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U ebnice a jejich hodnocení ji nejsou jen tradi ní doménou pedagogiky a oborových didaktik, ale stávají se p edm tem výzkumu dal ích v dních disciplín, jejich optikou je na n nahlí eno.
S roz i ujícím se polem výzkumu pak není nutné u ebnice vnímat pouze jako prost edek pro p edávání znalostí. U ebnice lze také pova ovat za spole enský konstrukt a médium, které formuje
postoje a hodnoty spole nosti. V rámci tohoto pohledu lze u ebnice, zejména ty zem pisné, pova ovat za prost edek formování mentální reprezentace prostoru, která je utvá ena
a formována v pr b hu celého ivota na základ získaných znalostí a zku eností (Siwek 2011, Catling 1979).
Pro popis zemského prostoru pou ívají lidé ustálená geogra cká jména. Pro lov ka z hlediska psychologického jsou pojmenované prvky snadn ji zapamatovatelné a usnad ují mu p i azení
významu. Mnoho prvk v krajin lze také pova ovat za neutrální, pokud s nimi lidé nemají spojené emocionální nebo praktické významy. Prvky mohou být také pouze místn a asov
neemocionální, jeliko mají význam pouze pro lidi ijící v ur ité dob a kulturním prost edí (Ku erová, Novotná, Hátle, Bláha 2014). Geogra cká jména jsou pou ívána v u ebnicích zem pisu pro
reprezentaci prostoru v r zné etnosti, v r zném kontextu a s r zným významem. Z toho lze p edpokládat, e vybraná geogra cká jména jsou ovlivn na ideologií dané doby, kdy u ebnice
vznikla.
Cílem posteru je p edstavit metodu, která m e být pou ita pro hodnocení zem pisných u ebnic
z r zných asových období nebo od r zných vydavatel na p íkladu vybraného regionu
severozápadních ech.

Doubrava, J., Ma an, S. (1973): eskoslovensko. U ebnice zem pisu pro 8. ro ník ZD . Praha: SPN.

Nástroj pro hodnocení se nazývá mapa etnosti geogra ckých jmen , jedná se o nástroj kartogra cké
vizualizace.
P vodní metoda u ivových map (Hude ek 2004) byla modi kována na mapu etnosti geogra ckých jmen
(Ku erová, Novotná, Hátle, Bláha 2014).
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Obraz severo eského
prostoru jako regionu
t by, t kého a
chemického pr myslu.
Vý et podnik
(Chemopetrol) i tepelných
elektráren (Tisová, Tu imice
atd.) na úkor ostatních
objekt a jev .

U v ech geogra ckých jmen byla zaznamenána etnost výskytu a dále byla jména t íd na do
kategorií (viz obr. 1) na základ svého umíst ní v u ebnici.

Kategorie

Váha a označení
v textu

nadpis kapitoly
shrnutí
vÞkladovÞ text tuđné
vÞkladovÞ text kurzíva
podmĹt vÞkladovÞ text
jinÞ vĹtnÞ đlen vÞkladovÞ text
pod đarou
obrázek
popis grafického prvku
pojmy v mapĹ
pojmy v tabulce
pojmy v grafu
otázky/úkoly

15
8
5
4
3,5
2,5
1
3
2
2,5
2,2
2
3

Chalupa, P., Horník, S., Demek, J. (2009): Zem pis 9 pro základní kolu. eská republika. Praha: SPN.

Vyvá ená prezentace
prostoru zahrnující objekty
p írodního, ekonomického
a kulturního charakteru.
Karlovarský kraj je
prezentován jako láze ský.
Ústecký kraj jako
urbanizovaný, pr myslový,
ale i s chrán nými
p írodními celky. Liberecký
kraj jako centrum turismu.

Obr. 1: Ukázka postupu t íd ní do kategorií.

Zdroj: Chalupa, P.Horník, S. Demek, J. (2009): Zem pis 9 pro základní koluu. eská republika.
Praha: SPN.
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Pro ka dé geogra cké jméno byla po ítána jeho statistická hodnota (viz tab. 1) na základ
etnosti a váhového koe cientu. Byla stanovena hranice p ti bod , který dle na eho názoru
vhodn reprezentuje, co je t (resp. u ) je podstatné.
Tab. 1 Ukázka výpo tu statistické hodnoty
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K Úqrmngql ł nmhck Četnost

váhové
ohodnocení

Liberecký
kraj

Ještědsko kozákovský
hřbet

Trosky

Máchovo
jezero

nadpis kapitoly

15

1

0

0

0

Shrnutí

8

2

0

0

0

vÝkladovÝ text tuČné

5

1

1

0

0

vÝkladovÝ text kurzíva

4

0

0

2

1

podmĚt vÝkladovÝ text

3,5

2

1

0

0

jinÝ vĚtnÝ Člen
výkladový text

2,5

4

0

0

0

pod Čarou

1

0

0

0

0

obrázek

3

0

0

0

1

popis grafického prvku

2

1

1

0

1

pojmy v mapĚ

2,5

2

0

0

0

pojmy v tabulce

2,2

0

0

0

0

pojmy v grafu

2

0

0

0

0

otázky/úkoly

3

3

0

0

1

váha

69

10,5

8

12

vstupní limit

splnil

splnil

splnil

splnil

Chudá reprezentace
prostoru a nevyvá ený
výb r prezentovaných míst.
Mapa neukazuje ádné
pr myslové objekty.

Geogra cká jména, která p ekro ila vstupní limit p ti bod byla kartogra cky vizualizována
v prost edí ESRI® ArcGIS 10.1 s vyu itím nástroje kartogra ckých reprezentací (viz obr. 2 a 3).
Vizualizace byla provedena na základ velikosti bodového znaku, tlou ky liniového znaku
a intenzitou barvy plo ného znaku (viz mapy vpravo).

Obr. 2 Ukázka dat v prost edí ArcGIS 10.1
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Je ábek, M. ,And l, J., Pe tová, J. (2006): Zem pis 8 pro základní koly a víceletá gymnázia. Praha: Fraus.

Obr. 3 Ukázka tvorba kartogra ckého znaku
v Marker Editoru

Pro všechny mapy byla vytvořena jednotná legenda (viz obr. 4).

Mapa etnosti geogra ckých jmen:
 nástroj pro hodnocení vyvá enosti obsahu v u ebnicích
 nástroj pro hodnocení prostorové vyvá enosti prostorové reprezentace
 nástroj pro srovnání u ebnic od r zných vydavatelství (autor ) nebo z r zného období
 nástroj pro vizualizaci geogra ckých jmen jako symbol rozdílné kvality daného místa (chrán ná území vs.
oblast t by)
 nástroj, který zachycuje obraz regionu
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Obr. 4 Legenda map etnosti geogra ckých jmen
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