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Terminologie

 poznatky, které si člověk osvojil, nazýváme znalosti

 existují tři typy znalostí:

 deklarativní – věcné, faktické znalosti (co), tj. znalosti 

pojmů, výroků, tvrzení

 procedurální znalosti – znalost postupů (jak)

 kontextové – znalost použití (proč, za jakých 

podmínek)



Výraz „pojem“

 zobecňující označení pro celou třídu věcí a jevů, které mají 
určité společné znaky 

 Novak (1998, s. 22): pravidelnosti v událostech či 
objektech, nebo  v záznamech událostí či objektů, které 
jsou označeny určitým jménem 

 učení se pojmům – náročné:

 chápání obsahu každého pojmu (struktura jeho složek)

 správné pochopení složitých vztahů mezi pojmy 

navzájem



Poznat uspořádání pojmů

 může posloužil tzv. mapa pojmů

běžně se uvádějí dva typy:

1. studentem konstruovaná mapa pojmů

2. expertem konstruovaná mapa pojmů (Liu et al., 2010). 



Navrhujeme tři pojmové struktury

1. pojmová struktura určitého vědního oboru (vědecká 

struktura)

2. pojmová struktura učiva vyučovacího předmětu ve škole

3. pojmová struktura, k níž dospěl sám student (výsledná 

učební struktura)



Rozdíly mezi třemi strukturami

Srovnávaný aspekt Vědecká pojmová 

struktura daného oboru 

Pojmová struktura 

odpovídajícího 

vyučovacího předmětu 

Žákova pojmová 

struktura učiva              

z odpovídajícího 

vyučovacího předmětu 

Tvůrce pojmové struk-

tury 

vědci, vědecké týmy vědecký pracovník, di-

daktik příslušeného před-

mětu, vybraní zkušení 

učitelé 

žák sám 

Zdroj údajů pro vytvoření 

pojmové struktury 

pozorování, vědecký ex-

periment, vědecká teorie 

vědecké poznatky, peda-

gogický experiment, di-

daktické teorie, pedago-

gické zkušenosti učitelů 

učitelé, učebnice, spolu-

žáci, rodiče, sdělovací 

prostředky, učení, každo-

denní zkušenost 

Adresát pojmové struk-

tury 

vědecká komunita učitelé, žáci, rodiče žák sám, jeho učitelé 

Postupy a prostředky  

používané při předávání 

pojmové struktury 

vědecké monografie, 

vědecké články, referáty 

na vědeckých konfe-

rencích 

odborné články, učební 

osnovy, učebnice, meto-

dické příručky, školení 

učitelů 

školní výuka, žákovo 

samoučení, žákovou 

získávání životních zku-

šeností 

 



Rozdíly mezi třemi strukturami

Účel předávání pojmové 

struktury 

formulovat vědecké teo-

rie a ověřit jejich platnost 

vybrat, uspořádat, zpra-

covat  poznatky do po-

doby učiva; předat je 

žákům a vést žáky 

k pochopení a používání 

porozumět struktuře, na-

učit se ji a dokázat ji 

používat 

Platnost pojmové struk-

tury 

zpravidla celosvětově, 

pro celou vědeckou ko-

munitu 

zpravidla pro daný stát  zpravidla pro žáka jako 

jedince či pro skupinu 

žáků 

Stabilita pojmové struk-

tury v čase 

relativně nižší; vědecká 

struktura se průběžně  

modifikuje 

relativně vysoká; školské 

reformy a změny osnov 

se provádějí v delších ča-

sových intervalech 

rozdílná: někteří žáci 

svou pojmovou strukturu 

průběžně modifikují, jiní 

se brání koncepčním 

změnám 

Časová orientace poj-

mové struktury 

přítomnost a hlavně bu-

doucnost 

minulost, přítomnost a 

částečně i budoucnost 

minulost a přítomnost; 

budoucnost bývá nejasná 

Charakter pojmové struk-

tury 

objektivní převážně objektivní subjektivní 

 

 



Mapování pojmů - činnost

 strategie, pomocí níž se student učí, jak porozumět 
struktuře tématu, jemuž se učí

 jedná se o strategii učení druhého řádu (meta-strategii)

 student se učí analyzovat text, nacházet v něm důležité 
pojmy

 učí se identifikovat vztahy mezi nimi a přehledně je 
graficky znázornit

 výsledkem je mapa pojmů 



Mapa pojmů (Novak, 1998)



Využití pojmových map

 privátní představy o pojmech a vztazích mezi nimi se 
stanou zjevnými, viditelnými- exteriorizace

 nástroj přesného myšlení a zpětné vazby (mentální 
reprezentace pojmů a vztahů se musí znázornit)

 komunikační nástroj – studenti mezi sebou, student-učitel

 nástroje brainstormingu

 diagnostický nástroj (prekoncepce, miskoncepce)

 nástroje pro promýšlení a rozvržení budoucí činnosti

(v angl. tool for prewriting activity) 



Dvě generace mapování pojmů

první generace badatelů:

 Ausubelova teorie smysluplného učení 

 USA: rok 1979 J. D. Novak - Cornellova univerzita 

 Evropa: německý pedagog O. Richter z NDR (1965) a 

český psycholog V. Kulič (1971)

druhá generace badatelů:

 Švédsko: Åhlberg (2004), Španělsko, USA aj.  





Druhá generace: názor na mapování pojmů

výchozí teorie učení kterákoli teorie učení

chápání pojmů všechny pojmy jsou chápány 

jako důležité prvky 

délka verbálního označení 

pojmu či spojnice

není limitována

podoba pojmů, tj. uzlů grafu kromě slovních výrazů také 

obrázky, videozáznamy, 

zvukové nahrávky 

uspořádání pojmů nikoli jen hierarchické



Hodnocení kvality vytvořených map (20 systémů)

Typ skóre Hodnocení srovnáváním s kritériem, se 

„vzorovou“ pojmovou mapou 

Hodnocení bez srovnávacího kritéria, 

bez  „vzorové“ pojmové mapy 

skóre založené na 

počtu 

striktně hodnocený sémantický obsah 

mapy:  počet žákovských hran grafu 

(spojnic), které přesně odpovídají hranám 

grafu (spojnicím) v pojmové mapě 

vytvořené expertem 

počet propojení: celkový počet hran 

(spojnic) v žákovské mapě; 

správná, platná propojení: počet hran 

(spojnic), které svědčí o dobrém 

pochopení vztahu mezi pojmy ze strany 

žáka 

skóre založené na 

přesnosti 

vážený vztah: skóre je dáno 

odstupňovanou mírou podobnosti mezi 

výrokem uváděným žákem a výrokem 

uváděným expertem 

celková přesnost výroků, tvrzení: součet 

kvalitních, správných skórů získaných 

po posouzení všech výroků, všech tvrzení  

skóre založené na 

podílu, proporci 

míra shody: podíl správných, platných 

hran (spojnic) v žákovské mapě oproti 

celkovému počtu hran (spojnic) v mapě 

experta 

správnost: podíl správných, platných hran 

(spojnic) oproti celkovému počtu hran 

(spojnic) v žákovské mapě 

 



Zjišťování názoru studentů, kteří se učili 

pojmovému mapování

Ukázka posuzovací škály pro zjišťování názorů studentů na mapování pojmů pomocí počítače 

(modifikovaně podle Chiou, 2008, s. 382) 

 
souhlasím 

spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasím 
nesouhlasím 

1. Mapování pojmů mně pomohlo naučit se toto 

učivo 
4 3 2 1 

3. Mapování pojmů mně motivovalo k tomu, abych se  

učil přemýšlet mnohem samostatněji 
4 3 2 1 

6. Myslím, že mapování pojmů se dá docela dobře 

použít i v jiných předmětech 
4 3 2 1 

10. Naučit se pojmovému mapování není obtížné; šlo 

mně to snadno a rychle 
4 3 2 1 

 



Tradiční využití počítačů v mapování pojmů

 desítky let se vytváření pojmových map provádělo ručně metodou 
„tužka-papír“

 dnes už funguje pojmové mapování založené na počítači (Computer-
Based Concept Mapping) 

 existují dvě koncepce softwaru:

 strukturovaný přístup, nutno předem definovat formát mapy (Mind 
Genius, Mind Manager, Star Think, Concept Map Assessor)

 nestrukturovaný přístup (Inspiration, Kidspiration)

 interaktivní, autoinstrukční systém: Cmap Tools; student se učí 
vytvářet digitální pojmové mapy, ale také se z těchto map učit;

 kliknutím na určitý pojem se mu dostane vysvětlení



Konstruování elektronických pojmových map 

1. student sám, bez pomůcek, bez nápovědy vytváří svou 
mapu pojmů určitého učiva; začíná z ničeho

2. má k dispozici jen seznam pojmů; musí sám zkonstruovat 
vztahy mezi nimi a tyto vztahy vhodně označit

3. má k dispozici seznam pojmů i seznam označení pro 
vztahy; sám musí vytvořit síť vztahů a celou mapu 



Konstruování elektronických pojmových map

srovnání 2. a 3. možnosti (Yin et al., 2005):

2. možnost: dává větší volnost, studenti postupují rychleji a 
vytvoří bohatší strukturu vztahů, mapy jsou diagnosticky 
cennější (individuálně svébytné), ale použitá označení 
bývají svérázná a obtížně se počítačově skórují

3. možnost: postupují pomaleji a vytvoří jednodušší strukturu 
vztahů mezi pojmy; obvykle nevyužijí všechny nabídky, 
některým nerozumějí (označení spojnic provádějí experti); 
svádí k mechanickému „skládání puzzles“; dobře se 
počítačově skóruje 



E-learning a mapování pojmů

 nikoli jen zjišťování studentských znalostí pomocí 
didaktických testů či autoinstrukčních testů

 ale: zjišťovat, jakou strukturu pojmů prostudovaného 
tématu si student v mysli vytváří

 nakolik se jeho struktura kryje s tou strukturou, kterou 
autor e-learningového programu předpokládá

 průběžné konstruování pojmových map (během 
studentova průchodu programem) je obtížné a časově 
náročné

 zatím jde nejčastěji o zkoumání výsledné struktury pojmů 



Výsledné pojmové mapy u studentů

 taiwanští autoři Tseng, Sue, Su et al. (2007) dvě diagnostické fáze:

 a) tradiční didaktický test + transformování běžných numerických 
dat do speciální matice a to pomocí postupu z fuzzy teorie

 b) použití heuristického algoritmu, který automaticky konstruoval 
pojmovou mapu každého respondenta

 britští autoři (Hossain, Brooks, 2008): 

 a) polostrukturovaný rozhovor s každým účastníkem výzkumu 

 b) následně ho nechali vyplnit dotazník

 pomocí počítačového programu vytvořili individuální fuzzy 
kognitivní mapu každého respondenta zvlášť a  z těchto map 
potom jednu obecnou.  



Nejen diagnostika, ale i intervence (Chu et al., 2009)



Nejen diagnostika, ale i intervence (Chu et al., 2009)

 1. funkční rovina studenta: 

 obecné charakteristiky studenta (věk, ročník, handicap, poruchy učení, styl 
učení)

 charakteristiky studenta, důležité pro určitý předmět (např. matematiku-
co umí a co neumí)

 studentovy problémy v učení; popis jeho „učebního případu“ a potřebná 
doporučení

 2. dvě mapy znalostí:

 „kontextová mapa“ autoři tím rozumějí charakteristiky studenta a 
učitele/počítačového programu, které jsou důležité pro řešení studentova  
případu

 „obsahová mapa“ = pojmová mapa + vyučovací plán

 plán říká, které učební úlohy či  problémové učební úlohy (learning case) 
musejí být studentovi zadávány, aby se jeho nedostatky odstranili 



Kooperativní mapování pojmů

 mapování pojmů nemusí být jen individuální záležitost 

 kooperativní učení podporované počítačem (computer-
supported collaborative learning)

 němečtí autoři Engelmannová a Tergan (2007)

 distanční učení vysokoškolských studentů, prostorově 
značně vzdálených, ale komunikujících počítačově

 Úkol: Jste tři experti, jejichž úkolem je zachránit oblast 
smrkových lesů. Než se do toho pustíte, je třeba shrnout 
základní poznatky o tom, jak při záchraně postupovat. 
Vytvořte pojmovou mapu. 



Kooperativní mapování pojmů

Experiment porovnával dvě podmínky :

1. student znal svoje řešení a výsledek společné práce; 

nevěděl, jak průběžně postupují ti druzí dva.

2. student znal svoje řešení; viděl navíc,  jak průběžně 

postupují zbývající dva; viděl též výsledek společné práce. 



Princip experimentu (Engelmannová, Tergan, 2007)



Závěry

 Při e-learingu se ten, kdo řídí studentovo učení, musí 

spoléhat:

 na dílčí studentské odpovědi

 na výsledek výstupního testu.

 Z míry jejich správnosti usuzuje:

 na studentovy pokroky v učení

 i na to, jak asi student přemýšlí.

 Chybí názorný doklad toho, jakou podobu má ve 

studentově hlavě celá soustava pojmů a jejich vzájemných 

vztahů. 



Závěry

 jednou z nadějných možností  je pojmové mapování

 pro učitele otevírá nové diagnostické i intervenční 

možnosti

 pro studenta otevírá možnost:

 rozpoznat základní stavební jednotky učiva (pojmy, výroky) 

 roztřídit je podle úrovně obecnosti

 rozpoznat a výstižně pojmenovat různé typy vztahů, jimiž jsou 

pojmy propojeny 

 znázornit pojmy i vztahy mezi nimi v přehledném grafickém 

uspořádání 



Závěry

 pojmové mapování postupně vstupuje i do e-learningu 

 pět časopisů za léta 2001-2005 publikovalo práce o psychologických 
aspektech e-learningu (Shih et al., 2008) 

 ze sedmi kognitivně psychologických témat

 (motivace, kognitivní zpracování informací, pedagogické postupy, 
učební prostředí, dosavadní znalosti žáků, metagognice a kognitivně 
psychologické charakteristiky žákovského učení)

 byly v posledně zmíněné kategorii na prvním místě žákovské styly 
učení (23 článků)

 na druhém místě pojmové mapy (18 článků)

 maximum článků bylo na téma interaktivní učební prostředí ( 110 
článků)


