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Úvod
Žáci, kteří ve 4. a 5. třídě absolvovali vlastivědu, 
vstupují na druhý stupeň základní školy již vyba
veni některými elementárními zeměpisnými zna
lostmi. Ty se vzhledem k povaze vlastivědné výuky 
týkají hlavně obecných informací o planetě Zemi, 
přírodě, obyvatelstvu a hospodářských aktivitách. 
V regio nálním pojetí jsou pak tyto znalosti sou
středěny zejména na obec bydliště a území Česka. 
Větší regionální přesah, kromě několika málo 
informací o Evropě a sousedních státech, bývá 
spíše výjimkou. To dokládá i obsah Rámcového 
vzdělávacího programu pro ZŠ (RVP – vzdělávací 
oblast Člověk a jeho svět, MŠMT 2017, s. 42–50) 
a nejnovějších učebnic vlastivědy pro 5. ročník 
(Čechurová a kol. 2016; Chalupa, Štiková 2018).

Na základě zkušeností pedagogů lze ovšem 
konstatovat, že na druhý stupeň již žáci při
cházejí s některými vědomostmi a představami 
o světě a jeho (makro)regionech – světadílech. 
Určité znalosti tedy mají ještě před tím, než se 
jimi začnou v hodinách zeměpisu uceleněji zabý
vat. Abychom zjistili rozsah a konkrétní podobu 
těchto vstupních znalostí a představ, podrobili 
jsme žáky několika vybraných 4. a 5. tříd šetření 
(Prášková 2018), jehož výsledky zde předkládáme.

Výzkum vstupních znalostí
Cílem výzkumu bylo prostřednictvím dotazníku 
a úkolů přizpůsobených věku 9–11letých dětí ur
čit rozsah, správnost, povahu a zaměření znalostí 

o jednotlivých světadílech. Poznatky z takto po
jatého výzkumu mohou mj. posloužit učitelům 
zeměpisu na druhém stupni při koncipování 
výuky regionů světa, která bývá obvykle zasazena 
do sedmého ročníku. Kromě vlastní kvantifikace 
znalostí byly sledovány některé aspekty emocio
nálně kognitivní stránky představ (sympatie, 
antipatie, předsudky, stereotypy), rozdíly mezi 
jednotlivými skupinami žáků, ale též například 
zdroje vědomostí.

Vstupní znalosti, na které bylo šetření vhledem 
k věku dětí zaměřeno, lze podle jejich povahy roz
členit na:
 topografické (názvy míst – sídel, zemí, přírod

ních jevů, památek apod.);
 přírodní (klima – sucho/déšť, povrch – hory/led/

ostrov, vegetace – poušť/(pra)les, živočichové);
 socioekonomické (lidé – etnicita/vzhled, spo

lečnost – způsob života/obydlí, náboženství, 
hospodářství – chudoba/bohatství, suroviny, 
známé produkty nebo pokrmy);

 ostatní (kultura, sport, osobnosti, události apod.).

Samotný výzkum byl rozdělen na dvě části – struk
turovaný brainstorming a následný test znalostí 
doplněný o osobní rozhovory s dětmi. Zúčastnilo 
se jej devět tříd (čtyři 4. třídy, čtyři 5. třídy a jedna 
malotřídka společná pro žáky 4. a 5. třídy) ze tří 
různě velkých základních škol a sídel (České Bu
dějovice, Třebíč a Urbanov v ORP Telč) s celkovým 
počtem 183 žáků (95 chlapců a 88 děvčat).

co žáci vědí o světadílech 
před vstupem na druhý 
stupeň základních škol?
Ačkoliv se s výukou světadílů žáci setkávají zpravidla až v 7. třídě základní školy, 
některé základní znalosti a představy o nich získávají již v průběhu nižších 
ročníků. Povědomí o těchto vstupních vědomostech může učiteli zeměpisu 
posloužit jak k vhodné iniciaci výuky, tak ke snadnějšímu napojení nových 
informací. Za tímto účelem byl v roce 2018 proveden výzkum mezi žáky 
4. a 5. tříd základních škol. Výsledky najdete v tomto článku, který představuje 
nejčastěji zjištěné znalosti o světadílech u žáků ve věku 9 až 11 let a věnuje též 
pozornost emocionálně kognitivní stránce jejich představ.
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Realizace každé části trvala přibližně 45 mi
nut. Šetření bylo provedeno za osobní účasti 
autorky a žáci byli předem seznámeni s povahou 
a účelem výzkumu tak, aby pracovali samostatně 
a bez obavy z případného neúspěchu. V první 
části brainstormingu byli žáci vyzváni, aby psali 
informace, které je k jednotlivým světadílům 
napadnou, přičemž pořadí světadílů si volili sami 
(obr. 1). Druhá část výzkumu spočívala ve vypl
ňování testu znalostí o světadílech. Test formou 
i obsahem odpovídal věku žáků (Chráska 2007). 
V testu proto byly zastoupeny především úlohy 
přiřazovací, velké množství obrazového materiálu 
a otevřené úlohy se stručnou odpovědí. Úkolem 
bylo např. vepsat do slepé mapy názvy světadílů, 
označit je barvou, kterou si s nimi spojují, nebo 
se pokusit vyjádřit své sympatie k nim pomocí 
číselného pořadí (obr. 2).

Vstupní znalosti o světadílech
Hodnocení výsledků obou částí probíhalo z dů
vodu jejich odlišného zaměření zvlášť. K dokres
lení a ověření posloužily rovněž doplňkové osobní 
rozhovory s vybranými žáky. Z výsledků jsme vy
brali několik zajímavých zjištění, která mohou být 
užitečná z hlediska školní praxe a výuky zeměpisu.

Výsledky strukturovaného brainstormingu 
poukázaly na značné rozdíly ve vstupních zna
lostech o světadílech před nástupem na druhý 
stupeň ZŠ. Některé odevzdané listy obsahovaly 
i 20 až 30 pojmů, které žáka v souvislosti s daným 
světadílem napadly, jiné zůstaly zcela prázdné, 
případně obsahovaly pouze jeden až dva pojmy 
(někdy i nesprávné). Převážná většina listů měla 
do deseti položek (obr. 1). V důsledku toho byla 
celková shoda v udávaných pojmech poměrně 
nízká, ačkoliv byly příbuzné informace zahrnuty 
do jedné společné kategorie (např. bída, chudoba, 
chudí, chudí lidé). Jedinou výjimku tvořily Česko 
(příp. Česká republika) a Německo, které ve spoji
tosti s Evropou jmenovala více než polovina žáků. 
U ostatních světadílů bylo vzácné i to, že by se daný 
pojem opakoval ve více než 20 % případů (tab. 1).

Porovnámeli počet položek, které žáci psali 
k jednotlivým světadílům, první příčku podle oče
kávání obsadila s významným náskokem Evropa. 
Celkový počet k ní uváděných správných pojmů 
ostatně převýšil součet těch, které žáci napsali 
ke všem ostatním světadílům dohromady (tab. 2). 
První osvojené informace o prostoru bývají zpra
vidla ty geograficky nejbližší. Část pojmů, které 
žáci vpisovali k Evropě, se zároveň přímo či ne
přímo vztahovala k naší vlasti. Ovšem i bez těchto 
pojmů by Evropa z hlediska prokázaných znalostí 
výrazně předčila ostatní světadíly. Na druhém 
místě v počtu správných znalostí se umístila se 
značným odstupem trochu překvapivě Afrika. K ní 

Tab. 1 nejčastěji uváděné pojmy1 na základě brainstormingu žáků vybraných 4. a 5. tříd

Podíl žáků, kteří daný pojem uvedli

30–50 % 20–30 % 10–20 %

Evropa Česko2, Německo2, Polsko, Rakousko, 
Slovensko, Praha, Karlův most, Vltava

Č. Budějovice, Třebíč, Brno, Bratislava, 
Labe, pes, křesťanství, fotbal, hokej

(zde výběr těch mimo Česko) Itálie, 
chorvatsko, Berlín, Vídeň, Varšava, kočka, 
medvěd, kůň, tenis, pivo, paneláky, běloši

asie Čína, Rusko, Japonsko, pralesy, teplo

afrika teplo, černoši pouště, slon, chudí Egypt, žirafa, velbloud, lev, palmy, sucho

severní amerika donald Trump

Jižní amerika New York3

austrálie teplo, klokan

antarktida led, zima, tučňák lední medvěd3, Eskymáci3 sníh, tuleň, iglú3

Zdroj: vlastní výzkum. Poznámky: 1 Některé příbuzné pojmy byly při sčítání sloučeny. 2 U pojmů Česko a Německo byl jako u jediných výskyt nad 50 %. 3 Kurzívou 
psané jsou pojmy uváděné žáky k danému světadílu mylně. Tyto chybné informace se při kvantifikaci znalostí o světadílech nezapočítávaly.

obr. 1 Příklad brainstor-
mingu pojmů, které si žák 
5. třídy vybaví k jednotli-
vým světadílům. Zdroj dat: 
Prášková (2018).
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udávané pojmy navíc vykazovaly relativně velkou 
shodu. To vypovídá o vysoké míře identifikace, ale 
též stereotypizace Afriky coby „světadílu s teplým 
podnebím a pouštěmi, obývaným černochy, divo
kými lvi, slony a žirafami“ již u malých dětí. Třetí 
místo obsadila Asie, k níž si sice žáci vybavili řadu 
pojmů, které se ale vyskytovaly s nízkou četností. 
Lze to zdůvodnit jednak významem a velikostí 
Asie a jednak její pestrostí, která brání vytváření 
jednoduchých stereotypů. Opakem toho může být 
v pořadí vědomostí nečekaně čtvrtá Antarktida. 
V myslích dětí evokuje jednoduchý, zato jasný 
obraz „země ledu, sněhu a zimy, v níž přežijí jen 
tučňáci a tuleni“.

Nejnižší úroveň vědomostí žáci prokázali 
u Severní Ameriky, Austrálie a Jižní Ameriky. 
Koresponduje to s jejich značnou geografickou 
vzdáleností a, nadneseně řečeno, s prvními pro
jevy přirozeně se formujícího europocentricky 
zaměřeného dětského pohledu na svět. V případě 
Severní a Jižní Ameriky se v listech vyskytovalo 
mnoho chyb, které ukazují, že si žáci obě Ameriky 
vzájemně pletou. Příkladem může být poměrně 
časté řazení města New York do Jižní Ameriky. 
Ještě běžněji se vyskytovaly chyby u Antarktidy, 
jíž děti nesprávně připisovaly Eskymáky, ledního 
medvěda nebo iglú. 

Z povahy pojmů uváděných v rámci brainstor
mingu je patrné, že v případě Afriky, Antarktidy 
a Austrálie převládají u dětí hlavně obecné pří
rodně orientované vědomosti (klima, vegetace, 
zvířata – zejména velcí savci). Pouze u Afriky jako 
jediného ze všech světadílů se vyskytlo patrné 
spojení s obyvatelstvem (černoši, chudí). U Asie 
a obou Amerik byla četnost opakování uváděných 
informací velice nízká. Není bez zajímavosti, že 
nejčetnějším slovem dávaným do spojitosti se 
Severní Amerikou bylo jméno amerického pre
zidenta Donalda Trumpa. Jednoznačně nejvíce 
položek žáci psali k Evropě, přičemž se v někte
rých z nich vzájemně shodovali i z více než 30 % 
(tab. 1), a tyto informace navíc měly většinou 
i konkrétnější povahu než u ostatních světadílů. 
Více tak mezi nimi byly zastoupeny topografické 
pojmy – názvy států, měst, pohoří a řek s důrazem 
na blízký středoevropský prostor a území Česka, 
se kterými se žáci ve stejné době seznamovali 
ve výuce vlastivědy.

Světadíly v představách 
a postojích žáků
Podobná zjištění lze nepřímo vyčíst i z testu, 
který tvořil druhou část šetření. Určitou výjimku 
představoval úkol věnovaný lokalizaci světadílů, 
tedy jejich správnému pojmenování ve slepé mapě 
(obr. 2). Tento úkol se ukázal pro mnoho žáků 
obtížný, přičemž žádný ze světadílů, s jedinou 

výjimkou Antarktidy, nezaznačila správně ani po
lovina žáků. Překvapivě vysokou úspěšnost lokali
zace Antarktidy, ale též Severní a Jižní Ameriky, lze 
zdůvodnit již existující základní znalostí světových 
stran a pólů, tedy látky probírané ve vlastivědě 
na prvním stupni. U obou Amerik tak můžeme 
hovořit o jistém kontrastu mezi jejich relativně 
úspěšnou lokalizací na straně jedné a minimál
ními znalostmi ba chybnými představami o nich 
(miskoncepcemi) na straně druhé. Jako negativní 
lze vnímat zjištění, že největší problémy měli 
žáci naopak s lokalizací Evropy a Asie, na čemž se 
pravděpodobně podepsala skutečnost, že vizuálně 
tvoří jeden pevninský celek a v předtištěné obry
sové mapě od sebe nebyly odděleny žádnou linií.

Emocionálně kognitivní aspekt představ o svě
tadílech byl zjišťován úkolem, v němž děti měly 
světadíly seřadit podle vlastních sympatií, resp. 
oblíbenosti (tab. 2). V tomto čistě subjektivním 
vyjádření žáci výrazně upřednostnili jim nejlépe 
známou a domovskou Evropu. S odstupem ji 
následovaly Jižní Amerika a Austrálie, ačkoliv 
povědomí o nich vyšlo jako ze všech nejnižší 
a mnohdy chybné. Vysvětlením může být dětská 

obr. 2 Ukázka listu 
věnovaného lokalizaci 
a emocionálně kognitivní 
stránce představ žáka 
5. třídy o světadílech. 
Zdroj dat: Prášková (2018).
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představa něčeho „pohádkově“ vzdáleného, exo
tického a neznámého. Průměrně nejhůře pak vní
mali Antarktidu a Afriku, které si zhusta spojovali 
s nevlídným prostředím k životu, resp. chudobou. 
Doplňující otázka zaměřená na vnímání světadílů 
prostřednictvím barev se ukázala jako problema
tická, neboť se o ni pokusilo jen malé množství 
těch, jimž se zároveň podařilo světadíly v mapě 
správně pojmenovat. V takto skromném vzorku se 
nicméně dílčí shoda projevila ve ztotožnění Afriky 
s černou barvou, Asie s barvou žlutou a Antarktidy 
s bílou barvou (pomocí popisku). Odpovídá to 
všeobecně rozšířenému vnímání barevných ko
notací odvozených od dominantní rasy zdejšího 
obyvatelstva (resp. ledu v případě Antarktidy). 
Klasickým důkazem může být i celosvětově známý 
symbol barevných olympijských kruhů.

Šetření ukázalo velké rozdíly v objemu znalostí 
a jejich úrovni. Za některé by se nemuseli stydět 
ani žáci druhého stupně, značná část však podle 
očekávání projevila vědomosti minimální. Kvan
tifikace znalostí prokázala, s výjimkou poznatků 
o Evropě (včetně Česka), téměř zanedbatelný 
rozdíl mezi žáky 4. a 5. ročníku, stejně jako mezi 
děvčaty a chlapci. V tomto srovnání dosahovali 
jen nepatrně lepších výsledků žáci 5. ročníků 
a chlapci. Jako zdroje svých vědomostí o světa
dílech označovali (vybrali ze seznamu) žáci nej
častěji: 1. školu, 2. internet, 3. rodinu a 4. televizi. 
Zde je ale nutné podotknout, že ne všechny děti 
v tomto věku jsou schopny si konkrétní zdroj 
svých informací plně uvědomovat. Proto je třeba 
toto zjištění brát jen jako doplňující.

závěr
Výzkum ukázal, že povědomí o světadílech je u vět
šiny žáků před začátkem výuky zeměpisu na dru
hém stupni výrazně limitováno (kromě rodinného 
zázemí) zejména bezprostředními zkušenostmi 

s výukou vlastivědy. Ta se ve 4. a 5. ročníku sou
středí na prostor Česka s dílčím přesahem do 
sousedních zemí, případně Evropy. Se vzdáleností 
od bydliště logicky klesá počet i přesnost vědo
mostí žáků. Množství pojmů, které si 9–11letí žáci 
vybavovali ve spojitosti s Evropou a Českem, pře
vyšovalo součet znalostí o všech ostatních světa
dílech dohromady. Ty se nejčastěji omezovaly jen 
na vybrané přírodní charakteristiky, jako je klima, 
flóra nebo fauna.

Na základě výsledků šetření mohou učitelé 
zeměpisu získat lepší povědomí o tom, s jakými 
znalostmi a představami o světě přichází žáci 
na druhý stupeň ZŠ a jak velké jsou mezi nimi 
rozdíly. Uvedené vstupní znalosti mohou sloužit 
jak k vhodnému úvodu do výuky světadílů, tak ke 
snadnějšímu napojení nových informací, nebo 
přizpůsobení metod a forem výuky v hodinách. 
Učitelé prvního stupně z výsledků šetření získá
vají přehled o průběžném utváření všeobecného 
rozhledu žáků. V neposlední řadě mohou výsledky 
sloužit pro informaci rodičům, kteří myšlení 
svých dětí této věkové kategorie silně ovlivňují 
a napomáhají k utváření jejich zájmů, názorů 
a způsobů vnímání okolního světa.

Abstract

What do pupils know 
about continents before 
entering the second 
stage of elementary 
schools? The article 
presents the research 
carried out in three czech 
elementary schools among 
pupils attending the 4th 
and the 5th grade (i.e. 
9 to 11 years of age). The 
aim of this survey was to 
find out what particular 
knowledge, attitudes 
and awareness about 
continents the pupils have 
before they start with 
geography at the second 
stage of elementary 
schools. These findings 
on pupils’ entrance 
knowledge should help 
geography teachers not 
only to initiate presenting 
the regions of the world 
but also to connect new 
information effectively to 
the existing knowledge.

Tab. 2 Pořadí světadílů podle výsledků šetření mezi žáky vybraných 4. a 5. tříd

Podle množství znalostí 
(bodová kvantifikace1)

Podle úspěšnosti lokalizace 
(podíl žáků, kteří světadíl správně 
lokalizovali ve slepé mapě, %)

Podle oblíbenosti/sympatií 
(aritmetický průměr pořadí uvedených 
žáky)

1. Evropa 122,8 1. Antarktida 56 1. Evropa 1,7

2. Afrika   30,5 2. S. Amerika 46 2. J. Amerika 3,8

3. Asie   17,3 3. J. Amerika 38 3. Austrálie 3,9

4. Antarktida   15,8 4. Austrálie 36 4. S. Amerika 4,2

5. S. Amerika   12,0 5. Afrika 36 5. Asie 4,3

6. Austrálie     5,5 6. Evropa 27 6. Afrika 4,6

7. J. Amerika     5,3 7. Asie 22 7. Antarktida 4,9

Zdroj dat: Prášková (2018). Poznámky: 1 Byla odvozena z četnosti správně uváděných pojmů, kterou zachycuje tab. 1. 
Správný pojem uvedený více než 50 % žáků byl ohodnocen 6 body, 30–50 % 4 body, 20–30 % 2,5 body, 10–20 % 1,5 body, 
5–10 % 0,75 body. Výsledný součet těchto bodů vyjadřuje pomyslný celkový objem znalostí (opakujících se pojmů) uvedených 
zkoumaným vzorkem 183 žáků.
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Tento soubor (článek) je vlastnictvím časopisu Geografické rozhledy a pod-
léhá právní ochraně.  Vydavatel i nakladatel časopisu si vyhrazují právo 
článek zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích časopisu za 
účelem propagace časopisu.  Dílo není určeno ke komerčnímu využití. Smí 
se šířit, pokud jsou korektně uvedeny údaje o autorovi, článku a jako zdroj 
citován časopis Geografické rozhledy.


