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MOŽNOSTI PREZENTACE POJM Ů VE VÝUCE 

 

 

DVOŘÁK Ondřej, ČR 

 

Abstrakt  

Pojmy jsou důležité prostředky komunikace mezi lidmi a jen nutné věnovat novým 
pojmům dostatečnou pozornost. Některé pojmy mohou být pro žáky problematické (pojmy 
abstraktní, konkrétní), a proto je nutné, aby je učitelé správně prezentovali. Příspěvek tedy 
zaměřujeme na prezentaci pojmů ve výuce. 

 

Abstract 

Terms are important means of communication among people, and it is necessary 
to devote sufficient attention to the new ones. Some of them make problems for pupils (for 
example abstract and concrete terms), and therefore it is essential to present them properly by 
teachers. Thus the paper is focused on the presentation of terms in teaching practice. 

 

1 Úvod 

Filozof Jerry Fodor sice trvá na tom, že pojmy jsou do velké míry vrozené, avšak většina 
vědců se zabývá spíše tím, jak se pojmům učíme, zda ze zkušenosti či za pomocí jiných 
pojmů. V 70. a 80. letech používali filozofové pojmům podobné struktury, které nazývali 
schématy. Tato schémata nepředstavovala podstatu pojmu, ale to, co je pro ně typické. Filozof 
Hilary Putham dokazoval, že v pojmech je třeba vidět stereotypy, nikoli definici podmínek  
(8, 2001). 

Zhuštění informace do podoby pojmu je nejvýhodnější tam, kde ji lze využít v nových 
situacích. Jakmile se pojem osvojí, děti se jej zařadí do svého systému pojmů (podle typu, 
snadnosti). Tento proces se dá rozdělit na dvě fáze: porovnání a odvození. Pojmy proto 
mohou být vrozené, zformované na základě příkladů nebo odvozené z jiných pojmů. Má-li 
nový předmět dostat co nejvýstižnější charakteristiku, je třeba srovnat vše, co o něm víme 
s charakteristikami ostatních podobných pojmů. Jakmile je provedeno přiřazení pojmu a dané 
situace, můžeme začít s odvozováním (8, 2001). 

Běžné a vědecké pojmy mají své silné a slabé stránky. Slabostí běžných pojmů je podle 
údajů výzkumu neschopnost abstrakce a libovolné operování s nimi. Dalším projevem 
je nesprávné používání těchto pojmů. Slabostí vědeckých pojmů je jejich verbalismus, který 
se projevuje především nedostatečným nasycením konkrétním významem. Silnou stránkou 
je schopnost užívat „připravenosti k akci“ (9, 2004).  

Osvojení si pojmů je nedílnou součástí výuky bez ohledu na to, o jaký předmět se jedná. 
Velmi důležitou roli hraje také práce učitele s pojmy. Cílem příspěvku je definovat pojem 
a seznámit s možnostmi prezentace pojmů ve výuce. 
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2 Pojem a jeho definice 

Fischer (1) definuje pojem jako označení našich myšlenek. Pojem je tedy myšlenka, která 
vnáší určitý řád, spojuje mnoho faktů, které se snaží vysvětlit tím, že je uspořádává 
do kategorií nebo tříd. 

Průcha, Walterová a Mareš (4) definují pojem jako zobecněnou představu o něčem, 
vyjádřenou jedním či více výrazy přirozeného nebo formálního jazyka. 

 

3 Pojem a jeho pojetí 

Podle J. Stoffy (2) je pojem ústřední kategorií poznání a vědění. Vztahuje se na určitý 
objekt a má abstraktní povahu, tj. je abstraktum. Od samého objektu se liší tím, že odráží jen 
jeho podstatné znaky. Smyslem abstrahování nepodstatných vlastností a znaků pojmu je jeho 
odlišení od ostatních pojmů, případně určení jeho vztahu k ostatním, např. příbuzných pojmů. 
Každý vědní obor se buduje pomocí systému pojmů.  

To, co platí v oblasti vědy či dospělého života, platí do značné míry i pro myšlení žáky 
základních škol. Autoři Škoda a Doulík (7) hovoří o dětském pojetí jako o jediných nástrojích 
poznání, které má dítě k dispozici. Pomocí těchto nástrojů dítě dekóduje realitu, jíž je 
obklopeno a je její součástí. Tyto nástroje jsou neměnné, a pokud učitel chce, aby jeho výuka 
byla efektivní, musí s nimi pracovat celým spektrem činností. Ty se neobejdou bez přímé 
spolupráce učitele.  

Dětská pojetí jsou ovlivněna všemi zkušenostmi a faktory, které na žáka působily 
v průběhu dosavadního života. Mezi faktory patří např. faktory exogenní (sociální, 
ekonomické, kulturní, náboženské, etnické atd.) a endogenní (vycházejí z individuálních 
psychických a biologických charakteristik).  

Žák, který si osvojuje pojmy, jim vštěpuje svoje zvláštnosti dle vlastního myšlení, vytváří 
tedy své vlastní pojetí. K tomu, aby si žák mohl začít osvojovat vědecké pojmy, je nezbytné 
dosáhnout určité úrovně pojmů z běžného života (7, 2009). 

 

4 Způsoby prezentace pojmů 

V praxi lze nejpřesněji význam pojmu vyjádřit definicí. Důležité je ale zvolit postupy 
výuky tak, aby byla co nejúčelnější. Z tohoto hlediska je nutné vybrat způsob, jakým pojmy 
učitel ve výuce prezentuje. 

Způsoby prezentace: 

Definice – zaměřuje se na vymezení a vysvětlení definujících znaků. Z definovaných 
pojmů lze vytvořit hierarchický strom pojmů, a tím lépe vysvětlit vztah pojmu k ostatním 
pojmům. Pro správné pochopení učiva nestačí pouze slovní znalost, ale žák si musí být 
schopen také pojem zobecnit. Některé definice pojmů mohou být pro žáky problematické 
a obtížné, proto jsou v praxi někdy využívány i jiné způsoby vyjádření obsahu pojmu. Pojmy, 
které jsou vymezeny definicí, můžeme označit jako klasické pojmy (5, 2002) 

Prototyp – jedná se o vymezení znaků, které jsou pro pojem typické (ne nutné, 
definující) (8, 2001). Dochází k srovnávání vlastností nových případů s typickými 
vlastnostmi. Pojmy vymezené jiným způsobem, než definicí nazýváme tzv. fuzzy pojmy  
(5, 2002).  
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Typický pojem - tento způsob se používá především u pojmů s obtížně vymezitelnými 
typickými znaky. Takové pojmy lze ovšem konkretizovat speciálními případy (5, 2002). 
Znalost pojmu je spjata s původními příklady, u nichž dochází k srovnávání s novými případy 
(8, 2001). Pojmy vznikají vytvořením pravidla a uložením příkladů do paměti (5, 2002). 

Všechny tyto způsoby vysvětlení obsahu pojmu učitelé ve výuce využívají. Některé učivo 
však může být problematické, a proto lze pro lepší pochopení učiva využít moderní metodu – 
pojmové mapování. 

5 Pojmové mapování 

Pojmové mapování usnadňuje porozumění pojmům prostřednictvím tvorby vizuálních 
schémat. Můžeme jej chápat jako učební a vyučovací strategii, která využívá grafické 
znázornění vztahů mezi pojmy. Technika pojmového mapování poskytuje řadu využití pro 
různé oblasti lidské činnosti: 

- stimuluje hledání nových myšlenek, např. metodou brainstormingu, 

- zpřehledňuje rozsáhlé textové dokumenty, hypertexty a hypermediální dokumenty, 

- usnadňuje prezentaci a komunikaci složitých problémů a myšlenkových procesů, 

- diagnostikuje porozumění vyučované tematice, 

- usnadňuje hledání možností řešení problému, 

- napomáhá analýze různých procesů a dějů, 

- podporuje porozumění textu při čtení, 

- povzbuzuje uživatele této techniky v další práci. 

Svůj důležitý význam však má pojmové mapování ve vzdělávacím procesu, kde pomáhá 
především žákům a studentům při: 

- pochopení učiva, 

- překódování učiva do podoby, která se lépe pamatuje, 

- zapamatování učiva, 

- vybavování učiva, 

- rekonstrukci učiva, pokud přibývají nové poznatky. 

Pojmové mapování podporuje proces rozlišování podstatných informací v obsahu učiva 
a dává studentům odvahu ke zpracování a úpravě informací, zvyšuje koncentraci studenta na 
úkol a zlepšuje motivaci sebeřízenému učení (3, 2010).  

 

6 Výhody a nevýhody pojmového mapování 

Velkou výhodou pojmových map je rozlišení učiva dle specifických vztahů mezi pojmy. 
Pro žáky je velmi důležitá vizualizace neboli grafické vyjádření vztahů mezi pojmy. Při 
získávání nových vědomostí se mohou pojmové mapy stát důležitými opěrnými body. 
Schémata, grafy a další nástroje jsou důležité k tomu, aby žáci získali přehled o učivu 
a dokázali tak sumarizovat pojmy a vztahy mezi nimi. Pozitivně pojmové mapování působí 
také na osobnost a emoce žáka. Snižuje žákovy obavy a strach z toho, že nezvládne složitější 
a rozsáhlejší učivo. Dále pak podporuje jeho sebedůvěru, uklidňuje ho v situaci písemného či 
ústního zjednodušení (3, 2010). 
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Pojmové mapování nutí žáky přemýšlet o tom, co píší, kam to píší. Učí se pracovat 
s kresbami a náčrtky, které fixují vědomosti na delší dobu.  

Typ učení pomocí pojmových map vyhovuje především žákům motivovaným pro učení. 
Ti lépe dokážou učivo analyzovat, dedukovat vztahy, mají dobré verbální schopnosti, vizuální 
představivost a ve svém učebním stylu se opírají především o vizuální zpracování informací. 

Používání pojmových map naučí žáky, jak své myšlení vyjadřovat a řídit. Pro žáky je to 
cesta vlastního hledání, objevování. Pojmové mapování je jedna ze strategií tvořivého 
vyučování.  

Techniky pojmového mapování nemá své využití pouze u starších žáků, kteří již umí číst 
a psát. Lze jej velmi efektivně využít u dětí mladších, a to ve formě obrázků. Důležité místo 
by mohlo mít pojmové mapování také při vzdělávání bilingválních dětí, kde je možné 
kombinovat slovo s obrázky. Své šance uplatnění dává také žákům se specifickými 
poruchami, např. dyslektikům, dysgrafikům ad. 

Některé další výhody použití pojmových map: 

o nutnost intenzivněji se věnovat problému, 

o rychlejší a pohotovější, než práce s textem, 

o zábavnější, poutavější, vzbuzují zájem o učivo, 

o vnášení svých vlastních názorů, 

o nahromadění mnoha informací na malé ploše, 

o lepší orientace,  

o mapy lze snadno doplňovat dalšími infomacemi. 

Pojmové mapování má však i některé nevýhody: 

o často se setkáváme s názory, že je zapotřebí výtvarného talentu, 

o problém s rozvrhnutím mapy. 

Musíme si uvědomit, že pojmové mapy nejsou prostředkem, který by vyhovoval všem 
žákům bez rozdílu. Není to tedy univerzální prostředek pro lepší pochopení učiva. Stejně tak 
nadměrné používání pojmových map může změnit tuto metodu ve velmi nepřehlednou 
a neúčinnou (2, 2006). 

 

7 Závěr 

V příspěvku jsme se pokusili objasnit důležitost pojmů ve výuce. Osvojení si pojmů je 
nedílnou součástí každého předmětu a je potřeba se této problematice věnovat. Učitel má tedy 
několik možností, jak obsah pojmu ve výuce prezentovat (definice, prototyp, typový pojem). 
Pro názornější výuku může také využít moderní vyučovací metodu – pojmové mapování. 

 

Článek vznikl v rámci řešení projektu IGA č. PdF_2011_034 s názvem Porozumění žáků 
pojmům oblasti ICT. 
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