika nakladatelství 
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pro základní, střední, ale i specializované školy. Dostupné učebnice jsou nejen barevně 

lákavé, důležitější je, že jsou v souladu s aktuálními vzdělávacími dokumenty a s doložkou 

ministerstva školství (Hátle, 2010). 

 Podle Maňáka (2006) stojí mnohdy učitel před rozhodnutím, kterou z nabízených 

učebnic má zvolit pro výuku, neboť na první pohled všechny slibují být kvalitním 

pramenem poznání i zárukou účinných výsledků. Dnešní učebnice mají vesměs přitažlivý 

vzhled, jsou v souladu s požadavky osnov (RVP), ale značné rozdíly vykazují v rozsahu 

učiva, jeho zpracování a přiměřenosti danému věku. 

Aby učitel nebyl zcela ztracen při výběru místopisných pojmů, které chce zahrnout 

do výuky, je důležité, aby si předem vybral takovou učebnici, která mu bude svými nároky, 

tématy a strukturou vyhovovat (případně je dobré se domluvit i s jinými vyučujícími 

na jednotné publikaci). Vhodným nástrojem pro hodnocení regionálních učebnic zeměpisu 

jsou tzv. učivové mapy. 

 „Učivová mapa je druh tématické mapy, jejíž obsah tvoří pouze pojmy uvedené  

v učebnici. Učivové mapy vyjadřují četnosti jejich výskytů, a tím podávají užitečné 

informace pro hodnocení těchto učebnic“ (Voženílek, 2000 in Šákrová, 2010, s. 9). 

„Učivová mapa žáka představuje mentální mapu žáka, který bezezbytku zvládl obsah učiva 

příslušné učebnice v jejím plném rozsahu.“ (Hudeček, 2002, s. 53). 

V současné době je zpracováno 14 učivových map, z nichž 12 vzniklo v rámci diplomové 

práce (Hudeček, 2004). Zbývající dvě lze nalézt v článku „Četnost místopisných názvů v 

českých učebnicích zeměpisu“, který byl publikován autory Hudečkem a Maradou (2003) 

v časopise Geografické rozhledy. Tvorba učivové mapy není příliš složitá, vyučující jí tedy 

může využít k analýze učebnice, která se dosud nepoužívá. Učivové mapy by mohly být 

velkým přínosem nejen pro učitele (při výběru vhodných učebnic pro žáky), ale také pro 

samotné žáky, kteří by si po projití učebnice mohli zkontrolovat své vědomosti s její 

učivovou mapou (Hudeček, 2004). Níže uvádím jako příklad učivovou mapu učebnice 

nakladatelství Fraus (obr. č. 3). 
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Obrázek č. 3: Učivová mapa učebnice nakladatelství Fraus 

Zdroj: Hátle (2010, s. 22) 

 

 

Využitím a aplikací učivových map se v poslední době zabývalo několik výzkumů 

a bakalářských či diplomových prací (např. Analýza náplně a obsahu učivových map 

českých učebnic zeměpisu ve vztahu ke školním atlasům (Šákrová, 2010), Kartografické 

hodnocení regionální geografie (Hátle, 2010), Kartografický způsob hodnocení 

regionálního obsahu učebnic zeměpisu: učivové mapy - in Učebnice geografie 90. let, 

Sborník z mezinárodní konference, Ostravská univerzita, 2000, Pojmy v učebnicích 

zeměpisu a jejich přiměřenost věku). 
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3.10. Přiměřenost  
 

Důležitou funkcí každé učebnice by mělo být i její zpracování textu přiměřené věku 

žáků. Text by měl být jazykově správný, zajímavý a jednoznačný, měl by rozvíjet 

jejich komunikační schopnosti. Přiměřenost učebnic a jejich zpracování spolu 

s vysvětlením pojmů byla hlavním tématem několika výzkumů. 

 Jitendrová, Nolet a Gomezová (1999) studovali přiměřenost učebnic kognitivním 

dispozicím amerických středoškolských studentů. Autoři mezi jiným zjistili, že úroveň 

textu většiny středoškolských učebnic odpovídá svou obtížností spíše vysokoškolským 

skriptům. 

 Další zajímavý výzkum byl vyvolán opakujícími se požadavky rodičů, aby texty 

v učebnicích byly jednodušší. Mnoho rodičů tvrdí, že mají často potíže porozumět 

učebnicovým textům a pojmům v nich, vysvětlených nepřiměřeným způsobem (Ottich, 

Kowalcczyk, 1992).   

Pojmy tedy volíme hlavně ve spolupráci s učebnicí, kterou budeme používat. 

Tím však není náš výběr nikterak omezen, protože každý učitel má samozřejmě trochu 

odlišný způsob výběru pojmů k danému tématu než autoři knih. 

 

Kritéria výběru místopisných pojmů ve výuce jsou často různé povahy: 

 pojmy nejvýznamnějšího druhu (největší města, nejvyšší hory, nejdelší řeky)  

 na základě aktuálního dění ve světě (válka, dějiště olympiády) 

 pouze v blízkém okolí bydliště (dopravní nehoda, přírodní katastrofa) 

 místo významné historické události (rodiště slavné osobnosti, bitva) 

 pojmy všeobecně známé, propagované (turistická místa, tradiční výrobky, zvyky) 

 a mnoho dalších pojmů specifických povah. 

 

Proces výběru místopisných pojmů do výuky je stále subjektivní záležitostí 

samotného učitele. Má sice k dispozici ověřené metody a doporučené postupy, jak vybrat 

ty nejvhodnější, ale konečný výběr pojmů leží stále a pouze jen na něm. Názory i jen dvou 

učitelů na rozsah požadovaných znalostí žáků jsou vždy odlišné. Při přechodu žáka do jiné 

třídy či úplně jiné školy může dojít k tomu, že bude znát méně pojmů k danému tématu  

(v případě nadmíry znalostí pojmů je to pro žáka výhoda) a bude najednou zahlcen pojmy, 

které se bude muset doučit. Pro dobro všech žáků na jedné škole je tedy důležité, aby si 

učitelé celé školy nebo alespoň stejného ročníku ujasnili tzv. základní pojmy, které budou 
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totožné u daných vyučujících, a dohodli se, že případně další pojmy budou brány 

jako nadstavbové. Na některých školách je spolupráce učitelů výborná, a tak se v pojmech 

shodnou a společně pracují i na rámcovém vzdělávacím programu školy. Najdou se  však 

stále školy základní i střední, kde učitelé spolu příliš nekomunikují a výuku neřídí 

společným směrem. Třídy pak mají rozdílné úrovně znalostí a často probírají i odlišná 

témata, i když jsou žáci těchto tříd ve stejném ročníku. 

 Vlastní zkušenost s touto nerovnoměrností jsem nabyla při výuce zeměpisu 

na základní škole. Z důvodu řešení častých kázeňských problémů v naší třídě a díky 

absenci komunikace naší vyučující na zeměpis s druhou pedagožkou ve vedlejší třídě jsme 

probírali odlišná témata nežli sousední třída. Z důvodu nekázně jsme toho stihli probrat 

méně, výuka místopisných pojmů byla v naší třídě koncipována pouze formou slepých 

mapek a ukazování na velké nástěnné mapě. 

 Učitel se nezabývá pouze výběrem pojmů, musí také subjektivně posoudit úroveň 

znalosti a podrobnosti daného pojmu. Musí rozhodnout, u kterých pojmů mu postačí pouze 

žákova znalost obecné lokalizace (do jakého státu či světadílu pojem patří), jaké pojmy 

bude chtít přesněji lokalizovat (znalost pojmu, zakreslit ho i do slepé mapky), u kterých 

pojmů bude vyžadovat i obecné znalosti širšího kontextu (vztah k okolním objektům 

v krajině), podrobnější informace či jiné zajímavosti a důležité události (Matějček, 2010). 

 Nejdůležitější je, aby každý učitel pojmy vždy vybíral na základě přiměřenosti 

vzdělávání a věku žáků. Přiměřenost je úzce spojena s výchovou a vzděláváním již 

od počátku pedagogického myšlení. V pedagogickém slovníku je přiměřenost definována 

jako „soulad mezi požadavky kladenými učivem a učitelem či organizací výuky na žáky  

a možnostmi žáků tyto požadavky splňovat. Má stránku kvantitativní (např. rozsah, 

množství učiva), obsahovou (např. obtížnost úkolů), časovou (např. doba potřebná 

pro splnění požadavků). Moderní teorie kurikula se snaží přiměřenost respektovat, zejména 

stanovením kritérií pro výběr obsahu vzdělávání, koncepcí kmenového učiva, základního 

učiva“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 188). O obecném principu přiměřenosti napsal 

Chlup (1958, s. 47) „Slovo přiměřenost se netýká jen látky přesahující chápavost 

průměrného dítěte a tím látky působící dítěti nadměrné obtíže. Přiměřenou rozumíme 

také látku, která na věk žáka není příliš elementární, primitivní a nepůsobí nezájem 

o učivo.“  

Obdobně vymezují princip přiměřenosti např. Pilčíková a Hradil (1982, s. 43) 

„Princip přiměřenosti je požadavek, aby učivo (tzn. jeho obsah, obtížnost i rozsah) 
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i způsob vyučování (vyučovací formy, metody i prostředky) odpovídaly věkové vyspělosti 

žáků a jejich dosavadním znalostem a schopnostem.“ 

Každý učitel musí tento princip respektovat a to nejen při tvorbě kurikula, školních 

vzdělávacích programů a učebnic, ale musí být uplatňován i v každodenní práci učitele. 

Pokud nedodržíme princip přiměřenosti, stanou se námi zvolené požadavky na žáky 

nepřiměřené a následně může nastat až situace, kdy budeme své žáky přetěžovat. 

Velký vliv na postoj žáků k učení mají právě zvolené požadavky učitele. Pokud budeme 

vyžadovat nadměrné požadavky, může to u žáků vyvolat projevy nedůvěry ve vlastní síly, 

strach z neúspěchu, žáci neprožívají pocit uspokojení z dobře vykonané práce. 

Naopak příliš nízké požadavky neučí žáky překonávat překážky, žáci se na výuku nemusí 

příliš připravovat, snadno dosáhnou cíle a tím poté ztrácejí zájem.  

Problematika přiměřenosti učebnic se nezaměřuje pouze na tuto oblast, ale i na 

samotné pojmy v učebnicích. 

 

Přiměřenost pojmů můžeme rozdělit do tří oblastí: 

 subjektivní přiměřenost – každý žák může porozumět pojmu s různými obtížemi 

 objektivní přiměřenost - je založena na předpokladu, že některé pojmy jsou samy  

o sobě obtížné natolik, že jim je těžké porozumět (zde jde především o semantickou 

dimenzi učiva)  

 množstevní přiměřenost - požadavek na určité množství osvojených pojmů, 

např. v jedné vyučovací hodině, který by odpovídal kognitivním dispozicím žáků. 

 

Někteří autoři (kteří nemají své domněnky podloženy výzkumy) se domnívají, 

že lze stanovit optimální počet pojmů, který by si žáci měli osvojit při vyučovací hodině. 

Například Mlady (1988, s. 51) uvádí, že v 6. – 8. ročníku by optimální počet nových pojmů 

určených k osvojení měl činit 8 až 10 během jedné vyučovací hodiny. Stejný počet udává  

i u žáků středních škol. Jeho domněnka může být mylná, protože při výuce se žáci někdy 

naučí více pojmů (jednodušších), nebo se jich naučí méně než udává, protože jde o pojmy 

složité k pochopení či jsou provázány s dalšími pojmy. 
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Závěrem bych ráda shrnula v několika bodech dle mého názoru nejdůležitější 

postupy, které je nutné dodržovat při výběru a výuce místopisných pojmů: 

 stanovení tématu (vyučovací hodiny, celku) a jeho dílčích cílů 

 výběr přiměřeného počtu nových pojmů, přizpůsobeného věku konkrétních 

žáků 

 spolupráce učitelů stejného oboru při tvorbě témat a výběru pojmů 

(tématické celky, téma vyučovací hodiny aj.) 

 vždy v úvodu hodiny sdělit žákům, jaké znalosti budeme od nich požadovat 

a této osnovy se během hodiny držet 

 využití pomůcek při výuce (nástěnné mapy, atlasy, počítačové výukové 

programy, atd.) 

 aplikace nových metod výuky místopisných pojmů 

 klást důraz na rozvíjení myšlenkových map v hlavě žáků 

 spolupráce mezi učitelem a jeho žáky 

 vlastní zájem o témata a podrobnější zaměření na pojmy v místním regionu 
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4. VÝUKA ZEMĚPISU V RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH 
PROGRAMECH A VE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH 
PROGRAMECH 

 

 

Dnešní výuka místopisných pojmů jako dílčí segment regionální geografie 

se na našich základních a středních školách při srovnání se stejným typem školy realizuje 

často v různých ročnících. 

Nejvýraznější změny v současné výuce přinesl rok 2004, kdy ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy schválilo nové principy kurikulární politiky7 formulované  

v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (v tzv. Bílé knize). Vznikl tak nový systém 

kurikulárních dokumentů8 pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let, které mají státní a školní 

úroveň. 

Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání, který vymezuje počáteční 

vzdělávání jako celek a pak rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Ty vymezují 

závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední. Školní 

úroveň charakterizují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách.  

Všechny tyto kurikulární dokumenty jsou veřejně přístupné pro pedagogickou 

i nepedagogickou veřejnost. 

Zeměpis je v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání zařazen 

do vzdělávací oblasti Člověk a příroda spolu s dalšími předměty jako fyzika, chemie  

a přírodopis. Předmětem studia zeměpisu je spojení poznávání jak přírodních, 

tak společenských jevů neboli fyzickogeografické a socioekonomické sféry a hlavně  

zjišťování vzájemných vztahů mezi těmito jevy.  

Pro ucelený obraz dané problematiky a pro další práci s těmito programy 

s návazností na téma diplomové práce lze plné znění RVP pro základní vzdělávání 

a RVP pro gymnázia najít na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz). 

                                                 
7 Kurikulární politika je součástí vzdělávací politiky. Zahrnuje strategie tvorby kurikulárních projektů; 
předpisy procedur jejich tvorby a rozdělení kompetencí subjektů, které se na tvorbě a zavádění kurikula 
podílejí. Progresivním trendem ve světě je stanovovat na úrovni státu obecný rámec (národní kurikulum), 
pravidla jeho zavádění do škol a požadavky na výstupy (vzdělávací standardy) (Průcha, Walterová, Mareš, 
2001, s. 110). 
 
8 Kurikulární dokument - Dokument, který komplexním způsobem vymezuje koncepci, cíle, obsah  
a případně i další parametry vzdělávání (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 

http://www.msmt.cz/�
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4.1. Školní vzdělávací program  
 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) je součástí kurikulárních dokumentů, 

které si vytvářejí samotné školy jak základní, tak i střední, aby realizovaly požadavky 

RVP. Vypracování ŠVP je povinné, program musí být veřejně přístupný. Na vzniku 

dokumentu spolupracuje celý pedagogický sbor, koordinaci procesu provádí ředitel školy, 

který za něj zároveň nese plnou zodpovědnost. 

V programu je důležité přesně určit cíle, obsah a očekávané výstupy vzdělávání, 

přičemž je nutné dodržet obecně platné směry a pravidla. Nezbytné je zároveň respektovat 

jedinečnost konkrétní školy a tedy různé podmínky, ve kterých se vzdělávání realizuje. 

Hlavním tématem této práce bylo porovnání znalostí místopisných pojmů 

na různých stupních škol, proto tedy považuji za důležité v krátkosti nastínit a porovnat 

ŠVP jednotlivých škol zapojených do mého výzkumu. 

 Nejprve jsem porovnala ŠVP na gymnáziích (První české gymnázium v Karlových 

Varech, Gymnázium Ostrov, Gymnázium a střední odborná škola Aš, Gymnázium Cheb, 

Gymnázium Sokolov, Gymnázium a obchodní akademie Chodov). 

 Poté jsem zjišťovala rozdíly v ŠVP základních škol (ZŠ Konečná – Karlovy Vary, 

6. ZŠ – Cheb, ZŠ Truhlářská – Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – Karlovy Vary, 

ZŠ Chodov,  ZŠ Karlovarská – Nejdek),  které se také zapojily do mého výzkumu. 

Soustředila jsem se na místopisné pojmy, které souvisí s výukou regionální 

geografie. Do dotazníkového šetření jsem zahrnula tři slepé mapky s různými tématy 

z tohoto předmětu. První slepá mapa byla zaměřena na vodstvo ČR, druhá slepá mapa 

cílila na státy Afriky a poslední byla zaměřena na místopisné pojmy Apeninského 

poloostrova.  

Jedním z dílčích cílů mé diplomové práce tedy bylo porovnání těchto tří témat 

(Česká republika, Afrika, Jižní Evropa) ve ŠVP na vyšších gymnáziích a ve ŠVP 

na druhém stupni základních škol a na nižším stupni gymnázií. 

Pro přehledné porovnání jednotlivých témat ve ŠVP jsem vytvořila tři souhrnné 

tabulky. První tabulka (č. 3) je zaměřena na rozvržená témata ve ŠVP na gymnáziích, 

druhá tabulka (č. 4) si všímá těchto témat na základních školách a poslední (č. 5) se věnuje 

zeměpisným tématům na nižších stupních gymnázií. 

 Do tabulek jsem k jednotlivým zúčastněným školám vypsala příslušný ročník 

studia, ve kterém se probírají daná témata. Pro zajímavost jsem do tabulek také zahrnula 
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informace o časové dotaci předmětu v daném ročníku (na gymnáziích ve třetích ročnících 

vyššího gymnázia a na základních školách v devátých ročnících). 

 

4.2. Shrnutí výuky témat ve ŠVP na gymnáziích  
 

Tabulka č. 3: Srovnání vybraných zeměpisných témat ve ŠVP gymnázií 

Název školy Vybraná témata 
Ročník 

 vyš. gymnázia 
 se zařaz. výukou 

Časová dotace 
 (hodin/týdně) 
 ve 3. ročníku 

 na vyš. gymnáziu 

Česká republika 2. ročník  

Afrika 1. ročník  
První české gymnázium 

v Karlových Varech 
Jižní Evropa 2. ročník  

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 2. ročník  

Afrika 2. ročník  Gymnázium Ostrov 

Jižní Evropa 2. ročník  

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 3. ročník  

Afrika 2. ročník  
Gymnázium a střední 

odborná škola Aš 
Jižní Evropa 2. ročník  

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 2. ročník  

Afrika 2. ročník  Gymnázium Cheb 

Jižní Evropa 2. ročník  

0 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 3. ročník  

Afrika 2. ročník  Gymnázium Sokolov 

Jižní Evropa 3. ročník  

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 3. ročník  

Afrika 2. ročník  
Gymnázium a obchodní 

akademie Chodov 
Jižní Evropa 3. ročník  

2 vyučovací hod./ týdně 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je zřejmé, že počet vyučovacích hodin na vyšším gymnáziu ve třetích 

ročnících je shodný na většině gymnázií kromě chebského gymnázia, které výuku 

zeměpisu ve třetím ročníku pro všechny žáky již nemá. Výuka formou zeměpisného 

semináře (2 hodiny týdně) se zde koná pouze pro žáky, kteří mají zájem ze zeměpisu 

maturovat. Mnou vybraná témata se ve ŠVP jednotlivých gymnázií zcela neshodují  

ve vyučovaných ročnících. 

Téma „Česká republika“ se u poloviny do výzkumu zapojených gymnázií 

podle  jejich ŠVP uskutečňuje ve 2. ročníku vyššího gymnázia. Naopak Gymnázium Aš, 
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Gymnázium Sokolov a Gymnázium a obchodní akademie Chodov mají toto téma zařazeno 

až ve 3. ročníku. 

 Další téma  „Afrika“ se vyučuje všude téměř shodně ve druhých ročnících vyššího 

gymnázia, kromě Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, které má toto téma 

ve ŠVP  již v 1. ročníku.  

Poslední mnou vybrané téma -  „Jižní Evropa“ se na většině gymnázií vyučuje 

ve 2. ročníku, výjimkou jsou Gymnázium Sokolov a Gymnázium a obchodní akademie 

Chodov, kde se toto téma probírá ve 3. ročníku. Z tabulky lze také vyčíst, že mnou vybraná 

témata ve ŠVP jsou shodně rozvržena v jednotlivých ročnících na Gymnáziu Sokolov 

a na Gymnáziu a obchodní akademii Chodov a dále jsou shodně rozvrženy i ročníky 

na Gymnáziu Ostrov a Gymnáziu Cheb. 

 

4.3. Shrnutí výuky témat ve ŠVP na základních školách 
  

Tabulka č. 4: Srovnání vybraných zeměpisných témat ve ŠVP základních škol 

Zdroj: vlastní zpracování 

Název školy Vybraná témata
Ročník 

 se zařazenou 
výukou 

Časová dotace  
(hodin/týdně)  
v 9. ročníku 

 na základní škole 

Česká republika 9. ročník 

Afrika 6. ročník 
ZŠ Konečná 

 Karlovy Vary 
Jižní Evropa 8. ročník 

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 9. ročník 

Afrika 7. ročník 
6. ZŠ 
 Cheb 

Jižní Evropa 8. ročník 

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 8. ročník 

Afrika 6. ročník 
ZŠ Truhlářská 
 Karlovy Vary 

Jižní Evropa 7. ročník 

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 8. ročník 

Afrika 7. ročník 
ZŠ J.A. Komenského 

Karlovy Vary 
Jižní Evropa 8. ročník 

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 8. ročník 

Afrika 7. ročník ZŠ Chodov 

Jižní Evropa 8. ročník 

2 vyučovací hod./ týdně 

Česká republika 7. ročník 

Afrika 9. ročník 
ZŠ Karlovarská 

 Nejdek 
Jižní Evropa 8. ročník 

1 vyučovací hod./ týdně 
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Z tabulky je zřejmé, že časová dotace na výuku zeměpisu v devátých ročnících 

na základních školách je téměř shodná. Výjimkou je ZŠ Karlovarská v Nejdku, která má 

tento předmět naplánovaný o jednu hodinu týdně méně. 

 Rozvržení mnou vybraných témat ve ŠVP do výzkumu zapojených základních škol 

je velmi nesourodé, rozdíly jsou mnohem větší než na gymnaziálním stupni. Největší 

shoda panuje u většiny základních škol u tématu „Jižní Evropa“, které je vyučováno  

v 8. ročníku. Odlišný ročník zvolila jen ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. 

  Téma „Afrika“ se podle ŠVP vyučuje v 6. ročníku na ZŠ Konečná 

a na ZŠ Truhlářská v Karlových Varech. Naopak v 7. ročníku se „Afrika“ probírá 

na 6. ZŠ v Chebu, na ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech a na ZŠ v Chodově. 

Pouze na jediné škole (ZŠ Karlovarská v Nejdku) se „Afrika“ vyučuje až v 9. ročníku.   

Téma – „Česká republika“ se nejčastěji vyučuje v 8. ročníku a to na ZŠ Truhlářská 

a ZŠ J. A. Komenského (obě v Karlových Varech) a na ZŠ v Chodově. V 9. ročníku 

probírají Českou republiku na ZŠ Konečná v Karlových Varech a na 6. ZŠ v Chebu. 

Pouze na ZŠ Karlovarská v Nejdku mají toto téma naplánováno v 7. ročníku.   
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4.4. Shrnutí výuky témat ve ŠVP na nižším stupni gymnázií 
 

Tabulka č. 5: Srovnání vybraných zeměpisných témat ve ŠVP na nižším stupni gymnázií 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na nižším stupni gymnázií se opět vybraná témata zcela neshodují v ročnících, 

ve kterých se vyučují. Téma – „Česká republika“ se v kvartě vyučuje na gymnáziích 

v Chebu a Aši, ale na gymnáziu v Karlových Varech se vyučuje již v sekundě.  

Téma – „Afrika“ se opět shodně vyučuje na gymnáziích v Aši a v Karlových 

Varech, až  o rok později se toto téma učí na gymnáziu v Chebu. „Jižní Evropa“ se shodně 

na všech gymnáziích vyučuje v tercii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název školy 
(nižší stupeň) 

Vybraná témata 

Ročník, do 
kterého je 

výuka 
zařazena 

Časová dotace - 
hodin/týdně 
v kvartě na 

nižším stupni 
gymnázií 

Česká republika sekunda 

Afrika prima 
První české gymnázium 

v Karlových Varech  
Jižní Evropa tercie 

2 vyučovací hod./ 
týdně 

Česká republika kvarta 

Afrika prima 
Gymnázium a střední 

odborná škola Aš 
Jižní Evropa tercie 

2 vyučovací hod./ 
týdně 

Česká republika kvarta 

Afrika sekunda Gymnázium Cheb 

Jižní Evropa tercie 

2 vyučovací hod./ 
týdně 
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5. METODIKA PROVEDENÝCH VÝZKUMŮ 
 

 

5.1. Koncepce dotazníkového šetření 
 

Výzkumnou částí mé diplomové práce bylo dotazníkové šetření mezi žáky 

na státních základních a středních školách v Karlovarském kraji.  

Dotazníkové šetření bylo předem domluveno s vyučujícími zeměpisu či s třídními učiteli. 

Žákům jsem osobně rozdala dotazníky, přečetla jim otázky a úkoly. Dále obdrželi pokyny, 

jak co nejlépe zakreslovat a popisovat v mapkách, aby byly přehledné pro vyhodnocení. 

Časový limit na vyplnění dotazníku byl stanoven na 15 minut. Žáci při vyplňování nesměli 

používat atlasy ani jiné pomůcky s nápovědou.  

Dotazníky se skládaly z úvodních anonymních informačních otázek zaměřených 

na žáky a dále ze tří úloh se slepými mapkami (příloha č. 1). První úloha byla zaměřena 

na znalosti vodních toků v celé České republice. Žáci v této úloze připisovali názvy řek 

k tokům ve slepé mapce. Druhá úloha prověřila jejich znalosti jednotlivých států v Africe. 

Poslední úloha zkoušela znalosti žáků o vybraných vodních tocích a městech v Itálii. 

Žáci  mohli přikreslit další italské řeky a města, která znají.  

Hlavním cílem mého dotazníkového šetření bylo porovnat znalosti žáků 

na základních a středních školách, přesněji gymnáziích. Na základních školách jsem 

provedla výzkum mezi žáky devátých tříd, dále jsem do této skupiny „nižší úrovně 

vzdělání“ zahrnula i státní gymnázia, přesněji žáky z nižšího stupně věkově odpovídající 

žákům z devátých tříd - tedy třídy kvarty. Na středních školách jsem výzkum realizovala 

pouze na státních gymnáziích, kde jsem se zaměřila na žáky třetích ročníků, kteří mají ještě 

předmět zeměpis či navštěvují seminář ze zeměpisu. 

 V Karlovarském kraji je několik desítek státních základních škol i mnoho 

soukromých specializovaných základních škol. Z důvodu, aby šetření bylo co nejvíce 

srovnatelné, jsem do svého výzkumu vybrala pouze státní všeobecné základní školy, 

které nemají žádnou specializaci. 

 Z několika desítek oslovených základních škol se mi podařilo uskutečnit 

dotazníkové šetření na těchto ZŠ a nižším stupni gymnázií: 
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 ZŠ Konečná – Karlovy Vary 

 6. ZŠ – Cheb 

 ZŠ Truhlářská –  Karlovy Vary 

 ZŠ J. A. Komenského – Karlovy Vary 

 ZŠ Chodov 

  ZŠ Karlovarská – Nejdek 

 První české gymnázium v Karlových Varech 

 Gymnázium a střední odborná škola Aš 

 Gymnázium Cheb  

 Gymnázium Sokolov 

 

V Karlovarském kraji se nachází osm státních gymnázií, z nichž se výzkumu 

zúčastnilo pět, ostatní gymnázia neprojevila zájem být součástí výzkumu (Gymnázium  

a obchodní akademie Mariánské Lázně a Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ 

Karlovy Vary). V  kraji jsou situována i tři soukromá gymnázia, která jsem do svého 

výzkumu nezahrnovala z důvodu jejich specializace (např. Soukromé jazykové gymnázium 

v Bohaticích, Karlovy Vary aj.). 

 

Dotazníkové šetření se tedy uskutečnilo na těchto státních gymnáziích: 

 První české gymnázium v Karlových Varech 

 Gymnázium Ostrov 

 Gymnázium a střední odborná škola Aš 

 Gymnázium Cheb  

 Gymnázium Sokolov 

 Gymnázium a obchodní akademie Chodov 
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5.2. Vyhodnocení získaných dat z dotazníkového šetření 
 

Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno „ruční metodou“, kdy každý dotazník byl 

opraven zvlášť a jeho dílčí výsledky byly zaneseny do souhrnné tabulky za celou školu. 

Tabulku naleznete na přiloženém CD (příloha I). Poté jsem vypočítala procentuální 

úspěšnost zakreslených pojmů ve slepých mapkách. Všechny výsledky ze základních škol 

a nižších stupňů gymnázií byly následně spojeny dohromady a u souhrnných výsledků byla 

opět stanovena procentuální úspěšnost (příloha č. 2).   

Dotazníky z vyššího stupně jednotlivých gymnázií byly vyhodnoceny stejnou 

metodou (viz CD příloha II) a následně byly stejným postupem vyhodnoceny výsledky  

za všechna gymnázia v Karlovarském kraji (příloha  č. 3). 

Pro přehledné vyhodnocení výsledků z dotazníků jsem zvolila grafické znázornění 

pomocí mapek vytvořených v programu ArcGIS 9.3 od firmy ESRI. 

Nejprve jsem musela najít data (shapefily) k jednotlivým mapám. Pro první úlohu 

k slepé mapce vodstva ČR jsem získala data o území ČR ze souboru ArcČR 500 

(zdroj: internet 14) a data k jednotlivým vodním tokům jsem čerpala ze souboru 

DIBAVOD (zdroj: internet 15).  

Ve druhé úloze jsem pracovala se slepou mapou afrických států, pro kterou jsem 

získala zdarma data z internetové stránky (zdroj: internet 16).  

K mapě Itálie jsem získala oddělená data pro vodstvo, území a města také zdarma 

z internetové stránky (zdroj: internet 16). 

Poté, co jsem měla všechna data pohromadě, bylo nutné provést úpravu získaných 

dat. Odstranila jsem z map nadbytečné prvky (města, řeky, aj.), aby se jednotlivé mapy 

podobaly co nejvíce slepým mapkám z dotazníkového šetření. Dalším krokem bylo 

propojení atributové tabulky shapefilů s výsledky dotazníkového šetření. 

Závěrem byla provedena tzv. publikace dat a tématická generalizace. V každé mapě 

byly vybrány vhodné atributy a intervaly, které byly znázorněny pomocí barevné stupnice 

a symbolů. Následně byly jednotlivé jevy popsány a výsledné mapy byly ještě doplněny 

legendou, směrovkou a měřítkem.  

Souhrnné výsledky prvního dílčího šetření – agregovanou mentální mapu vodstva 

České republiky - jsem znázornila pomocí různě silné čáry vodního toku podle toho, 

jaká byla úspěšnost zakreslované řeky. Řeky, které žáci nezakreslili oproti druhé 

skupině žáků z gymnázií, jsou znázorněny pomocí tečkované čáry. V další úloze (Afrika) 

jsem výsledky znázornila pomocí kartogramu s barevně odlišenou škálou stupnice 
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podle úspěšnosti zakreslených afrických států. V poslední úloze jsem ve slepé mapce Itálie 

zkombinovala opět stejnou metodu zakreslení výsledků jako u vodních toků, tedy různě 

silná čára toku v závislosti na úspěšnosti zakreslení. Dále jsem použila metodu bodového 

kartodiagramu, jehož velikost se lišila opět v závislosti na úspěšnosti zakreslení žáky. 

 

5.3. Koncepce rozhovorů 
 

Další originální částí mé diplomové práce byl výzkum provedený mezi učiteli 

základních škol a gymnázií, kteří vyučují zeměpis, a mezi budoucími učiteli, tedy studenty 

učitelství geografie. Pro dosažení cílů výzkumu jsem zvolila techniku kvalitativního 

výzkumu. Za ten považujeme „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající se 

života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací společenských hnutí nebo 

vzájemných vztahů“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 10). 

Metodou kvalitativního výzkumu mezi učiteli a budoucími učiteli byla analýza 

požadavků respondentů na znalosti místopisných pojmů svých současných a budoucích 

žáků, na metody a jejich použití ve výuce místopisných pojmů a na přehled pojmů. 

Srovnávala jsem i jejich názory na to, co by si měli žáci odnést z výuky zeměpisu. 

Kvalitativní výzkum jsem prováděla ve dvou skupinách respondentů. První skupinu 

tvořili aktivní učitelé, s nimiž se mi podařilo uskutečnit celkem 12 rozhovorů (z toho více 

než polovinu při osobním setkání, zbytek učitelů mi odpovědi na otázky zaslal v písemné 

formě).  

Ve druhé skupině, kterou tvořili budoucí učitelé (studenti učitelství geografie  

z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s aprobací zeměpis a studenti 

Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s aprobací taktéž zeměpis), 

se mi podařilo uskutečnit 10 rozhovorů. Z toho pouze 3 rozhovory se neuskutečnily 

na živo, studenti mi odpovědi na otázky zaslali písemně a to z důvodu jejich časové 

vytíženosti nebo velké vzdálenosti (studium v zahraničí).  

Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí mezi 10 – 20 minutami. Rozhovory 

s učiteli jsem si předem domluvila. Zároveň jsem je seznámila se svým záměrem nahrávat 

jejich odpovědi na diktafon a ubezpečila je, že obsah rozhovoru použiji výhradně pro účely 

mé diplomové práce. Rozhovory probíhaly nejčastěji o přestávkách v kabinetu vyučujícího 

nebo ve třídě podle toho, jak měl učitel čas. Většina rozhovorů se uskutečnila v květnu  

a červnu loňského roku. 
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Stejnou metodiku přípravy a vedení rozhovorů jsem uplatila i u studentů učitelství. 

Také časová náročnost byla přibližně stejná. Místem konání byla nejčastěji chodba  

ve škole, studovna či kavárna. 

Z  více v úvahu přicházejících metod kvalitativního dotazování jsem si zvolila 

metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Takový dialog je složen 

z několika pečlivě formulovaných stejných otázek, na které mají respondenti odpovídat. 

Hlavním účelem této metody je co nejvíce minimalizovat vliv tazatele na kvalitu 

rozhovoru. Získaná data z takového rozhovoru se snadněji analyzují a jednotlivá témata 

se v přepisu snadno lokalizují (Hendl J., 2008). 

Tento typ rozhovoru jsem zvolila také proto, že jsem ho v podstatě neměla možnost 

znovu opakovat. Druhým důvodem byla časová vytíženost většiny respondentů.  

Strukturované rozhovory kvalitativního výzkumu se uskutečnily na těchto státních školách: 

 ZŠ Konečná – Karlovy Vary 

 6. ZŠ – Cheb 

 ZŠ Truhlářská -  Karlovy Vary 

 První české gymnázium v Karlových Varech  

 Gymnázium a střední odborná škola Aš 

 

Písemné odpovědi k otázkám z rozhovoru zaslaly tyto státní školy: 

 ZŠ  J. A. Komenského - Karlovy Vary 

 ZŠ Chodov 

 Gymnázium Cheb  

 Gymnázium Sokolov 

 Gymnázium a obchodní akademie Chodov 

 Gymnázium Ostrov 

Bohužel rozhovory se nepodařilo uskutečnit s učiteli zeměpisu na ZŠ Karlovarská 

v Nejdku, od kterých nedošly ani odpovědi na písemně zaslané otevřené otázky. 

Úvodem každého rozhovoru jsem vyučující požádala o bližší informace o jejich 

působení na dané škole a i ve školství. Budoucích učitelů jsem se úvodem naopak zeptala 

na jejich plány do budoucnosti. 

 Otevřené otázky pro rozhovory jsem připravila a cílila tak, aby bylo patrné, 

které otázky byly použity pro pedagogy základních škol a které pro gymnázia. Také otázky 

pro budoucí učitele byly postaveny odlišně. Součástí rozhovoru byly i otázky vztahující se 
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k dotazníku, který vyplňovali jejich žáci. Při rozhovoru měli pedagogové tento dotazník 

k dispozici. 

Všechny nahrané rozhovory a písemně vyplněné odpovědi k otázkám z rozhovoru 

byly následně přepsány do textové podoby a částečně upraveny. Přepisy všech rozhovorů 

mezi učiteli a budoucími učiteli naleznete na přiloženém CD (příloha III).  

 

Souhrn otázek pro vyučující na základních školách 

Obecné informační otázky  

Škola:  

Pohlaví:  

Aprobace:  

Jak dlouho již učíte zeměpis?   

V jakých ročnících učíte?  

Otázky k dotazníku 

A. Slepá mapka vodstva ČR 

1. Které řeky podle Vás žáci nejčastěji zakreslí? 

2. Co by si měli žáci podle Vás zapamatovat z kapitoly vodstvo ČR? 

3. Které toky by měli určitě znát a proč? Měli by znát i přítoky? 

4. Jak učíte žáky téma vodstvo ČR? 

5. Kladete při výuce důraz na to, aby znali i menší významné toky v okolí jejich bydliště? 

 

B. Slepá mapka Afriky - státy 

1. Jakým způsobem probíráte učivo Afriky? Probíráte ji celkově a nebo po jednotlivých regionech? 

2. Kolik a které státy vyžadujete, aby žáci znali? 

3. Proč chcete, aby tyto státy znali? 

4. Vyžadujete, aby žáci znali nazpaměť hlavní města jednotlivých států Afriky? 

 

C. Slepá mapka Itálie – řeky + města: 

1. Jak hodnotíte mnou vybrané pojmy ve slepé mapce, měli by je žáci všechny znát nebo máte jiný 

názor? 

2. Které řeky a města podle Vás většina žáků do mapky ještě zakreslí? 

3. Které vodní toky by měli žáci znát již na ZŠ? 

4. Která města by měli žáci znát již na ZŠ? 

5. Které metody používáte při výuce regionální geografie Itálie? 
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D. Obecné otázky 

1. Jaké metody nejčastěji používáte při výuce místopisných pojmů? 

2. Máte nějakou metodu, která se Vám velmi dobře osvědčila při výuce? 

3. Co je podle Vás nejdůležitější při výuce místopisných pojmů? 

4. Snažíte se zkoušet stále nové metody nebo spíše zůstáváte u těch, které máte ověřené? 

5. Co by si žáci měli odnést z výuky zeměpisných pojmů? 

 

Souhrn otázek pro vyučující na gymnáziích 

Obecné informační otázky  

Škola:  

Pohlaví:  

Aprobace:  

Jak dlouho již učíte zeměpis?   

V jakých ročnících učíte?  

Otázky k dotazníku 

A. Slepá mapka vodstva ČR 

1. Které řeky podle Vás studenti nejčastěji zakreslí? 

2. Co by si měli studenti podle Vás zapamatovat z kapitoly vodstvo ČR? 

3. Které toky by měli určitě znát a proč? Měli by znát i přítoky? 

4. Jak učíte studenty téma vodstvo ČR? 

5. Kladete při výuce důraz na to, aby znali i menší významné toky v okolí jejich bydliště? 

 

B. Slepá mapka Afriky - státy 

1. Jakým způsobem probíráte učivo Afriky? Probíráte ji celkově a nebo po jednotlivých regionech? 

2. Kolik a které státy vyžadujete, aby studenti znali? 

3. Proč chcete, aby tyto státy znali? 

4. Vyžadujete, aby studenti znali nazpaměť hlavní města jednotlivých států Afriky? 

 

C. Slepá mapka Itálie – řeky + města: 

1. Jak hodnotíte mnou vybrané pojmy ve slepé mapce, měli by je studenti všechny znát, nebo máte  

    jiný názor? 

2. Které řeky a města podle Vás většina studentů do mapky ještě zakreslí? 

3. Které vodní toky a města by měli studenti znát? 

4. Které metody používáte při výuce regionální geografie Itálie? 

 

D. Obecné otázky 

1. Jaké metody nejčastěji používáte při výuce místopisných pojmů? 



 

55 

2. Máte nějakou metodu, která se Vám velmi dobře osvědčila při výuce? 

3. Co je podle Vás nejdůležitější při výuce místopisných pojmů? 

4. Snažíte se zkoušet stále nové metody nebo spíše zůstáváte u těch, které máte ověřené? 

5. Co by si studenti měli odnést z výuky zeměpisných pojmů? 

6. Jak jsou úspěšní vaši studenti při přijímacích řízeních na VŠ s odbornou geografií či učitelské 

obory s aprobací zeměpis? 

 

Souhrn otázek pro budoucí učitele zeměpisu 

Obecné informační otázky  

Pohlaví: 

Ročník:  

Studijní obor - aprobace: 
  

a. Kam chcete jít po studiu učit -  na ZŠ a nebo na SŠ? Nebo se chystáte mimo školství? 

b. Jaké metody výuky budete upřednostňovat při výuce místopisných pojmů?  

c. Co by si podle Vás měli žáci/studenti odnést z předmětu zeměpis na ZŠ a pak na SŠ? 

 

Otázky k dotazníku 

A. Slepá mapka vodstva ČR 

1. Které řeky podle Vás žáci/studenti nejčastěji zakreslí? 

2. Co by si měli žáci/studenti podle Vás zapamatovat z kapitoly vodstvo ČR? 

3. Které toky budete chtít, aby znali a proč? Měli by znát i přítoky? 

4. Jaké metody byste použili při výuce vodstva ČR? 

 

B. Slepá mapka států Afriky: 

1. Jakou metodu byste žáky učil/a politickou situaci a státy v Africe na ZŠ a na SŠ? 

2. Kolik států Afriky budete od žáků/studentů vyžadovat, aby znali na ZŠ a na SŠ? V krátkosti  

    vysvětlete, proč zrovna tyto státy? 

3. Budete vyžadovat, aby žáci/studenti znali hlavní města jednotlivých států Afriky při výuce na ZŠ 

a SŠ? Pokud ano, prosím vypište názvy států, u kterých je budou muset znát a proč. 

 

C. Slepá mapka Itálie –řeky + města 

1. Jak hodnotíte mnou vybrané pojmy ve slepé mapce, měli by je studenti (na ZŠ a SŠ) všechny    

    znát nebo máte jiný názor? 

2. Které řeky a města podle Vás většina žáků/studentů do mapky ještě zakreslí? 

3. Které vodní toky by měli žáci/studenti znát již na ZŠ a pak na SŠ? 

4. Která města by měli žáci/studenti znát již na ZŠ a pak na SŠ? 
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5. Co byste ještě zahrnuli do mapky a co byste vynechali? 

 

D. Obecné otázky 

1. Jaké metody jste použili při praxích na školách při výuce místopisných pojmů? 

2. Máte nějakou metodu, která se Vám dobře osvědčila při výuce na praxi? 

3. Co je podle Vás nejdůležitější při výuce místopisných pojmů? 

4. Co by si žáci/studenti měli odnést z výuky zeměpisných pojmů? 

 

5.4. Zpracování a vyhodnocení získaných informací z rozhovorů  
 

Pro analýzu dat z kvalitativního výzkumu jsem zvolila metodu otevřeného 

kódování. Jde o proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace 

a kategorizace údajů (Strauss, Corbinová, 1999). „Při otevřeném kódování je text jako 

sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově 

pojmenovanými (označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje“ (Švaříček, 

2007, s. 211). 

Text (přepisy rozhovorů) jsem nejprve rozložila na jednotky, kterými lze stanovit 

jedno slovo, sekvenci slov, větu nebo i celý odstavec textu. Následně jsem každé vytvořené 

jednotce přidělila jména (kódy), jež danou jednotku reprezentují a slouží k odlišení 

jednotek v textu. Při přidělování kódů k jednotkám textu bylo důležité klást si otázky: 

Kdo? Kdy? Kde? Co? Jak? Kolik? A proč? Tyto pomocné otázky mi pomohly „otevřít“ 

údaje v textu. Takto nově označené části textu jsem analyzovala pomocí metody 

„tužka a papír“ tak, že jsem si textové podoby rozhovorů vytiskla a ručně do nich 

označovala jednotlivé kódy a jednotky.  

Následně jsem provedla kategorizaci, při které jsem seskupila vytvořené kódy 

na základě jejich podobnosti nebo vnitřní souvislosti do jim nadřazené kategorie. 

Název kategorie vznikl přidělením jmen určitým jevům, souvisejícím s  údaji, 

které zastupuje.  

Výsledkem analýzy pomocí otevřeného kódování je seznam kategorií a k nim 

příslušných kódů spolu s přehledným soupisem míst, kde se dané kódy vyskytují 

v přepisech rozhovorů. Pro snadnou přehlednost jsem vše zpracovala ve formě tabulky, 

která je v uvedena v příloze č. 4 diplomové práce.  

Pro závěrečnou analýzu dat jsem použila metodu „vyložení karet“, která je 

nejjednodušší nadstavbou metody otevřeného kódování. Spočívá v tom, že výzkumník 

postupně pracuje s jednotlivými kategoriemi jako se soubory seskupených kódů. Získané 
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informace  přiřazené ke kódům přeformuluje a zhodnotí u každé kategorie v krátkém 

shrnutí.  

Jednotlivé kategorie jsou doloženy přímými citacemi aktivních a budoucích učitelů 

z jednotlivých rozhovorů. Pro lepší přehlednost jsem použila u jedné kategorie 

vyhodnocení formou tabulky (tab. č. 6) a u jedné kategorie vyhodnocení pomocí slepých 

mapek (obr. č. 4 až č. 9) s vyznačenými africkými státy. U každé kategorie jsem na závěr 

provedla srovnání mezi informacemi z rozhovorů od učitelů a z rozhovorů  

od budoucích učitelů. 

 Domnívám se, že provedenou analýzou dat získaných kvalitativním výzkumem 

vzniklo zajímavé srovnání názorů a postojů budoucích učitelů s reálným pohledem 

aktivních pedagogů na výuku zeměpisu. 

 

5.5. Definování kategorií  
 

Nejprve jsem se zaměřila na zhodnocení odpovědí vztahujících se ke slepým 

mapkám z dotazníku. Poté jsem zpracovala výsledky odpovědí budoucích i aktivních 

učitelů na obecné otázky týkající se výuky regionální geografie. Kategorie a příslušné kódy 

jsou uvedeny v příloze č. 4.  

Při postupu kódování jsem vytvořila a označila níže uvedené kategorie: 

 Kategorie č. 1 – Výuka regionální geografie 

o Podkategorie  – A – Výuka regionální geografie vodstva ČR 

o Podkategorie – B – Výuka regionální geografie Afriky 

o Podkategorie – C – Výuka regionální geografie Itálie 

 Kategorie č. 2 – Pedagogický předpoklad žákovských vědomostí 

 Kategorie č. 3 – Učitelem stanovené výstupy znalostí místopisných pojmů 

Vyhodnocení odpovědí obecného charakteru: 

 Kategorie č. 4 – Volba povolání 

 Kategorie č. 5 – Aplikace ve výuce místopisných pojmů 

 Kategorie č. 6 – Očekávané výstupy z předmětu zeměpis z různých stupňů škol 

 Kategorie č. 7 – Očekávané výstupy z výuky zeměpisných pojmů 

 Kategorie č. 8 – Přijímací zkoušky na vysoké školy 
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6. VÝSLEDKY VÝZKUMU 
 

 

6.1. Zhodnocení odpovědí aktivních a budoucích učitelů ke  
 kategoriím z rozhovorů 

 

6.1.1. Kategorie č. 1 – Výuka regionální geografie 
 

Výuka regionální geografie vodstva ČR 

Odpovědi na metody výuky tématu vodstva ČR se téměř u většiny učitelů 

shodovaly, lišily se pouze v jednotlivých postupech a pomůckách, které by pedagogové 

navíc ve výuce uplatnili. Jednoznačně většina učitelů při výuce vodstva ČR využívá 

osvědčené metody a pomůcky. Ty většinou spočívají v tom, že učitel nejdříve vypíše  

či ukáže seznam řek, které budou muset žáci znát. Pak je učitel nebo i samotní žáci ukazují 

na velké mapě. Žáci si vybrané řeky zároveň hledají v atlasech, nakonec si jejich toky 

zakreslí do slepých mapek v sešitu. Tento základní postup se snaží učitelé samozřejmě 

osvěžit různými zajímavostmi a aktivizujícími činnostmi (např. obrázky, filmem, 

prezentací, různými cvičeními na interaktivní tabuli, ale i třeba exkurzí k vodnímu toku). 

Někteří učitelé žákům pomáhají zapamatovat si řeky ve slepých mapkách i tím, 

že jim vytvářejí různé doplňovačky či vlastnoručně vytvořené slepé mapky se záchytnými 

body (nejčastěji s městy). Výuku se tak snaží provázat s místopisem měst či poukázat 

na jiné přírodní zajímavosti, architektonické či historické stavby, jenž jim usnadní 

zapamatování řek ve slepých mapkách. 

Rozhovor I: „…Snažím se jim ke každé řece říci a ukázat nějakou významnou stavbu či přírodní 

zajímavost, která se na řece nachází proto, aby si ji lépe zapamatovali pomocí těchto indícií.“ 

Rozhovor VII: „Práce s mapou, doplňování mého papíru, města jako pomocné body pro 

zapamatování řek.“ 

Návrhy metod budoucích učitelů jsou téměř totožné. Navíc však přemýšlejí o tom, 

že by do výuky zapojili více modernějších metod (různé didaktické hry, kvízy, pexeso, 

cvičení na interaktivních tabulích, exkurze, samostudium, referáty, PPT prezentace, filmy).  

 

Výuka regionální geografie Afriky 

Všichni učitelé se shodli, že kontinent Afrika je příliš rozsáhlý na to, aby se jím 

zabývali dopodrobna. Hlavním důvodem je samozřejmě nedostatek časové dotace 
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na toto učivo. Proto tedy všichni shodně probírají Afriku nejprve obecně jako kontinent 

(přírodní podmínky, klima, vodstvo…), teprve poté se zaměřují na regiony. Afriku dělí 

nejčastěji na severní, střední a jižní regiony. Někteří používají i dělení na makroregiony – 

subsaharský region a islámský svět. 

Rozhovor IX: „Ve dvou makroregionech – Subsaharská Afrika + Islámský svět.“ 

Rozhovor V.: „V prvním bloku se zaměřuji na přírodní podmínky v Africe a v druhém bloku 

se věnuji regionům. Učím tedy po jednotlivých regionech, začínám se severním, pak centrální  

a nakonec jižní.“ 

Rozhovor XI.: „Za prvé přírodní podmínky a zajímavosti, pak po regionech, něco málo k politické 

situaci, kultuře, umění, nemoci, problémy  atd.“ 

 

V rámci takto vymezených regionů učitelé podrobněji probírají jednotlivé státy 

oblasti (většinou pouze jen ty nejdůležitější, jde o státy, které v něčem vynikají, jsou něčím 

zajímavé – národní parky, architektonické památky, přírodní památky, zajímavá kultura, 

zvyky, státy, které se potýkají s rozsáhlými problémy jako hladomor, nemoc AIDS, 

nedostatek vody, ale i státy, kde dochází k častým politickým konfliktům, atd.). 

Výuka není zaměřena jen na výklad, učitelé se snaží opět aplikovat do výuky i jiné 

zajímavější doplňky (fotografie, film, referáty s prezentací, vlastní zkušenosti, ukázka 

předmětů dovezených z dovolené, aj.) a metody (opět různé didaktické hry, skupinová 

výuka, atd.). 

Rozhovor II: „…využívám ve výuce práci s mapou plus s atlasem, výklad, prezentace, 

či jim pustím video. Pokud někdo z žáků v některém africkém státu byl, dávám jim možnost získat 

malou jedničku za referát v PPT prezentaci.“ 

Rozhovor IV: „Používám výklad, video a zajímavosti.“ 

 

Z návrhů metod budoucích učitelů na svou výuku Afriky je patrné, že by rádi 

změnili zaběhnuté postupy a více aplikovali modernější přístupy. Místo dlouhého výkladu 

učitele by raději uplatnili samostatnou nebo skupinovou práci žáků, úkoly zaměřené 

na vysvětlení nějakého problému, výuku založenou na diskuzi, práci s informacemi 

z médií, filmů, dokumentů, aj.  

Rozhovor XIV: „…na SŠ bych se více zaměřil na to, dávat žákům více samostatných úkolů, 

referátů s prezentací (opět nejlépe ve dvojicích). Poté by vždy následovala diskuze, případně 

doplnění k tématu a na závěr bych jim pustil ještě nějaké souhrnné video.“ 

Rozhovor XV: „…bych se hodně zaměřila na individuální i skupinovou formu, na různé diskuze  

o problému, využití médií, rozbor problému atd.“ 
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Na postup výuky od všeobecných informací o kontinentu podrobněji k jednotlivým 

regionům Afriky mají budoucí pedagogové stejný názor jako jejich aktivní kolegové.  

Rozhovor XX: „…rozdělila bych si Afriku do několika regionů (např. Subsaharská Afrika, 

Jižní Afrika atd.) a každý tento region bych probírala podrobněji v uceleném postupu (obecné 

fyzicko-geografické informace, sociální a politické informace, dále současná ohniska problémů 

regionu atd.). Nakonec bych zmínila zajímavosti jen u některých států (na ZŠ méně podrobně, 

na SŠ klidně prezentovat více států).“ 

Rozhovor XXIII: „… bych koncipovala do systematického postupu, nejprve tedy obecně znalosti 

fyzicko-geografické a pak sociálně-geografické. Následně bych probírala jednotlivé regiony, 

které bych si v daném světadíle rozdělila podle určitých kritérií.“ 

 

Výuka regionální geografie Itálie 

Na ZŠ se regionální geografie Itálie nevyučuje samostatně, ale je zařazena do bloku 

„Jižní Evropa“. Učitelé probírají tedy tento celek souhrnně bez toho, aby se podrobně 

zabývali jednotlivými státy. Na SŠ se již Itálie probírá zvlášť. 

Rozhovor I: „…Jednotlivým státům se dopodrobna nevěnujeme. Spíše se zaměřuji na celkový 

přehled daného regionu, v kterém se zaměřuji na hospodářství, cestovní ruch, vegetaci, klima  

a dopravu.“ 

Rozhovor IX: „Itálii učím v bloku „jižní Evropa“ – na regionálku Itálie nemám čas a považuji to 

navíc za zbytečné.“ 

Učitelé ze základních škol tak i z gymnázií se téměř shodli na metodách  

a pomůckách, které nejvíce uplatňují při své výuce Itálie či Jižní Evropy. Na začátku 

hodiny převažuje u necelé poloviny učitelů slovní výklad, následovaný video ukázkou, 

fotografiemi nebo ukázáním polohy a hranic tohoto regionu. Dále pedagogové do výuky 

zahrnují různé činnosti jako hry, referáty a prezentace na zadané téma, zápis na tabuli  

a nakonec osobní zkušenosti a poznatky z dovolené. Každý učitel využívá rozdílné 

posloupnosti metod a podpůrných materiálů při výuce. 

Rozhovor II: „Pracuji s učebnicí, mapou a pouštím jim video. Snažím se výuku obohacovat  

i o zajímavosti. Děti si připravují na předem vypsaná témata referáty či prezentace.“ 

Rozhovor IV: „Video ukázka, pak následuje výklad a zápis na tabuli a nakonec práce s mapou.“ 

Rozhovor V: „…osobně ověřený postup metod – výklad, práce s mapou a atlasem, prezentace  

a nakonec se snažím výuku obohatit osobními zkušenostmi.“ 

Rozhovor X: „Používám vlastnoručně připravené prezentace, práci s mapou, samostudium, 

projekty, referáty atd.“ 
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6.1.2. Kategorie č. 2 – Pedagogický předpoklad žákovských 
 vědomostí 

 

Řeky v ČR 

Při vyplňování slepé mapky řek v ČR se učitelé často obávají, že dost žáků  

zadaný úkol nesplní (hlavně žáci v 9. ročnících). I přesto věří v jejich znalosti a doufají, 

že zakreslí alespoň největší řeky. Učitelé se shodli na několika řekách, které by mohli žáci 

stoprocentně dokázat do mapy zakreslit (jde o řeky Vltavu, Labe, Ohři, Moravu, Odru, 

Berounku, a Dyji). U ostatních řek si už nejsou tak jistí (hlavně na ZŠ). Na gymnáziích 

doufají, že ostatní řeky zakreslí bez problému (např. Sázava, Otava, Lužnice, Jihlava, 

Jizera, Teplá aj.). Jejich předpoklady žákovských znalostí se nejlépe ověří porovnáním 

s vyhodnocenými dotazníky žáků. 

Budoucí učitelé byli k této mapce dost skeptičtí, myslí si, že se v tom většina  

žáků (hlavně ze ZŠ) ztratí a zakreslí pouze největší toky jako Vltavu, Labe, Ohři, Odru, 

Moravu, Sázavu, Berounku a Dyji. Někteří studenti navrhli ještě několik málo řek, 

které by žáci mohli umět zakreslit, ale na žádné se jmenovitě neshodli. Dále předpokládali 

znalost lokálních toků v místě bydliště.  

 

Regionální geografie Itálie 

Ani jeden učitel ze ZŠ si nemyslí, že by žáci vyplnili ještě nějaké další řeky do 

slepé mapky Itálie, než ty co jsou znázorněny. Naopak u měst pedagogové předpokládají, 

že by žáci mohli na mapce lokalizovat navíc Benátky a případně i italské ostrovy a jejich 

města. To učitelé z gymnázií věří více ve vědomostní předpoklady svých žáků. Tipují, 

že by mohli zakreslit další města, která nejsou v mapě zvýrazněna, jako např. Miláno, 

Benátky, Terst, Bolzano, Bologna, Verona, Trento, atd., ale jiné řeky žáci podle nich navíc 

nezakreslí. Asi nejzajímavější pohled na vědomostní předpoklady žáků mají budoucí 

učitelé, kteří se ve většině obávají, že žáci nic navíc nezakreslí z různých důvodů (neochota 

něco dělat navíc, motivace v předmětu obecně). Zároveň ale doufají, že by žáci snad mohli 

aspoň zakreslit navíc města Benátky, Terst, Bologna či Bibione. 

Rozhovor XV: „…záleží na typu studenta, jak ke studiu zeměpisu přistupuje, jak je motivován, 

jak je naladěn k tomu vyplnit tento dotazník. Opravdu si nedokážu tipnout, co tam jsou schopní 

zakreslit.“ 
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6.1.3. Kategorie č. 3 – Učitelem stanovené výstupy znalostí 
 místopisných pojmů 

 

Řeky v ČR 

Požadavky na znalost českých řek na ZŠ jsou mezi učiteli trochu odlišné, 

ale v podstatě  se všichni shodli na tom, že by žáci měli znát naše největší řeky a jejich 

přítoky spolu s úmořím Odry. Za důležité považují, aby každý znal řeky Labe, Vltavu, 

Ohři, Moravu, Dyji, Odru, Berounka. O dalších řekách (Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, 

Jizera, Lužnice, Sázava, Jihlava, Svratka, Bečva) aby věděli, do které řeky se vlévají.  

Budoucí učitelé  se skoro shodli na znalosti českých řek na úrovni ZŠ spolu s učiteli ze ZŠ. 

Také si myslí, že by žáci měli znát hlavně naše největší toky jako Vltavu, Labe, Ohři, 

Moravu, Odru, Berounku, Sázavu, Dyji, Svratku a jejich největší přítoky. Budoucí 

pedagogové předpokládají znalost místních regionálních toků. 

Názory jednotlivých učitelů na gymnáziích jsem z důvodu lepší přehlednosti 

zpracovala formou tabulky č. 6. 
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Tabulka č. 6: Názory jednotlivých učitelů z gymnázií na znalost českých řek  

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze srovnání s požadavky budoucích učitelů je patrné, že by byli rádi, kdyby jejich 

žáci znali na SŠ více řek než na ZŠ. Samozřejmě nejdůležitější je, aby znali naše největší 

řeky a jejich přítoky. Celkový počet či přesný seznam řek většina budoucích učitelů 

nedokázala přesně specifikovat (někteří chtějí, aby žáci SŠ uměli všechny řeky, jiným by 

zase postačila znalost deseti řek atd.). Opět by se při výuce zaměřili i na místní regionální 

toky. 

 

Regionální geografie Afriky 

Pro snadnou přehlednost jsem ve slepých mapkách Afriky jednotlivých učitelů na 

ZŠ (mapky s pojmy jsou pouze u těch učitelů, kteří mi pojmy vyjmenovali) zvýraznila 

jednotlivé státy, jejichž znalost učitelé od žáků vyžadují. 

  

Učitelé na gymnáziích Výběr českých řek k zapamatování 

Rozhovor V 

„Nejznámější toky – Labe, Jizera, Bílina, Ohře, Vltava, 
Lužnice, Sázava, Otava, Vydra, Berounka (+ řeky, 
z kterých vzniká), Teplá, Dyje, Morava, Jihlava, Odra, 
Opava a Ostravice. 
Přítoky - u řek Labe, Ohře, Moravy, Vltavy a Odry, 
stačí mi jen ty největší.“ 

Rozhovor VI 

„Chci, aby znali hlavní toky a místní toky - Svatava, 
Rolava, Bystřice, Teplá, Střela, Berounka a její přítoky, 
Bílina, Chomutovka, Ohře, Loděnice, Kamenice, 
Ploučnice, Nisa, Labe, Jizera, Vltava, Botič, Litavka, 
Volyňka, Lužnice, Nežárka, Malše, Želivka, Sázava, 
Cidlina, Labe, Úpa, Metuje, Doubravka, Chrudimka, 
Orlice, Oslava, Jihlava, Jevišovka, Dyje, Svratka, 
Svitava, Haná, Morava, Bečva, Opava, Ostravice, Olše 
a Odra.“ 

Rozhovor VII „Otava, Dyje, Jihlava, Odra, Berounka, Vltava, Ohře, 
Labe, Morava, Lužnice, Jizera + přítoky.“ 

Rozhovor VIII „Hlavní toky ČR.“ 

Rozhovor IX 

„Ohře, Teplá, Odrava, Bílina, Jizera, Labe, Ohře, 
Vltava, Berounka, Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, 
Otava, Lužnice, Sázava, Orlice, Svitava, Jihlava, Dyje, 
Morava, Bečva, Opava, Odra, Ostravice.“ 

Rozhovor XII „… každý musí umět patnáct řek a alespoň u pěti řek 
jejich největší přítoky. Výběr je volný.“ 
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Obr. č. 4: Učitelka ze ZŠ Truhlářská – 1         Obr. č. 5: Učitelka ze ZŠ Truhlářská - 2 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
Obr. č. 6: Učitelka ze ZŠ Konečná               Obr. č. 7: Učitelka ze ZŠ J.A. Komenského 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8: Učitel ze ZŠ Chodov                     Obr. č. 9: Učitelka ze 6. ZŠ Cheb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Jak je patrné z mapek, každý učitel/ka na ZŠ upřednostňuje ve výuce jiné státy, 

které by měli jejich žáci znát. Někteří pedagogové jsou už i na ZŠ docela nároční 

na množství států, jiní výběr zase příliš minimalizují. Všichni učitelé se shodli na tom, 

že by jejich žáci měli znát státy na severu Afriky. 
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Pro zajímavost jsem porovnala i názory budoucích učitelů též pomocí slepých 

mapek s pojmy afrických států. Znalost zvýrazněných států prý budou jako učitelé od žáků 

ve své praxi v budoucnu vyžadovat. 

Obr. č. 10: Budoucí učitelé - muži 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 11: Budoucí učitelé - ženy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafického znázornění požadavků budoucích učitelů na znalost afrických států 

na ZŠ je patrné, že každý ze studentů má zatím jiné nároky na skladbu pojmů. Někteří jsou 

hodně nároční, jiní jsou v nárocích téměř totožní s aktivními učiteli. Jednoznačně 
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se všichni účastníci výzkumu shodli na tom, že by žáci měli znát určitě alespoň Egypt 

a JAR. 

Požadavky gymnaziálních učitelů na znalost afrických států jsou více otevřené, většina 

vyučujících spíše udala počet, kolik tak přibližně států vyžaduje, rozsah je různý. 

Výběr států  učitelé volí podle aktuální situace a dění v Africe. Dále do výuky zahrnují 

státy, které jsou něčím významné, či jen si je žák vybere z vlastních důvodů sám. 

Ani jeden z nich nechce, aby žáci znali všechny státy nazpaměť. 

Rozhovor V: „U každého regionu vyžaduji, aby znali ty významné, které v něčem vynikají anebo 

jsou něčím významné, či se v nich v době výuky něco děje…“ 

Rozhovor XII: „Opět nechávám výběr na nich, chci pět států ze severu, pět států ze střední Afriky 

a čtyři státy z jihu plus o těchto státech něco bližšího znát.“ 

V porovnání s názory budoucích učitelů jsou nároky gymnaziálních učitelů vcelku 

velké, většina dotazovaných se shodla na tom, že by měli žáci všechny státy znát (nebo 

aspoň přibližně vědět, kde jsou).  

 

Regionální geografie Itálie 

Učitelé ze ZŠ se shodli na tom, že je pro ně dostačující, když jejich žáci budou znát 

řeku Pád, ostatní řeky jsou pro ně spíše doplňkové (Tibera, Adige). Naopak budoucí 

pedagogové požadují, aby žáci znali jak Pád, tak i Tiberu, někteří místo Tibery preferují 

řeku Adige. Nároky na znalost měst ze strany učitelů nejsou vysoké, v podstatě se spokojí 

s tím, že žáci si zapamatují alespoň přibližně deset měst (ostatní města aby dokázali najít 

na mapě), největší důraz učitelé kladou na hlavní město Řím.  

Města, která nejčastěji aktivní i budoucí učitelé vyžadují, jsou Řím, Benátky, Janov, 

Turín, Neapol, Vatikán, San Marino, Miláno a Florencie. 

Výběr pojmů gymnaziálních učitelů je velmi otevřený, učitelé se nebrání žákovu 

vlastnímu výběru pojmů, které považuje za důležité (z důvodu vlastní zkušenosti, 

kvůli nějaké zajímavosti atd.). Na SŠ by dle učitelů, i těch budoucích, měli žáci znát 

všechna větší města, která jsou něčím proslulá. Z řek jim stačí znát čtyři největší – Pád, 

Adige, Tiberu a Arno.  

 

6.1.4. Kategorie č. 4 – Volba povolání 
 

Většina z dotazovaných studentů – budoucích učitelů má velký zájem uplatnit se 

po ukončení studia ve školství. Učit na SŠ chce osm z deseti studentů a to hlavně proto, 
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že rádi pracují s dětmi spíše staršího věku, které jsou již vyspělejší, dokáží uplatnit 

svůj názor  a zúročit poznatky z vlastního života atd.  

Rozhovor XVIII: „…Na gymplu jsou studenti starší, více vyspělejší a studijní předpoklady těchto 

studentů jsou zcela odlišné než u žáků na jiných klasických středních školách…“ 

Pokud ale studenti nenaleznou na tomto stupni vzdělávání práci, ani jeden 

se nebrání možnosti jít učit na ZŠ. Mezi studenty je již několik aktivních, kteří již nyní 

vypomáhají jak ve školství, tak i mimo něj. 

Rozhovor XV: „Vypomáhám již jako učitelka na ZŠ, ale raději bych chtěla po ukončení studia jít 

učit na SŠ…“ 

Rozhovor XVI: „Určitě bych chtěla jít učit (už se i angažuji jako výpomoc na jedné SŠ a chtěla 

bych tam i zůstat po získání titulu)…“ 

Rozhovor XXIII: „Už nyní při studiu pracuji částečně s geografií, ale nejedná se o učitelství…“ 

 

     Mezi studenty se našly i výjimky, jedna z dotazovaných má velký zájem 

pracovat spíše na ZŠ s menšími dětmi (nejspíše je to dáno i její rodičovskou predispozicí - 

oba rodiče učí na ZŠ). I mezi takto malým vzorkem studentů se našel jeden student – muž, 

který nemá v budoucnosti po ukončení studia zájem uplatnit se v  učitelském oboru.  

 

6.1.5. Kategorie č. 5 – Aplikace ve výuce místopisných pojmů 
 

Znalost místopisných pojmů ve výuce zeměpisu považují obě skupiny 

dotazovaných za nezbytnou, protože bez pojmů by se výuka ani nemohla uskutečnit. 

Nejvýstižněji to shrnula respondentka v rozhovoru XVII: „…. lékař musí umět kosti, 

aby mohl léčit, tak učit se zeměpis bez pojmů, to je jako počítat bez čísel…“ 

Za klíčovou při výuce místopisných pojmů nejvíce dotazovaných považuje práci 

s mapou, poté pravidelné opakování pojmů nejen formou testů či zkoušení, 

ale i aplikováním různých nových aktivit (her, kvízů atd.), které umožňují zábavnější 

formu opakování. Několik aktivních učitelů také zdůrazňuje, že je důležité na začátku 

hodiny žáky seznámit s rozsahem pojmů, jejichž znalost po nich bude vyučující vyžadovat. 

Rozhovor VI: „Jasně stanovit pojmy, které po studentech budeme chtít znát a naučit je pracovat 

s mapou…“ 

Rozhovor IX: „Nepřehánět to s počtem pojmů, jasně vyjmenovat požadované pojmy.“ 
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Výuka místopisných pojmů by dle dotazovaných budoucích učitelů měla zahrnovat 

i další dimenze (nejen slovní vysvětlení, ale např. i obrazové znázornění pojmů, 

dokumentární filmy, exkurze atd., které umožní žákovi si pojmy lépe zapamatovat). 

Některé místopisné pojmy doporučují spojovat s různými zajímavostmi či konkrétními 

věcmi. Např. rozhovor XXI: „… Milano – móda, Modena – Ferrari atd…“ 

A v poslední řadě studenti upozorňují i na to, abychom žáky nezahlcovali našimi 

seznamy pojmů, ale naučili je také pracovat s pojmy samostatně.  

Rozhovor XIV: „Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, 

abys porozuměl, zapamatuješ si.“ 

Při porovnávání metod, které nejčastěji používají aktivní učitelé ve výuce 

místopisných pojmů, je patrné, že každý pedagog využívá trochu odlišné metody. 

Někteří učitelé se více přiklání k tomu aplikovat ve výuce moderní metody a postupy, 

ale více jak třetina učitelů se stále drží osvědčených „lehce zastaralých“ postupů. 

Např. Rozhovor I: „…Zaprvé zadám seznam pojmů, zadruhé rozdám žákům slepé mapky,  zatřetí 

žáci zakreslují pojmy do mapek při samostatné práci. Následně vše zkontroluji a nakonec žáky 

zkouším formou slepých mapek…“ 

Rozhovor II:  „…Nejčastěji využívám postup výklad – ukázat na mapě – zakreslit si do mapky 

v sešitě…“ 

Rozhovor VII:  „Napíšu seznam, ukážu na mapě, zkouším + slepá mapa…“ 

Rozhovor VIII: „Výklad.“ 

Dobrou zprávou je, že většina učitelů se snaží do své výuky aplikovat nové 

modernější metody, vést výuku i mimo školní třídu a používat i jiné pomůcky než jen atlas 

a slepou mapu. Jeden z učitelů si dokonce vytvořil vlastní metodu na zkoušení 

místopisných pojmů.  

Rozhovor III: „Používám učebnice, mapy, videa, práce s informačním materiálem a návštěvy 

objektů.“ 

Rozhovor V: „Nejprve je důležitá vizuální ukázka na fotografii, videu či v mapě, pak pracuji 

hodně s atlasem a internetem.“ 

Rozhovor VI: „Pracuji hodně s mapou, programem Google Earth a jinými PC programy.“ 

Rozhovor X: „Nejvíce asi práce s mapou, referáty, projekty, interaktivní tabule a PC programy 

jako Google Earth.“ 

Rozhovor XI: „Různé hry, doplňovačky, skládačky na interaktivní tabuli, pak krátký výklad, zápis, 

zakreslení do mapky atd.“ 
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V porovnání s odpověďmi budoucích učitelů na otázku, jaké metody použili 

při svých praxích, lze jednoznačně konstatovat, že se většina bude snažit uplatňovat hlavně 

nové modernější metody (různé aktivizující metody, didaktické hry, aj.) a využívat 

při výuce větší množství podpůrných výukových prostředků (fotografie, filmy, animace, 

internet, PC programy, exkurze, různé modely, interaktivní tabule atd.). Bohužel 

tři studenti ještě na praxích nebyli, a tak si ještě nevyzkoušeli žádné metody v praxi. Pouze 

si zkoušeli vytvořit modelovou hodinu výuky zeměpisu podle pravidel E – U – R. 

 

6.1.6. Kategorie č. 6 – Očekávané výstupy z předmětu zeměpis 
 z různých stupňů škol 

 

Budoucí učitelé zhodnotili očekávané výstupy znalostí ze ZŠ ne všichni zcela 

totožně, ale v podobném duchu. Za nejdůležitější považují, aby se žáci na ZŠ naučili 

poznávat svět kolem sebe, orientovat se v něm, vyznat se v mapě, získat hlavně základní 

všeobecné znalosti o Zemi a jejích složkách. Při výuce na ZŠ by se nemělo zacházet 

do přílišných podrobností, ale spíše žáky naučit uvědomovat si jednotlivé souvislosti  

a spojitosti jevů, problémů, procesů aj., ale i spojitosti mezi jednotlivými předměty. 

Rozhovor XX: „…naučit žáky poznávat svět kolem sebe, aby uměli hledat a třídit nepřeberné 

množství informací, mít zájem se o věci zajímat, umět přemýšlet a učit se mezioborově…“ 

Rozhovor XVI: „…si odnést všeobecné znalosti bez velkých podrobností. Všeobecný přehled…“ 

Ze SŠ by si měli žáci odnést mnohem více znalostí než ze ZŠ. Budoucí učitelé 

si myslí, že by si středoškoláci měli doplnit a prohloubit všeobecné znalosti. Dále 

považují za důležité naučit žáky spojovat si jednotlivé informace, události, jevy, pojmy 

z různých předmětů, ale i z osobní zkušenosti aj. Podstatou výuky by měla být snaha naučit 

žáky propojovat dílčí informace na globální úrovni a rozvíjet myšlenkové mapy v hlavě 

žáků. 

Rozhovor XX: „…žáci by si měli prohloubit znalosti o světě, zlepšovat si své myšlenkové mapy 

v hlavě, naučit se o problémech a jevech mluvit, přemýšlet, diskutovat. Také umět pracovat s tím, že 

vše se vším vždy souvisí…“ 

Znalosti zeměpisu z různých SŠ jsou samozřejmě rozdílné, hlavní roli zde hraje 

zaměření školy, které určuje, jaké znalosti budou podrobné a jaké budou pouze všeobecné.  

Rozhovor XV: „… záleží, jaká SŠ by to byla, pokud to bude SŠ zaměřená na cestovní ruch, určitě 

bych vyžadovala podrobnější a obsáhlejší znalosti, pokud to bude jen obecná SŠ, tak se zaměřím 
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na rozšíření povědomí o vzájemném působení jednotlivých složek hospodářství ve světě na další 

aspekty, orientace na mapě, využití mapy…“ 

 

6.1.7. Kategorie č. 7 – Očekávané výstupy z výuky zeměpisných 
 pojmů 

 

Aktivní, ale i budoucí učitelé považují za nejdůležitější výstup z výuky 

zeměpisných pojmů získání všeobecného přehledu znalostí ze zeměpisu, který budou moci 

žáci uplatnit ve svém běžném životě (při sledování médií, dokáží určit místo, kde se nějaká 

událost stala, před dovolenou odhadnou klima a kulturní zvyky v dané oblasti atd.). Dále 

by měli získat základní orientaci nejen ve světě, ale i v mapě a měli by se naučit umět 

vyhledávat informace.  

Většina budoucích učitelů také považuje za zásadní výstup výuky snahu o rozvinutí 

a vytvoření mentální mapy v hlavě žáka, které bude žák rozumět a stále ji bude moci dále 

rozšiřovat. Všichni budoucí pedagogové se také shodli v tom, že by naučené zeměpisné 

pojmy měly sloužit každému žákovi hlavně v běžném životě. I proto by měla být výuka 

trochu koncipována pro uplatnění v běžném životě.  

Rozhovor  XIV: „…Mentální mapu ve své hlavě, které rozumí pouze a jen on sám…“ 

Rozhovor XVIII: „…nějaké mapy v hlavě žáka – mentální mapy, která mu bude sloužit hlavně 

v osobním životě. Aby prostě žák věděl, jaké je klima támhle v JAR, kam jede na dovolenou, 

nevybírat si dovolenou v ohniskách nějakých válečných konfliktů, umět lokalizovat oblast, 

o které se mluví v TV či jiných médiích…“ 

Rozhovor  XIX: „…kde co ve světě je. V podstatě mít v hlavě rozvinutou mentální mapu a užití 

znalostí v běžném životě…“ 

 

6.1.8. Kategorie č. 8 – Přijímací zkoušky na vysoké školy 
 

Většina vyučujících bohužel nemá přesný přehled o tom, jak jsou jejich žáci 

úspěšní při přijímacích zkouškách na vysoké školy (se zaměřením na učitelství - geografii 

či na odbornou geografii), jen někteří bývalí studenti se přijdou pochlubit či poradit. 

Rozhovor VI: „To bohužel nevím, nemám zas až tak podrobný přehled. Vím o pár úspěšných 

studentech, kteří se mi sami přišli pochlubit o ostatních nevím…“ 

Rozhovor  VIII: „Nemám přesný přehled.“ 
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6.2. Souhrnné výsledky z dotazníkového šetření  
 

 Dotazníkové šetření se uskutečnilo na základních a středních školách (státních 

gymnáziích) v Karlovarském kraji (obr. č. 12). Celkem se do dotazníkového šetření 

zapojilo šest základních škol, čtyři gymnázia nižšího stupně a šest gymnázií vyššího 

stupně. 

 

Obrázek č. 12: Grafické znázornění polohy zapojených škol v Karlovarském kraji 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Sběr dotazníků a  rozhovory s aktivními pedagogy  proběhly v měsících březen – 

červen roku 2012, rozhovory s budoucími učiteli pak v měsících květen – červen 2012. 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 376 žáků (grafy č. 1 až č. 3). 
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Graf č. 1: Celkem zúčastněných žáků dle pohlaví  
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

Graf č. 2: Souhrn žáků zúčastněných v dotazníkovém šetření  
                 na ZŠ a na nižším stupni gymnázií 
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Souhrn žáků zúčastněných v dotazníkovém šetření na gymnáziích
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Graf č. 3: Souhrn žáků zúčastněných v dotazníkovém šetření na gymnáziích 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.3. Diskuze výsledků jednotlivých úloh  
 

6.3.1. Úloha č. 1 – slepá mapka vodstva ČR 
 

Při pohledu na obě výsledné agregované mentální mapy (obr. č. 13 a č. 14) od žáků  

ze ZŠ a z gymnázií je patrné, že všichni žáci mají dobré povědomí o hlavních tocích v ČR  

a jejich největších přítocích. Zajímavé je, že žáci ze ZŠ nejvíce zakreslovali řeku Ohři, 

naopak gymnaziální žáci nejčastěji dobře lokalizovali řeku Vltavu. Pokud vyjádříme 

úspěšnost splnění úlohy v procentech, tak nad 60 % žáků ze ZŠ zakreslilo pouze tři hlavní 

toky v ČR (Ohři, Labe a Vltavu) a opět více než 60 % gymnaziálních žáků zakreslilo 

úspěšně dokonce pět hlavních toků v republice (Vltavu, Ohři, Labe, Moravu a Berounku). 

Také procento úspěšnosti v zákresu ostatních řek je u obou skupin respondentů velmi 

podobné. 

 Zajímavé je, že žáci ze ZŠ zakreslili více menších a nepříliš významných toků 

než gymnazisté. To je nejlépe patrné z map, kde tečkovaný průběh toku řeky znamená, 

že ho žáci jedné ze zkoumaných skupin nezakreslili.  
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Z agregovaných mentálních map znalosti českých řek je patrné, jak žáci ze ZŠ 

tak i žáci z gymnázií znají nejen hlavní toky, ale i mnoho jejich přítoků a drobných toků 

převážně na území Čech. Naopak na území Moravy znají žáci obou skupin spíše jen 

ty nejdůležitější a nejznámější toky. Tuto nerovnoměrnost si vysvětluji tím, že výzkum byl 

prováděn mezi žáky škol sídlících v Karlovarském kraji, který je svou polohou situován 

od území Moravy v podstatě nejdále. Je tedy možné, že se učitelé zeměpisu ve zdejších 

školách podrobněji zabývají spíše územím Čech. 

Větší problém shodně oběma skupinám žáků činily přítoky řeky Berounky. 

Žáci dobře graficky lokalizovali všechny čtyři přítoky, znali i správné pořadí řek 

(Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava). Při přiřazování jmen k jednotlivým přítokům však 

nepostupovali od nejsevernější Mže k nejjižnější Úslavě, dali Úslavě jméno Mže  

a i všechny další přítoky pak pojmenovali zrcadlově nesprávně.  

V dotaznících ze ZŠ tuto chybu opakovalo 37 žáků a v dotaznících z gymnázií 

se stejného pochybení dopustilo 38 žáků. Další chybné popisy řek byly způsobeny 

pravděpodobně opisováním několika žáků, kdy se výsledky shodovaly, ale nebyly správné. 

Učitelé ze ZŠ a nižšího stupně gymnázií v rozhovorech uvedli rozsah 

předpokládaných znalostí českých řek, které očekávali od svých žáků. Více jak polovina 

všech žáků zakreslila řeku Vltavu, Ohři, Labe, Moravu, Odru a Berounku přesně tak, 

jak předpokládali jejich učitelé. Jen řeku Dyji zakreslila méně než polovina všech žáků 

(pouze 38 % všech žáků).  

Při detailním prohlížení výsledných tabulek na CD (přílohy I a II) s četností 

zakreslených řek za jednotlivé třídy je patrné, že v některých třídách je při výuce buď více 

kladen důraz na znalost lokálních toků, nebo o nich mají žáci vlastní dobrou znalost.  
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Obrázek č. 13: Agregovaná mentální mapa znalosti vodních toků v ČR 
                          žáky ze ZŠ a nižších stupňů gymnázií v Karlovarském kraji 
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Obrázek č. 14: Agregovaná mentální mapa znalosti vodních toků v ČR                          
                          žáky z vyšších stupňů gymnázií v Karlovarském kraji 
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6.3.2. Úloha č. 2  – slepá mapka afrických států 
 

Při pohledu na obě agregované mentální mapy se státy v Africe (obr. č. 15 a č. 16) 

je patrné, že obě skupiny žáků mají docela dobré povědomí o situování jednotlivých států. 

Samozřejmě najdeme mezi nimi rozdíly a to hlavně v rozložení nejčetněji zakreslených 

států. Žáci ze základních škol a nižších gymnázií nejčastěji zakreslovali Madagaskar 

(téměř 91,85 %) a Egypt (81,12 %). Oba státy rovněž převažovaly i u gymnazistů, 

kde se rovněž shodovaly v pořadí a v procentuálním zastoupení (Egypt - 95,8 %,  

Madagaskar - 95,8 %), dalším nejčastěji zakreslovaným státem byla  JAR (94,41 %).  

V  procentuálním rozsahu 60 - 80 % zakreslovali žáci ze ZŠ pouze Libyi a JAR. 

Gymnaziální žáci na tom byli o něco lépe a zakreslovali jak Libyi, tak i další státy 

jako Somálsko, Alžírsko a Tunisko.  

Přibližně polovina žáků ze ZŠ znala státy hlavně na severu Afriky (Alžírsko, 

Tunisko) a na východním poloostrově Afriky (Somálsko). Gymnazisté naopak zakreslovali 

státy jižně a východně od Sahary (Čad, Súdán) a v oblasti Etiopské vysočiny (Etiopie).  

Ani jeden žák (jak ze ZŠ, tak ani z gymnázií) nezakreslil ostrovní státy Afriky a ani 

některé menší státy (Burkina Faso, Džibutsko, Burundi, Gambie a Guinea-Bissau), 

žáci z gymnázií ještě nezakreslili stát Malawi. 

Při vyhodnocování dotazníků za základní školy se nejvíce projevily chyby 

při opisování, kdy bylo často zjevné, že opisovalo od sebe navzájem až šest žáků. 

Zásadní chybou byla nesprávná lokalizace Egypta (špatně zakreslilo 15 žáků) a Tuniska 

(19 žáků). Další významnějším nedostatkem byl špatný popis státu Demokratická 

republika Kongo, který označilo 28 žáků pouze nesprávným názvem Kongo.  

Chyby v dotaznících gymnazistů byly podobné jako u žáků ze ZŠ. Žáci zaměňovali 

polohu států Somálsko a Etiopie (11 žáků takto špatně zakreslilo). Dále i u státu 

Demokratická republika Kongo, žáci tento stát popisovali pouze názvem Kongo. Stejně 

špatně (zkráceným názvem) popsalo stát Demokratická republika Kongo také 30 žáků 

gymnázií. 

  Mé představy očekávaných výsledků úlohy č. 2 na slepé mapce byly pesimičtější, 

předpokládala jsem, že hlavně žáci ze základních škol zakreslí maximálně deset až patnáct 

afrických států. Jejich znalosti mě příjemně překvapily. 

Názory jednotlivých učitelů na stupeň znalosti afrických států se velmi různí. 

Ani v celkovém počtu států, které by měli žáci znát, se ani jeden vyučující neshoduje 

s ostatními. Pro hrubé srovnání jsem výčet států požadovaný jednotlivými učiteli ZŠ 
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porovnala mezi sebou (obr. č. 4 až č. 9). Zjistila jsem, že všichni učitelé vyžadují, aby žáci 

znali aspoň státy na severu (hlavně Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt) a na jihu 

Afriky (hlavně JAR a Madagaskar). Myslím si, že žáci ze všech ZŠ tento minimální 

požadavek s přehledem naplnili.  

Z agregovaných mentálních map je dále velmi dobře patrné, na jaké státy je 

na různých stupních škol kladen důraz na jejich znalost.  

 Souhrnně lze konstatovat, že každý učitel se snaží do výuky aplikovat aktuální dění 

ve světě, včetně aktuální problémů afrického kontinentu.  
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Obrázek č. 15: Agregovaná mentální mapa znalosti afrických států                                 
                          žáky ze ZŠ a z nižších stupňů gymnázií v Karlovarském kraji 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek č. 16: Agregovaná mentální mapa znalosti afrických států                                 
                          žáky z vyšších stupňů gymnázií v Karlovarském kraji 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.3.3. Úloha č. 3 – slepá mapka s místopisnými pojmy v Itálii 
 

Z obou map (obr. č. 17 a č. 18) je zřejmé, že žáci Itálii nejspíše již několikrát 

navštívili, či o ní často slýchávají, protože rozdíly ve výsledcích z dotazníků jsou 

minimální. 

Obě skupiny žáků nejčastěji zakreslovaly hlavní město Řím (žáci ze ZŠ a nižšího stupně 

gymnázií – 66,95 %, gymnaziální žáci – 80,42 %). Zajímavostí je větší četnost zakreslení 

samosprávné obce San Marino žáky ze ZŠ (39, 91 %), naopak na gymnáziu zakreslilo 

pouze 11, 89 % žáků. 

Procentuální zastoupení četnosti italských řek je u obou skupin žáků totožné, 

nejčastěji zakreslovanou řekou byl Pád, pak řeka Tibera a nakonec řeky Pescara a Adige. 

Rozdíl v počtu nikým nezakreslených měst či samosprávných obcí je minimální, 

žáci ze ZŠ neznali města Bari a Brindisi ani suverénní vnitrozemský městský stát Vatikán, 

gymnaziální žáci nezakreslili pouze města Trento a Vieste. 

Při vyhodnocování dotazníků žáků ze ZŠ jsem zaznamenala častou chybu  

v lokalizaci Říma, který žáci umísťovali do bodu města Florencie (celkem 22 žáků). 

Dále pojmenovávali bod města Vieste názvem samosprávné obce San Marino (celkem 

tuto chybu udělalo 11 žáků). I gymnaziální žáci si často pletli polohu hlavního města Řím 

s polohou měst Florencie a Neapole (celkem 15 žáků). Dále chybně zakreslovali Benátky 

k bodu samosprávné obce San Marino (celkem 18 žáků). 

Učitelé ze ZŠ a z nižšího stupně gymnázií v rozhovorech uvedli, že jejich žáci 

již další italské řeky do mapy navíc nezakreslí. Jejich tvrzení se opravdu potvrdilo, 

neboť ani jeden žák (ani z vyššího stupně gymnázií) nezakreslil žádnou italskou řeku 

navíc. Učitelé ze ZŠ se shodují, že je pro ně dostačující, aby žáci znali jen řeku Pád, ostatní 

řeky jsou brány spíše jako doplňkové a jejich znalost se nevyžaduje. Z výsledků všech 

žáků však vyplývá, že bohužel ani polovina z nich nezakreslila řeku Pád (pouze 40,34 %). 

Žáci nižšího stupně mile překvapili, když dokázali do slepé mapy doplnit i další 

města, která v ní nebyla zakreslena. Na prvním místě bylo město Benátky, které do mapy 

dokreslilo 29,61 % žáků, dále město Miláno (6,44 % žáků), Catanzaro (6,01 % žáků)  

a další (Vieste, Terst, Udine, Pompeje, Ancona a Trento). Bohužel ani jeden žák ze ZŠ 

ani z gymnázií nezakreslil města ani řeky velkých italských ostrovů. 
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Obrázek č. 17: Agregovaná mentální mapa znalosti místopisných pojmů v Itálii                 
                         žáky ze ZŠ a z nižších stupňů gymnázií v Karlovarském kraji 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek č. 18: Agregovaná mentální mapa znalosti místopisných pojmů v Itálii               
                          žáky z vyšších stupňů gymnázií v Karlovarském kraji 

 

 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Po diskuzi jednotlivých dílčích úloh mého výzkumu mohu konstatovat, 

že se  ve velké míře potvrdily mé předběžné hypotézy o stupni znalostí žáků a studentů 

na různých typech škol. Znalosti žáků na vyšším stupni gymnázií byly lepší v úloze 

„Afrika“ a v úloze „Itálie“, naopak žáci ze ZŠ a nižších stupňů gymnázií mě mile 

překvapili při řešení úlohy „Vodní toky v ČR“, kdy zakreslili více řek než žáci 

na gymnáziu. 

 Na základě získaných výsledků je důležité opět si uvědomit, že věk je 

rozhodujícím faktorem také v procesu učení. Nejen žáci se s věkem učí získávat nové 

zkušenosti, jak osobní, či z médií nebo i od jiných osob blízkých i cizích (Bláha, 

Pastuchová, Nováková, 2013). Proto je nutné při výuce jakéhokoliv předmětu pracovat 

s každým žákem ve třídě jako s individuální osobností, neboť i věkové rozmezí žáků 

ve třídě většinou do značné míry ovlivňuje proces učení. Měli bychom se tedy snažit 

respektovat princip přiměřenosti z hlediska znalosti základních stádií kognitivního vývoje 

žáka, kterým se zabýval již Piaget a jeho ženevská škola.  

Z dotazníků bohužel nelze zjistit znalosti souvislostí a spojitostí jednotlivých jevů 

v mapách, protože žáci netvořili vlastní mentální mapy, pouze zakreslovali pojmy, 

které znají, do slepých mapek. U žáků jsem tedy pouze sledovala jejich znalost a správnou 

lokalizaci, na což není v dnešní výuce zeměpisu již tolik kladen důraz. Je to sice 

samozřejmě stále důležitá součást výuky zeměpisu, ale mnohem racionálnější je naučit 

žáky vytvářet si vlastní mentální mapy, umět pojmy vysvětlit a propojit si jejich vliv 

či závislost i v jiných předmětech ve škole, i mimo ni v běžném životě. Žáci by se měli učit 

nejen pojmy, ale i práci s nimi, aby v běžném životě dokázali pojmy  nejen  hledat, 

ale i běžně je používat a třídit.  

Myslím si, že podobné výzkumy zaměřené na znalosti žáků jsou velmi přínosné 

nejen pro jejich řešitele, ale i pro učitele a ředitele škol. Výsledky výzkumů jim mohou 

posloužit jako zpětná vazba jejich práce nejen při výuce. 

 I můj výzkum by bylo určitě zajímavé dále rozvinout a podrobněji se například 

zaměřit na porovnání úspěšnosti výukových metod při výkladu jednoho totožného tématu 

více učiteli, ale pomocí různých metod.  
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7. ZÁVĚR 
 

 

Součástí mé diplomové práce byl kvantitativní a kvalitativní výzkum, díky němuž 

jsem si mohla částečně ověřit své předpoklady týkající se výzkumných otázek stanovených 

v úvodu této práce.  

Kvantitativní výzkum se uskutečnil mezi žáky základních škol a nižšího a vyššího 

stupně gymnázií v Karlovarském kraji. Celkem jsem získala 376 dotazníků, v nichž žáci 

vyplňovali místopisné pojmy do třech slepých mapek na různých regionálních úrovních 

(ČR, Evropa, svět). Výsledkem kvantitativního výzkumu je soubor tří agregovaných 

mentálních map sestavený z výsledků všech žáků ze základních škol a nižšího stupně 

gymnázií. Druhý soubor agregovaných mentálních map vyjadřuje výsledky stejných úloh 

řešených žáky z gymnázií. Znalost místopisných pojmů se u žáků s věkem mění, čím jsou 

starší, tím více znají pojmů.  

Druhá část mé práce se zabývala kvalitativním výzkumem, který byl v prvé řadě 

zaměřen na srovnání požadavků jednotlivých vyučujících na znalost místopisných pojmů. 

Dále jsem zjišťovala metody, které pedagogové používají nejčastěji při výuce regionální 

geografie. S učiteli zeměpisu jsem probírala uplatnění výuky místopisných pojmů 

nejen v předmětu zeměpis, ale i v běžném životě. 

 Výsledkem tohoto výzkumu je zajímavý exkurz do procesu výuky jednotlivých 

učitelů, kteří působí různě dlouho ve své profesi. Z výsledků mého šetření vyplývá, 

že čím mladší je učitel, tím více se snaží výuku koncipovat „jinak“ a používat hlavně nové 

metody. Takový pedagog více aktivizuje žáky při výuce, ale hlavně se snaží mít 

k jednotlivým žákům individuální přístup. Podobně o své budoucí profesi přemýšlí 

i budoucí učitelé, nyní ještě studenti pedagogických a přírodovědných fakult s aprobací 

zeměpis.  

Můj výzkum podává ucelený přehled o tom, jak na tom jsou žáci na různých 

stupních škol v Karlovarském kraji se znalostí místopisných pojmů. Zajímavé by bylo 

tento výzkum aplikovat i v jiných krajích a porovnat výsledky regionů mezi sebou. 

Výzkum by se mohl v budoucnu dále rozvinout, mohl by se zaměřit například 

na porovnání úspěšnosti výukových metod při výkladu totožného tématu více učiteli.  
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Příloha č. 1 - Dotazník 
Dobrý den, 
dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění dotazníku, jehož výsledky se stanou podkladem pro praktickou část mé diplomové práce na téma „Místopisné pojmy na různých 
stupních škol“. Cílem tohoto dotazníku je provést výzkum úrovně znalostí místopisných pojmů u žáků/studentů základních a středních škol. Výsledky průzkumu budou 
srovnány s představami jednotlivých učitelů o úrovni znalostí místopisných pojmů jejich žáků/studentů. Předem Vám děkuji za váš čas a spolupráci.   
 
Osobní údaje:             Bc. Magdaléna Aronová 

(Studentka Přírod. fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 
Název školy + třída: _____________________________________ 

Kolik roků zeměpisu jste již ve škole absolvovali?_____________ 

Jakou známku jste měli na posledním vysvědčení ze zeměpisu?_______ 

Pohlaví:  muž    žena    

Věk: ______ 

 
1. Popište všechny řeky v ČR, které znáte. 
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2. Do slepé mapky Afriky vypište jednotlivé názvy států, které znáte. 3. Ve slepé mapce Itálie popište vyznačená 
města a řeky a přikreslete a pojmenujte další, 
které znáte. 
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Příloha č. 2 – Souhrnné výsledky z dotazníků ze všech ZŠ a GY (kvarta) 
 
 
 

Tab. A: Celkem žáků ze všech ZŠ a GY (kvarta) a jejich zastoupení dle pohlaví 
 

Pohlaví Počet žáků % zastoupení
muž 112 48% 
žena 121 52% 

celkem žáků 233 100% 

    Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
 

Tab. B: Souhrnný seznam zakreslených českých řek za všechny ZŠ a GY (kvarta) 

Zakreslené řeky 
Celkem 

zakreslilo žáků 
% zastoupení Zakreslené řeky 

Celkem 
zakreslilo žáků 

% 
zastoupení 

Ohře 209 89,70% Otava 20 8,58% 
Labe 198 84,98% Orlice 17 7,30% 
Vltava 186 79,83% Úpa 16 6,87% 
Morava 137 58,80% Botič 15 6,44% 
Berounka 105 45,06% Cidlina 13 5,58% 
Odra 101 43,35% Vlára 13 5,58% 
Dyje 90 38,63% Metuje 13 5,58% 
Mže 79 33,91% Malše 12 5,15% 
Teplá 75 32,19% Želivka 12 5,15% 
Sázava 69 29,61% Opava 10 4,29% 
Radbuza 67 28,76% Svitava 3 1,29% 
Rolava 54 23,18% Lomnice 3 1,29% 
Úslava 47 20,17% Litava 3 1,29% 
Úhlava 46 19,74% Vydra 3 1,29% 
Jizera 41 17,60% Oslava 2 0,86% 
Svratka 40 17,17% Blanice 2 0,86% 
Lužnice 37 15,88% Trnava 2 0,86% 
Jihlava 37 15,88% Úhlavka 1 0,43% 
Střela 37 15,88% Volyňka 1 0,43% 
Bečva 35 15,02% Olše 1 0,43% 
Chomutovka 31 13,30% Doubrava 1 0,43% 
Bílina 30 12,88% Lomnický potok 1 0,43% 
Ploučnice 29 12,45% Kyjovka 1 0,43% 
Svatava 23 9,87% Nežárka 1 0,43% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. C: Souhrnný seznam zakreslených afrických států za všechny ZŠ a GY (kvarta) 

Zakreslené africké státy 
Celkem 

 zakreslilo žáků 
% 

zastoupení 
Madagaskar 214 91,85% 
Egypt 189 81,12% 
Jihoafrická republika 161 69,10% 
Libye 142 60,94% 
Somálsko 119 51,07% 
Tunisko 112 48,07% 
Alžírsko 110 47,21% 
Súdán 93 39,91% 
Etiopie 89 38,20% 
Demokratická republika Kongo 78 33,48% 
Nigérie 77 33,05% 
Čad 74 31,76% 
Keňa 70 30,04% 
Maroko 66 28,33% 
Niger 66 28,33% 
Tanzanie 53 22,75% 
Angola 51 21,89% 
Eritrea 50 21,46% 
Mauritánie 50 21,46% 
Konžská republika 43 18,45% 
Zimbabwe 42 18,03% 
Namibie 37 15,88% 
Zambie 36 15,45% 
Mali 35 15,02% 
Středoafrická republika 35 15,02% 
Kamerun 23 9,87% 
Mosambik 23 9,87% 
Pobřeží slonoviny 21 9,01% 
Západní Sahara 21 9,01% 
Botswana 19 8,15% 
Libérie 19 8,15% 
Ghana 16 6,87% 
Guinea 14 6,01% 
Rovníková Guinea 13 5,58% 
Uganda 13 5,58% 
Mauricius 12 5,15% 
Senegal 12 5,15% 
Benin 11 4,72% 
Svazijsko 10 4,29% 
Gabon 9 3,86% 
Togo 8 3,43% 
Lesotho 7 3,00% 
Sierra Leone 5 2,15% 
Malawi 4 1,72% 
Rwanda 2 0,86% 
Burkina Faso, Džibutsko, Burundi, Gambie,        
Guinea-Bissau 0 0,00% 
Sv. Tomáš a Princ. ostrov, Somaliland, Seychely, 
Komory, Kapverdy 0 0,00% 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. D: Souhrnný seznam zakreslených místopisných pojmů v Itálii 
              za všechny ZŠ a GY (kvarta) 

 
Zakreslené řeky + města Celkem zakreslilo žáků % zastoupení 
Pád 94 40,34% 
Tibera 27 11,59% 
Adige 15 6,44% 
Pescara 6 2,58% 
Města 
Řím 156 66,95% 
San Marino 93 39,91% 
Neapol 93 39,91% 
Turín 71 30,47% 
Benátky 69 29,61% 
Janov 56 24,03% 
Florencie 50 21,46% 
Bolzano 28 12,02% 
Pisa 18 7,73% 
Miláno 15 6,44% 
Catanzaro 14 6,01% 
Vieste 12 5,15% 
Terst 6 2,58% 
Udine 5 2,15% 
Pompeje 5 2,15% 
Ancona 3 1,29% 
Trento 2 0,86% 
Bari 0 0,00% 
Brindisi 0 0,00% 
Vatikán 0 0,00% 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 – Souhrnné výsledky z dotazníků ze všech gymnázií 
 
 

Tab. E: Celkem žáků ze všech gymnázií a jejich zastoupení dle pohlaví 
 

Pohlaví Počet žáků % zastoupení
muž 68 48% 
žena 72 50% 

anonym 3 2% 
Celkem žáků 143 100% 

              Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 

Tab. F: Souhrnný seznam zakreslených českých řek za všechna gymnázia 
 

Zakreslené 
řeky 

Celkem 
zakreslilo žáků 

% zastoupení 
Zakreslené 

řeky 
Celkem 

zakreslilo žáků 
% zastoupení 

Vltava 139 97,20% Střela 15 10,49% 
Ohře 139 97,20% Ploučnice 11 7,69% 
Labe 135 94,41% Opava 10 6,99% 
Morava 101 70,63% Bečva 10 6,99% 
Berounka 97 67,83% Cidlina 8 5,59% 
Dyje 80 55,94% Odrava 8 5,59% 
Sázava 62 43,36% Svatava 6 4,20% 
Mže 56 39,16% Úpa 6 4,20% 
Radbuza 50 34,97% Chomutovka 4 2,80% 
Úhlava 39 27,27% Botič 4 2,80% 
Úslava 37 25,87% Metuje 4 2,80% 
Lužnice 37 25,87% Želivka 3 2,10% 
Odra 35 24,48% Nežárka 3 2,10% 
Jizera 33 23,08% Kamenice 3 2,10% 
Teplá 32 22,38% Ostravice 3 2,10% 
Svratka  30 20,98% Rotava 3 2,10% 
Otava 28 19,58% Mrlina 3 2,10% 
Orlice 25 17,48% Oslava 2 1,40% 
Svitava 24 16,78% Malše 2 1,40% 
Jihlava 23 16,08% Lužická Nisa 2 1,40% 
Rolava 21 14,69% Vydra 1 0,70% 
Bílina 17 11,89% Olše 1 0,70% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. G: Seznam zakreslených afrických států za všechna gymnázia 
 

Zakreslené africké státy 
Celkem 

zakreslilo žáků 
% zastoupení 

Egypt 137 95,80% 
Madagaskar 137 95,80% 
Jihoafrická republika 135 94,41% 
Somálsko 106 74,13% 
Libye 105 73,43% 
Alžírsko 96 67,13% 
Tunisko 89 62,24% 
Súdán 85 59,44% 
Etiopie 70 48,95% 
Maroko 62 43,36% 
Čad 60 41,96% 
Keňa 50 34,97% 
Demokratická republika Kongo  47 32,87% 
Nigérie 38 26,57% 
Namibie 36 25,17% 
Angola 34 23,78% 
Mali 34 23,78% 
Niger 32 22,38% 
Tanzanie  24 16,78% 
Zambie 24 16,78% 
Botswana 18 12,59% 
Konžská republika 18 12,59% 
Mauritánie  17 11,89% 
Lesotho 16 11,19% 
Zimbabwe 16 11,19% 
Mosambik 15 10,49% 
Eritrea 12 8,39% 
Pobřeží slonoviny 12 8,39% 
Západní Sahara 12 8,39% 
Uganda 12 8,39% 
Svazijsko  9 6,29% 
Ghana 8 5,59% 
Gabon 7 4,90% 
Senegal 7 4,90% 
Středoafrická republika 7 4,90% 
Togo  7 4,90% 
Rovníková Guinea 5 3,50% 
Kamerun 4 2,80% 
Rwanda 3 2,10% 
Libérie 2 1,40% 
Sierra Leone 2 1,40% 
Benin 1 0,70% 
Burundi 1 0,70% 

    Džibutsko, Guinea-Bissau, , Gambie, Guinea,    
    Burkina Faso, Malawi 0 0,00% 
    Sv. Tomáš a Princ. ostrov, Somaliland, 
    Seychely, Komory, Kapverdy, Mauricius 0 0,00% 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. H: Seznam zakreslených místopisných pojmů v Itálii za všechna gymnázia 
 

Zakreslené řeky + města Celkem zakreslilo žáků % zastoupení 
Pád 69 48,25% 
Tibera 41 28,67% 
Pescara 3 2,10% 
Adige 2 1,40% 
Města 
Řím 115 80,42% 
Neapol 50 34,97% 
Janov  37 25,87% 
Turín  36 25,17% 
Benátky 29 20,28% 
Florencie 18 12,59% 
San Marino 17 11,89% 
Pisa 15 10,49% 
Catanzaro 6 4,20% 
Terst 5 3,50% 
Miláno 3 2,10% 
Bolzano 3 2,10% 
Bari 2 1,40% 
Pompeje 2 1,40% 
Udine 1 0,70% 
Vatikán 1 0,70% 
Brindisi 1 0,70% 
Ancona 1 0,70% 
Trento 0 0,00% 
Vieste 0 0,00% 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 - Seznam kategorií a kódů v rozhovorech 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kategorie Kódy Výskyt kódů 

 Kategorie Výuka 
RG 

  

Podkategorie:    
Výuka RG vodstva 
ČR 

metody výuky: 
vodstvo 

IA4, IIA4, IIIA4, IVA4, VA4, VIA4, VIIA4, VIIIA4, IXA4, XA4, 
XIA4, XIIA4, XIVA4, XVA4, XVIA4, XVIIA4, XVIIIA4, XIXA4, 
XXA4, XXIA4, XXIIA4, XXIIIA4 
 

Podkategorie: Výuka 
regionální geografie 
Afriky 

metody výuky: 
Afrika 

IB1, IIB1, IIIB1, IVB1, VB1, VIB1, VIIB1, VIIIB1, IXB1, XB1, 
XIB1, XIIB1, XIVB1, XVB1, XVIB1, XVIIB1, XVIIIB1, XIXB1, 
XXB1, XXIB1, XXIIB1, XXIIIB1 
 

Podkategorie: Výuka 
regionální geografie 
Itálie 

metody výuky: 
Itálie 

IC5, IIC5, IIIC5, IVC5, VC4, VIC4, VIIC4, VIIIC4, IXC4, XC5, 
XIC5, XIIC4 
 

žákovo 
povědomí       

o řekách v ČR 

IA1, IIA1, IIIA1, IVA1, VA1, VIA1, VIIA1, VIIIA1, IXA1, XA1, 
XIA1, XIIA1, XIVA1, XVA1, XVIA1, XVIIA1, XVIIIA1, XIXA1, 
XXA1, XXIA1, XXIIA1, XXIIIA1 
 

 
Pedagogický 
předpoklad 
žákovských 
vědomostí 

žákovo 
povědomí       

o MP v Itálii 

IC2, IIC2, IIIC2, IVC2, VC2, VIC2, VIIC2, VIIIC2, IXC2, XC2, 
XIC2, XIIC2, XIVC2, XVC2, XVIC2, XVIIC2, XVIIIC2, XIXC2, 
XXC2, XXIC2, XXIIC2, XXIIIC2 
 

výběr českých 
řek 

IA3, IIA3, IIIA3, IVA1, VA3, VIA3, VIIA1, VIIIA3, IXA3, XA3, 
XIA3, XIIA3, XIVA3, XVA3, XVIA3, XVIIA3, XVIIIA3, XIXA3, 
XXA3, XXIA3, XXIIA3, XXIIIA3 
 

výběr afrických 
států 

IB2, IIB2, IIIB2, IVB2, VB2, VIB2, VIIB2, VIIIB2, IXB2, XB2, 
XIB2, XIIB2,  XIVB2, XVB2, XVIB2, XVIIB2, XVIIIB2, XIXB2, 
XXB2, XXIB2, XXIIB2, XXIIIB2 
 

Učitelem stanovené 
výstupy znalostí 
místopisných pojmů 
 

výběr italských 
MP 

IC3, IC4, IIC3, IIC4, IIIC3, IIIC4, IVC3, IVC4, VC3, VIC3, 
VIIC3,VIIIC3, IXC3, XC3, XC4, XIC3, XIC4, XIIC3, XIVC3, 
XIVC4, XVC3, XVC4, XVIC3, XVIC4, XVIIC3, XVIIC4, 
XVIIIC3, XVIIIC4, XIXC2, XIXC4,  XXC3, XXC4, XXIC3, 
XXIC4, XXIIC3, XXIIC4, XXIIIC3, XXIIIC4 
 

Volba povolání specializace 
XIVa, XVa, XVIa, XVIIa, XVIIIa, XIXa, XXa, XXIa, XXIIa, 
XXIIIa 
 

klíčové         
při výuce 

ID3, IID3, IIID3, IVD3, VD3, VID3, VIID3, VIIID3, IXD3, XD3, 
XID3, XIID3, XIVD3, XVD3, XVID3, XVIID3, XVIIID3, XIXD3, 
XXD3, XXID3, XXIID3, XXIIID3 
 

používané 
metody 

ID1, IID1, IIID1, IVD1, VD1, VID1, VIID1, VIIID1, IXD1, XD1, 
XID1, XIID1 
 

Aplikace ve výuce 
místopisných pojmů 

vyzkoušeno    
na praxi 

XIVD1, XVD1, XVID1, XVIID1, XVIIID1, XIXD1, XXD1, 
XXID1, XXIID1, XXIIID1 
 

Očekávané výstupy 
z předmětu zeměpis 

znalosti ze ZŠ, 
znalosti ze SŠ 

XIV, XVc, XVIc, XVIIc, XVIIIc, XIXc, XXc, XXIc, XXIIc, 
XXIIIc 
 

Očekávané výstupy 
z výuky 
zeměpisných pojmů 

uplatnění 

ID5, IID5, IIID5, IVD5, VD5, VID5, VIID5, VIIID5, IXD5, XD5, 
XID5, XIID5, XIVD4, XVD4, XVID4, XVIID4, XVIIID4, XIXD4, 
XXD4, XXID4, XXIID4, XXIIID4  
 

Přijímací zkoušky na 
vysoké školy 

úspěšnost 
VD6, VID6, VIID6, VIIID6, IXD6, XIID6 


