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ZDROJE 

ZÁVĚRY 

 ÚVOD VÝSTUPY VÝZKUMNÝ DESIGN  

Předkládaný příspěvek poukazuje na 

možnosti výzkumu miskoncepcí ve 

výuce geografie v Česku. Cílem je 

ověřit žákovské pojetí vybraných 

fenoménu s návazností na výskyt 

miskoncepcí a následné odhalení 

četnosti v závislosti na obtížnosti látky 

v geografii.  

 

Pedagogický konstruktivismus se 

snaží, aby prostředky vzdělávání byly 

maximálně přizpůsobeny přirozeným 

zákonitostem učení žáků (Skalková 

2006). Proces poznávání probíhá 

konstruováním – nově získané 

informace si jedinec přiřazuje do již 

existujících smysluplných struktur. 

Samotné učení je pak nejefektivnější 

ve chvíli, kdy je proces ukládání 

nových poznatků zcela spontánní 

(Doulík 2005). Takto uložené 

informace bývají velice rigidní a dávají 

základ poznatkovému systému dítěte. 

Součástí tohoto systému jsou dětská 

pojetí fenoménů okolního světa, které 

vytváří prekoncepce. Ty se vlivem 

vzdělávacího obsahu ve škole, 

působením médií, rodiny a přátel 

mohou měnit. Protože je ale pro žáka 

přirozené své názory na svět příliš 

neměnit, často se stává, že i při 

kvalitním výkladu tyto představy 

nemizí a výsledkem může být chybné 

či neúplné porozumění novým 

pojmům, nepochopení vzájemných 

vztahů mezi pojmy, nebo zvýraznění 

nepodstatných znaků. Tyto mylné 

představy se označují jako 

miskoncepce (Mareš a Ouhrabka 

2007).  

Je důležité, aby si byli učitelé vzniku 

miskoncepcí vědomi a naučili se s 

nimi pracovat a tudíž využívat pro svůj 

– respektive žákův – prospěch. 

1. Ověřit žákovská pojetí 

vybraných pojmů v rámci 

různě náročných témat učiva 

geografie s návazností na 

výskyt miskoncepcí. 

 

2. Odhalit četnosti miskoncepcí 

v závislosti na obtížnosti látky 

v geografii (předpoklad 

většího výskytu miskoncepcí 

u náročnějšího učiva). 

 

3. Analyzovat individuální 

zkušenost, vliv mimoškolního 

prostředí a formálního 

školního vzdělávání. 

Obtížnost v geografii 

 

 vyšší myšlenkové operace 

 obsahová šíře, provázanost 

 odborné pojmy (použití, počet) – 

např. v závislosti na tom, zda lze 

odborné pojmy nahradit českými 

ekvivalenty 

 

 stále vysoká subjektivita – nutné 

šetření mezi studenty 

 

Výsledky pilotního šetření: 

 

lehká témata: Vesmír, demografie 

středně těžká témata: atmosféra, 

hydrologie 

těžká témata: kartografie, politická 

geografie 

 

 

 

Nesnadná definice obtížnosti – často 

je obtížnost spojována (zaměňována) 

s oblíbeností (viz graf níže). 

 

Po dotazníkovém šetření mezi 

studenty zjišťující vnímání obtížnosti 

látky v geografii budou stanovena tři 

témata (lehké – středně těžké – těžké) 

tak, aby byl vyvážen poměr 

zastoupení fyzicko-geografických a 

sociálně-geografických témat. 

 

Souběžně se zjišťováním obtížnosti u 

studentů probíhá šetření mezi učiteli 

týkající se výskytu miskoncepcí. 

Některé z těchto opakujících se 

miskoncepcí budou dále testovány v 

písemném testu zjišťujícím míru jejich 

výskytu v závislosti na obtížnosti látky. 

Příklady často se vyskytujících 

miskoncepcí v geografii 

 

na základě průzkumu mezi učiteli 

geografie  (10 respondentů, SŠ a ZŠ, 

Středočeský kraj): 

 

 vzdálenost Země od Slunce vs. 

sklon zemské osy (podle studentů je 

teplo v letních měsících u nás 

způsobeno tím, že se Země nachází 

nejblíže Slunci) 

 slapové jevy – příliv a odliv – na 

globu (studenti chybně lokalizují 

výskyt slapových jevů na planetě 

Zemi, zřejmě vlivem nepřesného 

schématu ve většině učebnic 

zeměpisu) 

 zemědělství = hospodářství 

(studenti si pojem hospodářství často 

spojují s „hospodářstvím jakožto 

statkem“, a tak si pojem snadno 

zamění se zemědělstvím) 

 zelená revoluce – zemědělská 

vzpoura („revoluce“ evokuje boje) 

 zemědělský půdní fond – fond na 

podporu zemědělství („fond“ evokuje 

finance, finanční fondy) 

 velký stát = bohatý stát 

 předsudky o rozvojových zemích, 

např. v Africe jsou všichni chudí, 

negramotní, nemocní (tradiční 

generalizace při vnímání rozvojových 

zemí) 
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Příspěvek vznikl s podporou projektu  

GA UK v Praze č. 1256214 „Miskoncepty 

ve výuce geografie v Česku“. 

XII. ročník 

konference 

ČAPV 

 

 

 

 

 

 

 

Téma miskoncepcí v geografii je velmi 

široké, a tak autoři zvolili následující 

postup pro zúžení výzkumného 

okruhu: 

 

 stanovení 3 témat se vzrůstající 

náročností látky v geografii (lehké – 

středně těžké – těžké) 

 dotazníkové šetření mezi studenty 

zjišťující vnímání obtížnosti látky v 

geografii 

 pilotní šetření u studentů – vnímání 

miskoncepcí z různých obtížnostních 

témat (předpoklad většího výskytu 

miskoncepcí u obtížněji vnímané 

látky) 

 písemný test – zjištění míry výskytu 

miskoncepcí v souvislosti s obtížností 

látky 

 řízené rozhovory (studenti kvart a 

9. tříd ZŠ a jejich učitelé) 

 CÍLE 

Volba výzkumného vzorku 

 

 studenti kvart osmiletých 

gymnázií a studenti 9. tříd ZŠ 

 studenti končící určitý stupeň 

vzdělání (studenti 9. tříd ZŠ 

navíc v některých případech 

končí také formální 

zeměpisné vzdělávání) 

 opora v podobě oficiálně 

definovaných požadavků v 

kurikulárních dokumentech 

RVP ZV a RVP G 

 z hlediska vývojové 

psychologie – rozvinutá 

schopnost abstraktního 

myšlení (podle Piageta už od 

12. roku života) 

1) Vesmír; 2) Planeta Země – pohyby a jejich důsledky; 3) Časová pásma; 4) Zeměpisné souřadnice; 5) Měřítko mapy – 

výpočty; 6) Kartografická zobrazení; 7) Geologická stavba Země; 8) Sopečná činnost, zemětřesení; 9) Exogenní pochody;  

10) Atmosféra (cirkulace, větry); 11) Klimatické pásy; 12) Vodstvo; 13) Krajina a ŽP, ochrana ŽP; 14) Porodnost a úmrtnost na 

Zemi; 15) Náboženství a etnika na Zemi; 16) Sídla na Zemi; 17) Urbanizace; 18) Migrace;19) Zemědělství; 20)Průmysl; 21) 

Terciér (služby, doprava, cestovní ruch); 22) Hospodářské a politické integrace; 23) Politická geografie; 24) Světové konflikty 

Hodnocení vybraných geografických témat studenty kvart a 9.tř. ZŠ: 
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