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Pojmové mapy vznikly b ěhem výzkumného programu
v Cornellu v roce 1972, kde se Joseph D. Novak snažil 

porozum ět změnám v d ětských znalostech p řírodních v ěd. 

Z nutnosti najít lepší zp ůsob znázorn ění dětského 
pojmového chápání se objevila myšlenka znázornit 
dětské znalosti v podob ě pojmových map. 

Takto se narodil nový nástroj nejen pro použití
ve výzkumu a ve školství, ale i v jiných oborech.

Vznik pojmových map



Funkce a typy pojmových map
Pojmovou mapu vytvá ří student, metoda pojmového 

mapování má specifické funkce:

• autodiagnostickou , kdy pojmová mapa pom áhá studentovi 
zjistit uspo řádání a zachycení p říslušné probírané látky a 
sledovat vlastní postup u čení

• diagnostickou , kdy je studentova pojmová mapa pro 
učitele prost ředkem identifikace výchozí situace (co 
student už zná) a úrovn ě studentova porozum ění novým 
poznatk ům 

• interven ční, kdy se pojmová mapa stává organiza čním a 
obsahovým základem pro postup u čení, který zaru čuje 
smysluplné za čleňování nových pojm ů.



Použití pojmových map ve 
výuce

• souhrnná pojmová mapa – učitelem vytvořená mapa 
objasňuje základní pojmy a vztahy mezi nimi a efektivní výuka 
je navržena v korespondenci se strukturou pojmové mapy 
(časově náročné pro učitele)

• pomůcka p ři výuce – učitel představí vzorovou pojmovou 
mapu (vyplývající ze souhrnné mapy, ale detailnější) celé třídě
se zdůrazněním základních pojmů a vazeb, může se na ni 
v průběhu výuky odkazovat a ukazovat rozšiřování vazeb 
(pozor, někteří žáci si ji budou chtít zapamatovat, místo 
přemýšlení o vztazích v ní)

• pomůcka p ři učení – žáci vytvářejí vlastní mapy pokrývající
část učiva z učebnice a sami hledají vyjádření vztahů mezi 
pojmy.





Cmap Tools
V programu lze vytvo řit mapy, které spl ňují požadavky na 

tvorbu pojmových map:

• klíčový pojem je jasn ě definován

• relativní d ůležitost pojm ů lze jasn ě vyzna čit zvýrazn ěním 
či um ístěním blíže jádru

• lze jasn ě vyjád řit souvislosti mezi pojmy

• názorné uspo řádání umož ňuje snadnou orientaci v map ě a 
zopakování

• vytvo řená struktura je prozatímní a umož ňuje další
připojování a p řizpůsobování



Zadání pojmových map







Hodnocen í
• složitost mapy – informativní a lze snadno ur čit 

(odborníci tvo ří složité mapy, žáci s malou praxí mapy 
jednodušší)

• existence nejd ůležit ějších tvrzení – jsou to taková
tvrzení, která u čitel o čekává, že je žáci budou znát po 
ukon čení výuky daného tématu a že je bude obsahovat 
jejich mapa (pokud chybí, nemusí žák chápat vztahy 
mezi základními pojmy daného tématu)

• kvalita tvrzení – žák m ůže vyzna čit vztahy mezi pojmy, 
ale je pot řeba, aby u čitel zjistil, zda žák tyto vztahy 
dob ře chápe a jsou vyjád řeny smyslupln ě (bodování: 0 –
špatné, 1 – částečně správné, ale v ědecky slabé, 2 –
vědecky správné)





Děkuji za pozornost !


