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Co, kdy a pro koho máme učit? A jak to vše vlastně pojmout? 

Jan Hercik, ZS 2018, Katedra geografie PřF UP v Olomouci 



Středobodem studia geografie je pochopení, popis a analýza 
geoprostorových fenoménů a procesů.  

… 



Geofaktory ve svých 
časoprostorových dimenzích 
(např. hledání odpočinku v 

létě na pláži) 

znalost 
pravidelností/zákonitostí 

jejich rozšíření, propojení, 
změn atd. = nomotetický 

přístup/část 

Všeobecná (komplexní) 
geografie (učení se o 

geofaktorech) – „tematická 
geografie“ 

„Prostory“/jednotky prostoru 
s rozdílnými geofaktory (svět, 

státy, regiony, města, části 
města, pobřeží atd.) 

Analýza individuálního 
prostoru s geofaktory s 

odlišným rozšířením, 
propojeností, změnami atd. = 

idiografický přístup/část   

Regionální geografie 

Tematicko-regionální 
geografie 

 

INTEGRACE GEOFAKTORŮ 

elementy / 
základy 

prostoru 

vytyčení cílů 

hlavní 
oblasti 

„výzkumu“ 
(zájmu) 

dnes požadavek vyučování KOMPETENCÍ 



Hlavní koncepty studia 
geografie 

místo a prostor 

poloha a rozšíření 
vztah člověk-

prostor 
prostorové 
interakce 

region 



poloha a rozšíření 

Lidé a místa se nachází v různých absolutních a relativních polohách na zemi (např. 
Brno je na jih od Olomouc, Brno leží na jižní Moravě, …; Afrika se rozkládá na severní 
a jižní polokouli, Afrika leží mezi Indickým a Atlantským oceánem). Místa jsou 
vzájemně propojena skrze dopravu a mobilitu zboží, osob a myšlenek (informací).  
 
Tato znalost je předpokladem pro porozumění závislostí na různých úrovní prostoru 
(lokální až globální)  



místo a prostor 

Místa a prostory mají rozdílné přírodní a kulturní vlastnosti. Přírodu vytváří tvary 
zemského povrchu, půdy, klima, vodstvo, rostliny, zvířata a lidé. Lidé vytváří různé 
kultury, sídelní formy, socioekonomické systémy, způsoby života. 
 
Znalosti přírodních faktorů, resp. vlastností místa  a prostoru stejně jako vnímání a 
chování lidí je základem pro porozumění vztahů mezi lidmi a prostorem.  



Vztah člověk-
prostor 

Lidé skrze rozdílné vzory chování vytváří různé kulturní krajiny. Na jedné straně 
ovlivňují přírodu, na straně druhé proměňují své životní prostředí v různé kulturní 
prostředí a krajinu plnou harmonie i konfliktů. I samotný prostor výrazně formuje 
lidskou společnosti. 
Znalost těchto komplexních interakcí uvnitř prostoru vytváří důležitý předpoklad pro 
zodpovědnou ochranu životního prostředí, prostorové plánování a management.  



Region 

Region je oblast, kterou lze charakterizovat na základě vybraných kritérií. Politická 
kritéria určují např. státy, města; fyzická kritéria určují klimatická vegetační pásma; 
socioekonomická kritéria definují rozvinuté a méně rozvinuté země. Reginy jsou 
dynamické v prostoru a čase. 
Geografové zkoumají regiony rozdílného měřítka. Pohled do struktur a procesů 
rozdílných regionů uvnitř globálního systému je základem k regionální a národní 
identitě. 
  



Prostorové 
interakce 

Zdroje jsou rozděleny na světě nerovnoměrně. Žádná země není soběstačná. 
Dopravní a komunikační systémy propojují různé části světa, aby se zdroje a 
informace vzájemně vyměňovaly. Vhled do prostorových interakcí vede k pochopení 
současné spolupráce a vazeb mezi národy (lidmi) přes výměnu zboží a informací, 
stejně jako skrz migraci. 
Znalost je důležitá pro pochopení aktuálních problémů a vedou k formování 
myšlenek regionální, národní a mezinárodní spolupráce. 



Atmosféra 

Pedosféra 

Biosféra 

Hydrosféra 

Geologie 

Litosféra 

Geomorfo-
logie 

Humánní sféra 



1. stupeň ZŠ 

2. stupeň ZŠ 

Gymnázium SOŠ 

Vysoká škola 

život 

reálný svět 

Mateřská škola 



Rozložení obyvatelstva na Zemi je primárně podmíněné 
přírodními podmínkami (přístup k vodě, mořské pobřeží, 
nížiny, zdroje surovin). V současnosti zpravidla narůstá vliv 
společenských faktorů (vzdělanost, dostupnost a 
propojenost významných center, inovace…), mj. pro 
výhody z koncentrace.  

Které oblasti v Česku byly osídleny nejdříve a proč? Kam se 
dnes stěhuje nejvíce lidí? Mají k tomu stejné důvody jako 
dříve?  
Uveďte přírodní i společenské podmínky, které přispívají k 
hustému osídlení. Uvažujte o příkladech ze svého okolí i ze 
světa.  

Které podmínky (přírodní i společenské) byste měli vzít v 
úvahu při výběru místa, kde byste chtěli v budoucnu žít? 
Které z navržených podmínek považujete za zásadní a které 
za méně podstatné? Uvažujte nejprve na úrovni Česka a poté 
na globální úrovni.  

Jmenujte různé faktory, které ovlivnily koncentraci obyvatel v 
deltě Nilu, v Hornoslezské pánvi, ve Spojených arabských 
emirátech, v Kalifornii a ve městech střední Sibiře. Z 
uvedených faktorů sestavte žebříček jejich významu v 
minulosti (před průmyslovou revolucí) a dnes. 





topologické vnímání prostoru 
do 2. (3.) třídy 

projekční 

projekční 
eukleidovské 
cca od 11 let 



cesta na kopec 

znázornění v bedně s 
pískem 

zarovnání do křivek 

mapa s vrstevnicemi a 
nadmořskou výškou 

slovo/symbol/vzorec 

obrázek/skica/nákres 
(2D) 

trojrozměrný model 

reálná zkušenost 

Brunerovo učení objevováním 





LandscapAR augmented reality 



„pohoří“ „vzduch“ „voda“ „teplota“ 

vysvětlení růstu srážek na horách 

pravidla pro zvyšování srážek 

pravidla závislosti snižování 
teploty vzruchu 

pravidla pro  nasycení 
vzduchu vodními parami 

pohoří jako 
překážka 

pohyby 
vzduchu 

klasifikace 

vzdušná 
vlhkost 

klasifikace kombinace pojmů 

kategorizace 

propojení 
pojmů (vazby 
mezi pojmy, 

pojmový 
řetězec) 

pravidla 

aplikace 
pravidel 

řešení 
problému 

struktura učení 
dle Gagného 



Ausubel 

počasí 

hornina 

znečištění ovzduší 

zvětrávání 

rozpadlá hornina 

sochy/stavby zničení/poničení peníze 



odtradičnění; 
změny hodnot; 

individualizace způsobů života, forem zaměstnání 
a trávení volného čas; 

kunzum, mobilita, informace, nová média a 
technologie 

 

sp
o

lečn
o

st 

individualizované učení; 
společné vzdělávání; 

variabilita cest k učení; 
vazba na každodenní život,  společensky relevantní 

obsah; 
změna role učitele 

ško
la 

sociokulturní změny 

změny ve vyučování 

očekávání 

předání 
 

Kompetence 

oborové kompetence 
metodické kompetence 

sociální kompetence 
osobní kompetence 

p
ů

so
b

en
í 

zo
d

p
o

věd
n

o
st 



• během druhého stupně KLESÁ ZÁJEM DĚTÍ O GEOGRAFICKÁ 
TÉMATA 

ZÁJEM ŽÁKA O GEOGRAFII 



Geografická témata se zvlášť vysokým zájmem žáků 

Žáci 
1. přírodní katastrofy 
2. svět, planety, sluneční soustava 
3. objevitelské cesty 
4. vznik Země 
5. mizení lesů 
6. přírodní a primitivní národy 
7. skleníkový efekt, ozonová díra 
8. životní prostředí; dopravy 
9. zásahy člověka do přírody 
10. problémy životního prostředí ve své vlasti 

vysoký 

Geografická témata se zvlášť vysokým zájmem žáků 

Žáci 
41. tvary zemského povrchu 
42. dopravní cesty (dopravní síť) 
43. hospodářská situace ve světě 
44. společnost a náboženství 
45. zemědělství v různých regionech světa 
46. městské a prostorové plánování 
47. pohyb obyvatelstva (mechanický) 
48. urbanizace 
49. průmysl 
50. hospodářská spolupráce v Evropě 
 nízký 



UČÍME O REÁLNÉM SVĚTĚ 


