Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Charles University in Prague, Faculty of Science
department of social geography and regional development
Doktorský studijní program: Obecné otázky geografie
Ph.D. study program: General questions in geography
Autoreferát disertační práce
Summary of the Ph.D. Thesis

Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých
věkových skupin
Czech pupils’ map skills: pupils of various age comparison

Martin Hanus

Školitel/Supervisor: RNDr. Miroslav Marada, Ph. D.

Praha, 2012

Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin

Abstrakt
Předkládaná studie se zabývá v českém prostředí dosud nedostatečně zkoumanou
problematikou, a sice mírou osvojení dovednosti práce s mapou u žáků různých
věkových skupin. Konkrétně pak mapovými dovednostmi žáků ve věku 11, 15 a 18 let,
tedy žáků na konci prvního a druhého stupně základní školy a na závěr studia na střední
škole. Výběr žáků těchto věkových skupin tak umožňuje porovnání jejich mapových
dovedností s požadavky na výkon žáků obsažené v oficiálních kurikulárních
dokumentech.
V rámci studie jsou nejprve vymezeny mapové dovednosti, a to jak na základě diskuse
zahraniční literatury, tak také na základě začlenění mapových dovedností do obecného
systému dovedností. Následně byla provedena analýza českých kurikulárních
dokumentů, jejíž výsledky byly následně porovnány s výsledky analýzy kurikulárních
dokumentů Slovenska, Finska a USA za účelem zhodnocení koncepce požadavků na
mapové dovednosti žáků. Z výsledků této srovnávací analýzy je zřejmé, že české
kurikulární dokumenty se z hlediska požadavků na dovednosti práce s mapou vyznačují
určitou nahodilostí a také absencí jasné čitelné koncepce jejich rozvoje na jednotlivých
stupních vzdělání. Na základě této analýzy byly dále identifikovány jádrové mapové
dovednosti – dovednost lokalizovat objekty na mapě, používat mapu jako zdroj
informací a samostatně tvořit mapové výstupy. Právě na první dvě skupiny mapových
dovedností byl zaměřen následující výzkum zjišťující s pomocí testu gradující náročnosti
mapové dovednosti žáků.
Výsledky tohoto testování, do něhož se zapojilo 1323 žáků, pak jasně prokázaly, že
mapové dovednosti se vyvíjejí s věkem a v závislosti na intelektové vyspělosti žáků.
Přičemž žáci ovládají spíše ty dovednosti, které jsou ve výuce častěji procvičovány,
tj. zejména lokalizace objektů na mapě. Jasně se mimo jiné prokázala skutečnost, že
požadavky na mapové dovednosti žáků na konci 1. stupně základní školy jsou
v kurikulech značně podhodnoceny, žáci tohoto věku jsou schopni úspěšně řešit také
většinu úloh určených patnáctiletým žákům. Naopak jako problematické se ukazuje, že
žáci ani jedné věkové kategorie plně neovládají mapové dovednosti, které jsou jim
striktně předepsány v kurikulárních dokumentech. Z výsledků testování je také zřejmý
značný vliv pohlaví respondentů na jejich úspěšnost, neboť chlapci vesměs všechny
úlohy řešili s vyšší úspěšností než dívky. Z dalších charakteristik majících vliv na
úspěšnost žáků v testu je možné uvést typ školy, kterou navštěvují, oblíbenost předmětu
a také známku na posledním vysvědčení.
Klíčová slova: geografické vzdělávání, geografie, mapové dovednosti, test, srovnávací
analýza, kurikulární dokumenty, Revidovaná Bloomova taxonomie, dovednost, mapa,
stupně vzdělávání, kurikulární reforma
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Abstract
The present study deals with, in Czechia, still poorly investigated topic, namely the level
of map skills of pupils of different age groups. Specifically, the thesis is concerned with
map skills of pupils aged 11, 15 and 18 years, so pupils at the end of the first, second and
third education level. Selection of pupils of these ages allows us to compare map skills
with the requirements for pupil performance contained in the official curricula.
Firstly, there are map skills defined. Subsequently, an analysis of Czech curricula was
made. Then the results were compared with the results of the analysis of curricula of
Slovakia, Finland and the U.S.A. to assess the concept of map skills in these documents.
The results of this comparative analysis show that the Czech curricula in terms of map
skills requirements indicate some randomness and lack of clear, legible concept of their
development at different levels of education. Using results of this analysis, core map
skills were identified – the ability to locate objects on the map, to use map as a source of
information and to create maps. The following research was aimed at the first two
groups of map skills. A level of pupils’ map skills was observed using a map skill test that
was composed as a difficulty-graduating test.
Results of this testing, in which 1323 students were involved, have clearly demonstrated
that map skills develop according to the age and depend on intellectual maturity of
students. Students are more eligible to those operations with maps that are more often
practised in the classroom, i.e. to locate objects on the map.
Furthermore, it was identified that the requirements for the map skills of
11-year-old pupils are greatly understated, students of this age are able to successfully
deal with more difficult tasks. On the contrary, the fact that students of all age groups do
not manage with map skills that are strictly prescribed in curricular documents is very
alarming.
It was also identified that gender of the respondents considerably influences their
success because boys solved most tasks with a higher success rate than girls. Among
other characteristics affecting the success of students in the test, the type of school, the
popularity of the subject and also school assessment of pupils can be named.
Keywords: geography, geographical education, map skills, test, comparative analysis,
curricular documents, Revised Bloom's taxonomy, skill, map, educational level,
curricular reform
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1. Úvod
Po společenských a politických změnách, které v Česku odstartoval rok 1989, došlo na
přelomu 20. a 21. století k podstatným změnám vzdělávacího systému, jejichž hlavní
součástí byla kurikulární reforma. Jedním z hlavních cílů této kurikulární reformy byla
změna cílů vzdělávání. Došlo tak k přenesení důraz z osvojování faktů na rozvoj
dovedností. Bylo tak očekáváno, že žáci budou lépe připraveni na život v dynamicky se
rozvíjející informační společnosti. Jednou ze slabin této kurikulární reformy je fakt, že
dokumenty vznikaly často bez návaznosti na výzkumné projekty zjišťující aktuální stav
znalostí a dovedností u českých žáků. Absence znalosti výchozího stavu žákovských
vědomostí tak komplikuje hodnocení efektivity dané reformy.
Tento stav byl jedním z důvodů zaměření předkládané studie na ověřování úrovně
osvojení geografických dovedností žáky jednotlivých stupňů vzdělávání a vzájemné
porovnání dovedností žáků různých věkových skupin. Nicméně bylo nutné rozsáhlý
soubor geografických dovedností redukovat. Bylo rozhodnuto, že výzkum se zaměří na
žákovské dovednosti práce s mapou, neboť práce s mapou je jednou z hlavních
dovedností, které by si žáci měli osvojit v rámci výuky vlastivědy, zeměpisu a geografie.

2. Cíle práce
Hlavním cílem předkládané studie je zjištění úrovně mapových dovedností českých žáků
na konci 1. a 2. stupně základní školy a na závěr studia na střední škole. To mimo jiné
umožní porovnat, do jaké míry odpovídají mapové dovednosti žáků požadavkům na
mapové dovednosti obsaženým v oficiálních kurikulárních dokumentech. Hlavní cíle
předkládané studie lze tedy shrnout do následujících bodů:
Přispět k diskusi k vymezení a definici mapových dovedností.
Identifikovat postavení a koncepci mapových dovedností v českých kurikulárních
dokumentech a porovnat je s kurikuly zahraničními.
Popsat úroveň dovednosti práce s mapou jako specifickým zdrojem geografických dat
v závislosti na věku žáků.
Porovnat zjištěnou úroveň mapových dovedností s oficiálními školskými dokumenty
odpovídající věkové kategorie.
Za účelem naplnění uvedených cílů studie byly stanoveny následující výzkumné
hypotézy:
1) Vzhledem k reformnímu charakteru českých kurikulárních dokumentů (v porovnání
s dlouhodobě vyvíjenými kurikuly vyspělých zemí) lze v nich očekávat větší
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nahodilost a menší propracovanost a provázanost systému požadavků na mapové
dovednosti, a to zejména při porovnání požadavků pro jednotlivé stupně vzdělávání.
2) Mapové dovednosti žáků se vyvíjejí s věkem a v závislosti na intelektové vyspělosti
žáků, a to jak po stránce kvantitativní, tak především po stránce kvalitativní. Menší
rozdíly v míře osvojení mapových dovedností pak lze očekávat mezi 15letými
a 18letými žáky, a to z důvodu spirálovitého uspořádání výuky geografie na českých
školách.
3) Je pravděpodobné, že žáci budou ovládat ty dílčí dovednosti práce s mapou, které jsou
často procvičovány, jako např. lokalizace místopisných názvů; složitější operace
s mapami (např. syntéza informací z různých map, čtení z map málo frekventovaného
typu aj.) budou dobře zvládány spíše výjimečně.
4) Vzhledem k předpokladu stále přetrvávajícího faktografického zaměření výuky
geografie na českých školách je očekávána vyšší úspěšnost u úloh ověřujících
zapamatování faktů, zatímco dovednostní úlohy budou žáci řešit méně úspěšně.
5) Za předpokladu, že jsou požadavky na výkon žáků v závazných kurikulárních
dokumentech vhodně formulovány a mají reálný odraz ve výuce, lze předpokládat
zvládnutí požadovaných mapových dovedností u všech žáků daného věku. Tzn., že lze
očekávat totožný výkon žáků jednotlivých věkových skupin v rámci úloh určených
dané věkové kategorii.
6) U úloh pro vyšší věkové kategorie, než jsou respondenti, očekáváme nižší úspěšnost.
Z hlediska statistického rozdělení očekáváme, že pro úlohy dané věkové kategorie se
bude jednat o deformované normální rozdělení úspěšnosti se zešikmením k vyšším
hodnotám úspěšnosti, pro úlohy vyšší věkové kategorie pak pravidelnější normální
rozdělení vycházející z vrozených intelektových dispozic jednotlivých žáků.
Jak je tedy zřejmé z vymezených cílů práce i stanovených hypotéz je předkládaná studie
zaměřena na výzkum v rovině projektového (tj. koncepce mapových dovedností
v kurikulárních dokumentech) a osvojeného kurikula (tj. úroveň mapových dovedností
žáků). Na tento výzkum je záhodno navázat dalším výzkumem především v rovině
realizovaného kurikula.

3. Metodika a výsledky
V rámci studie jsou nejprve vymezeny mapové dovednosti a jsou zasazeny do systému
dovedností. Za tímto účelem bylo užito schématu základních dimenzí dovedností (dle
Švece, 1998), které bylo upraveno za účelem lepší využitelnosti v praxi. V rámci míry
obecnosti byly mapové dovednosti nejprve vymezeny jako konkrétnější než geografické
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a obecné dovednosti. Z hlediska druhu činnosti je zřejmé, že mapové dovednosti spadají
především do skupiny dovedností psychomotorických (například měření vzdáleností na
mapě, zorientování mapy vůči světovým stranám apod.) a myšlenkových (získat
informace z mapy, vypočíst měřítko mapy apod.) dovedností.
Mapu však lze také považovat za specifický zdroj informací na stejné úrovni, jako jsou
tabulky, grafy, schémata či text, pak lze dovednosti práce s mapou jako zdrojem
informací považovat za kognitivní dovednosti obecnějšího charakteru. Na základě toho
lze mapové dovednosti zahrnout také mezi mezipředmětové dovednosti. Pokud si žák
dovednosti práce s mapou jako zdrojem informací osvojí na dostatečné úrovni, pak tuto
dovednost může využít nejen při práci s geografickými informacemi a řešení
geografických problémů, ale také při práci s informacemi z jiných oborů a řešení
problémů v rámci těchto oborů, stejně jako lze v různých oborech využít dovednost
práce s textem, grafy či tabulkami.
Obrázek č. 1: Vymezení mapových dovedností

Zdroj: vlastní tvorba

Konkrétně pak byly na základě diskuse s odbornou literaturou mapové dovednosti
definovány jako komplexnější způsobilost člověka (sycenou schopnostmi, zkušenostmi,
stylem učení, motivy, prožitky a znalostmi) k rozličným činnostem s mapou, zejména
pak ke čtení, analýze, interpretaci a tvorbě map.

3.1. Srovnávací analýza kurikul
V další fázi byla provedena srovnávací analýza kurikul za účelem posouzení koncepce
požadavků na mapové dovednosti žáků ve věku 11, 15 a 18 let, přičemž porovnávána
byla kurikula Česka, Slovenska, Finska a USA, a to vždy pro tři stupně vzdělávání.
V rámci analýzy byly nejprve identifikovány požadavky na mapové dovednosti žáků.
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Následně proběhla kategorizace těchto požadavků s využitím taxonomické tabulky
Revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Na základě rozložení jednotlivých
požadavků v této tabulce byla porovnána studovaná kurikula a také identifikovány
„jádrové“ mapové dovednosti.
Z výsledků této analýzy je zřejmé, že za “jádrové mapové” dovednosti lze považovat
dovednosti spadající do tří kategorií Revidované Bloomovy taxonomie, a sice do
kategorie zapamatovat faktickou znalost (zejména lokalizace objektů na mapě),
aplikovat procedurální znalost (především dovednost čtení a získávání informací
z mapy) a tvořit procedurální znalost (tvorba map a mapám příbuzných zobrazení).
Na základě analýzy pak lze konstatovat, že požadavky na mapové dovednosti žáků jsou
součástí všech analyzovaných dokumentů, avšak výrazné odlišnosti byly zaznamenány
při porovnání požadavků na výkony žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
V kurikulech USA (nepříliš odlišná situace pak panuje i ve finských kurikulech) je patrný
důraz na požadavky ze všech tří hlavních kategorií mapových dovedností, a to u žáků
všech stupňů vzdělávání. Zároveň je zřejmá jasně formulovaná koncepce požadavků, kdy
od starších žáků jsou požadovány dovednosti z komplexnějších kategorií, bez důrazu na
prohlubování dovedností z kategorií méně komplexních. Oproti tomu v českých
a slovenských kurikulech nelze na základě výsledků provedené analýzy vysledovat
jasnou koncepci z hlediska požadavků pro různé věkové kategorie žáků.

3.2. Testování mapových dovedností
Testování se zúčastnili žáci na konci prvního, druhého a třetího stupně vzdělávání. Jejich
mapové dovednosti byly ověřovány testem, který je koncipován jako test gradující
náročnosti. Test je tedy sestaven tak, že je jeden pro všechny testované skupiny žáků.
Jednotlivé úlohy pak ověřují požadavky na mapové dovednosti jedenáctiletých žáků
(úlohy 1–7), patnáctiletých žáků (úlohy 8–14) a osmnáctiletých žáků (úlohy 15–21).
Gradující náročnost testu je tedy zajištěna důrazem na ověřování dovedností
jednotlivých stupňů vzdělávání. Základním předpokladem při sestavování testu
gradující náročnosti pak bylo, že žák s mapovými dovednostmi na určité úrovni bude
schopen řešit vždy jen úlohy v odpovídající kvalitě, či v odpovídajícím množství.
Z hlediska obsahu a zaměření jednotlivých testových úloh bylo využito závěrů analýzy
kurikul a byly ověřovány dovednosti z kategorie zapamatovat faktickou znalost
a aplikovat procedurální znalost. Zastoupení těchto dvou skupin v rámci jednotlivých
částí testu pak bylo určeno na základě Národních geografických standardů USA, kdy
zapamatování faktů je požadovány od mladších žáků, zatímco od starších žáků jsou již
vyžadovány pouze dovednosti aplikačního rázu.
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Samotné testování pak proběhlo v období listopad 2011 až duben 2012 na vzorku
1323 žáků z jedenácti škol.
Z výsledků žáků v testu lze konstatovat, že dovednosti žáků se vyvíjejí s věkem
a v závislosti na intelektové vyspělosti žáků. To se prokázalo vyšší úspěšností žáků
vyššího věku jak v celém testu, tak také v jeho jednotlivých částech. Rozložení úspěšnosti
u všech věkových kategorií víceméně odpovídá normálnímu rozdělení, nicméně zatímco
v případě jedenáctiletých žáků je toto normální rozdělení ukloněno vlevo (tj. k nižším
hodnotám průměrné úspěšnosti), tak v případě osmnáctiletých žáků je toto normální
rozdělení ukloněno vpravo, tedy k vyšším hodnotám úspěšnosti.
V rámci rozložení úspěšnosti žáků v úlohách odpovídajících jejich věkové kategorii lze
identifikovat stejné rozložení u jedenáctiletých (v rámci úloh 1–7) i u patnáctiletých
(v rámci úloh 8–14) žáků. V tomto případě se jedná o normální rozdělení s vrcholem
Gaussovy křivky okolo hodnoty úspěšnosti 60 %, přičemž nejvíce žáků dosáhlo
úspěšnosti v rozmezí 50–90 %. Vrchol Gaussovy křivky okolo hodnoty 60 % pak byl
zaznamenán i v případě osmnáctiletých žáků v rámci úloh 15–21. Avšak rozdělení dle
úspěšnosti se oproti normálnímu rozdělení vyznačuje více vrcholy. To lze vysvětlit
zaměřením úloh na ověřování požadavků z maturitního katalogu a také určitou
specializací maturantů jen na některé obory dle volby vysoké školy.
Při pohledu na rozložení úspěšnosti jedenáctiletých žáků lze také identifikovat relativně
vysoké hodnoty úspěšnosti v rámci úloh ověřujících požadavky na výkon starších žáků.
Z toho lze odvodit, že požadavky na mapové dovednosti jedenáctiletých žáků jsou
v českých kurikulárních dokumentech značně poddimenzovány, neboť žáci jsou v tomto
věku schopni nejen lokalizovat objekty na mapě, ale ovládají také dovednosti
aplikačního rázu, a to v jisté míře dokonce na vyšší úrovni obtížnosti, než je od nich
požadováno. Naopak, aniž by byly požadavky na mapové dovednosti žáků ve věku
patnácti let identifikovány jako nadhodnocené, relativně velké množství patnáctiletých
žáků dosáhlo v rámci úloh 8–15 poměrně nízkých hodnot úspěšnosti.
Osmnáctiletí žáci pak dosáhli poměrně vysokých hodnot úspěšnosti v obou částech testu
určených mladším žákům. Nicméně při bližším posouzení výsledků jednotlivých úloh
dosáhli osmnáctiletí žáci v rámci úloh ověřujících požadavky obsažené v RVP ZV pro
patnáctileté žáky úspěšnosti 78,0 %. Tuto hodnotu lze považovat za poměrně nízkou,
neboť osvojení těchto dovedností je povinné již v 15 letech, navíc spirálovitým
uspořádáním učiva by měly být tyto dovednosti ještě více upevňovány a prohlubovány.
Při posouzení jednotlivých skupin mapových dovedností se projevilo, že žáci všech
věkových skupin řešili s nadprůměrnou úspěšností zejména úlohy ověřující orientaci na
mapě a také lokalizaci objektů. Na opačné straně škály se s nízkou průměrnou
úspěšností nacházejí dovednosti práce s měřítkem mapy, získávání informací z mapy
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a také převod informací mezi dvěma různými zobrazeními reality. Z porovnání těchto
výsledků se známkou na vysvědčení je zřejmé, že známka nejvíce odpovídá úspěšnosti
úloh ověřujících znalosti, což naznačuje, že právě na ty je při hodnocení žáků ve škole
kladen důraz.
V rámci výzkumu se také prokázala výrazně vyšší úspěšnost chlapců v celém testu
i v podstatě ve všech úlohách, zejména pak u úloh zaměřených na práci s měřítkem
mapy, úloh ověřujících vnímání prostoru a u také úloh vyžadujících induktivnědeduktivnní přístup k řešení.
Podobně výrazný vliv na úspěšnost v testu pak měl také typ školy, kterou žáci
navštěvují, neboť gymnazisté dosáhli vesměs ve všech úlohách vyšší úspěšnosti než žáci
základních škol.

4. Závěr
Závěrem je možné konstatovat, že v českých kurikulárních dokumentech se projevila
větší nahodilost a menší propracovanost systému požadavků na mapové dovednosti,
a to zejména při porovnání požadavků pro jednotlivé stupně vzdělávání.
Dále se prokázalo, že mapové dovednosti žáků se vyvíjejí s věkem, a to jak po stránce
kvantitativní, tak především po stránce kvalitativní. Menší rozdíly (i když přesto
signifikantní) se prokázaly v míře osvojení mapových dovedností mezi 15letými
a 18letými žáky, což je přičítáno spirálovitému uspořádání učiva na českých školách.
Doporučení pak jednoznačně směřují k opuštění spirálovitého uspořádání v rámci
rozvoje mapových dovedností a rozlišení požadavků na mapové dovednosti obou
věkových skupin, a to jak v rovině kvantitativní, tak zejména kvalitativní.
Výsledky výzkumu také potvrdily předpoklad, že žáci ovládají spíše ty dílčí dovednosti
práce s mapou, které jsou často procvičovány, jako např. lokalizace místopisných názvů,
naopak komplexnější dovednosti jako syntéza informací z různých map již činily žákům
výraznější obtíže.
Pokud bychom se zaměřili pouze na ověřování mapových dovedností závazně
předepsaných v RVP, pak by, v ideálním případě, měli všichni žáci řešit úlohy určené
jejich věkové kategorii s úspěšností 100 %, nicméně výsledky testování ukázaly, že
současní žáci ani zdaleka nedosahují této požadované úspěšnosti. Z toho lze usoudit, že
požadavky uvedené v RVP nejsou ve školní praxi vnímány jako minimální základ, který
by si měli osvojit všichni, tj. i ti nejslabší, žáci, ale spíše jak popis toho, co by si měl
osvojit průměrně zdatný žák daného věku.
Na základě výsledků tohoto výzkumu tak není možné potvrdit, že jsou požadavky na
výkon žáků v závazných kurikulech vhodně formulovány a mají reálný odraz ve výuce.
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Ačkoliv se předkládané studii podařilo nalézt odpovědi na otázky, které si vytyčila, její
výsledky navozují další otázky a problémy, které by se měly stát předmětem dalšího
výzkumu. Možné další zaměření výzkumů lze rozčlenit do několika hlavních směrů:
zkoumání mapových dovedností do větší podrobnosti, zaměření na podobný výzkum
v rámci ostatních geografických dovedností a přístup k hodnocení dovedností ve školní
praxi.

1. Introduction
After social and political changes that started in Czechia in 1989, several significant
changes in the educational system took place at the turn of the 20th and 21st century. The
main part of these changes was a curricular reform aimed at the reform of educational
goals (transfer from the emphasis on learning facts to the emphasis on developing
skills). One of the weaknesses of the curricular reform is the fact that curricula were
created without knowledge of the current level of pupils’ knowledge and skills. This fact
complicates the evaluation of the reform effectiveness
This state influenced the general focus of this study – that is: to examine the level of
geographical skills of students at different levels of education and to compare skills of
pupils of a different age. However, it was necessary to reduce the large set of geographic
skills. Due to the fact that map skills are one of the main skills that pupils should develop
during geography lessons, it was decided that the research would be focused on these.

2. Objectives
The main objective of this study is to examine the level of map skills of Czech pupils at
the end of the first, second and third level of education. Among other things, it enables to
compare how curricular requirements correspond with pupils' map skills.
Main objectives of this study can be summarized as the following:
To contribute to the discussion on the definition of map skills.
To identify the concept of map skills in Czech curricula and compare it with foreign
curricula.
To describe the level of map skills in the relation to the age of pupils.
To confront observed level of map skills with the curricular requirements.
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In order to fulfill these objectives, the following research hypotheses were established:
1) Due to the reform nature of the Czech curricula (compared with the long-term
developing curricula of developed countries), more randomness and less consistency
of the system of map skills requirements can be expected.
2) Pupils' map skills develop (both quantitative and qualitative) according to the age
and depend on intellectual maturity. Fewer differences in the level of map skills can
be expected among 15- and 18-year-old pupils because of the spiral arrangement of
geography lessons at Czech schools.
3) It is likely that students will handle with the map skills that are often practiced, such
as to locate objects on a map; on the other hand, complex operations with maps (e.g.
synthesis of information from different maps etc.) will be rarely mastered.
4) Due to the persisting factual focus of geography education at Czech schools, pupils are
expected to be more successful at remembering-fact tasks while skill-oriented tasks
will be solved less successfully.
5) If requirements in curricula are properly formulated and reflected in practice,
mastery of the required mapping skills for all pupils of the particular age could be
assumed.
6) The success rate of tasks for the higher age category than the respondents are is
expected to be lower. In terms of statistical distribution, we expect the normal
distribution of the success rate sloping to higher values in tasks corresponding to the
age of pupils and the normal distribution of the success rate sloping to lower values in
tasks for the higher age category.
As it is evident from the objectives and hypotheses, the presented study is focused on
the research of the project (i.e. concept of map skills in curricula) and acquired (i.e. the
real level of pupils’ map skills) curriculum.

3. Methods and results
In the study, map skills are firstly defined and their position in the general system of
skills is specified. For this purpose, the scheme of basic dimensions of skills (according
to Švec, 1998), which was modified for better usability in practice, was used.
Firstly, map skills were defined as a more specific component of geographical skills. In
terms of the type of the activity, it is clear that map skills are mainly psychomotor (such
as to measure distances on the map etc.) and cognitive (to obtain information from
maps, to calculate the map scale etc.) skills.
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However, the map can also be regarded as a general source of information at the same
level as tables, charts and texts. Then map skills should be regarded as more general
cognitive skills. Based on this, map skills can be included into the group of
interdisciplinary skills.
Figure 1: Definition of map skills

Source: own work

Specifically, map skills can be, according to the literature, defined as a complex ability
(affected by experience, learning style, knowledge etc.) to different operations with
maps, especially to read, analyze, interpret and create maps.

3.1. Comparative analysis of curricula
In the next step, comparative analysis of curricula was carried out in order to assess the
concept of map-skill requirements for pupils aged 11, 15 and 18. Curricula of Czechia,
Slovakia, Finland and the United States (each for three levels of education) were taken
into account.
Firstly, map-skill requirements were identified. This was followed by categorization of
these requirements using the taxonomy table of Revised Bloom's taxonomy of
educational objectives. Based on the distribution of individual requirements in this
table, curricula were compared and also "core" map skills were identified.
Due to the results of this analysis, it is clear that skills falling into three categories of the
Revised Bloom's taxonomy, namely into the remembering-factual-knowledge category
(especially locating objects on maps), into the applying-procedural-knowledge category
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(obtaining information from maps) and into the creating-procedural-knowledge
category (creating maps) can be regarded as the "core map" skills.
Based on the analysis, we can state that map-skill requirements are included in all
analyzed documents but significant differences were observed, especially when the
requirements for pupil performance among various levels of education were compared.
U.S. curricula (and an almost similar situation is in the Finnish curricula) require skills
from all three main categories from students at all levels of education. In these curricula,
clear conception of the map skills is also apparent. In contrast, based on the results of
the analysis, in the Czech and Slovak curricula, any clear conception of the requirements
cannot be traced.

3.2. Map skills testing
Pupils at the end of the first, second and third level of education participated in mapskill testing. Their map-skill level was investigated by a test which was designed as
a difficulty-graduating test. The test was the same for all tested groups of pupils. Map
skills of 11-year-old pupils (tasks 1–7), 15-year-old pupils (tasks 8–14) and 18-year-old
pupils (tasks 15–21) were investigated by particular tasks. The basic assumption of the
difficulty-graduating test was that a pupil with map skills at a certain level would be able
to solve tasks in an adequate quality or quantity.
In terms of content and focus of individual test tasks, conclusions of comparative
analysis of curricula were used (particular tasks are focused on the rememberingfactual-knowledge skills and applying-procedural-knowledge skills). The representation
of these two groups in different parts of the test was determined by the map-skill
concept of the U.S. National Geographical Standards, where remembering facts is
required especially from younger pupils, while the older students are mainly required to
apply knowledge.
The testing took place from November 2011 to April 2012 on a sample of 1323 students
from eleven schools.
Based on the pupils’ results in the test, it can be stated that map skills develop according
to the age and depend on intellectual maturity of students. The distribution of the
success rate for all age groups corresponds with the normal distribution (sloping to the
lower values at 11-year-old pupils and sloping to the higher values in the case of 18year-old students).
The distribution of pupils' success rate in the tasks appropriate to their age group can be
identified as the same at 11-year-old (at tasks 1–7) and at 15-year-old (at tasks 8–14)
pupils. In this case, the normal distribution of the success rate with the Gaussian curve
peak around 60 % was observed. The Gaussian curve with the peak value around 60 %
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was also identified in the case of 18-year-old students (at tasks 15–21). However, the
distribution of a success rate of 18-year-old pupils is, in contrast with the normal
distribution, characterized by multiple peaks.
Looking at results of 11-year-old students, a relatively high success rate in the tasks,
which test the requirements of older pupils, can be also identified. It can be inferred that
the requirements for 11-year-old pupils’ map skills in the Czech curricula are
substantially undersized, as the pupils of this age were not only able to locate objects on
the map, but they also proved application skills, even at a higher level of difficulty than is
required. On the contrary, without map-skill requirements for 15-years-old pupils being
identified as exaggerated, a relatively large number of pupils at the age of 15 achieved
within tasks 8–15 a fairly low success rate.
18-year-old pupils then reached a relatively high success rate in both parts of the test for
younger pupils. However, in tasks testing requirements contained in FEP for 15-year-old
pupils, 18-year-old pupils achieved only 78.0 % success rate. This value can be regarded
as relatively low since the mastery of these skills is already compulsory at the age of 15.
In addition, due to the spiral arrangement of school geography, these skills should be
further consolidated and deepened during the third educational level.
Results also show that pupils of all ages deal with the above-average success rate with a
task focused on map orientation and on location of objects on a map. On the opposite
side of the scale, with a low average success rate, there are using-map-scale skills and
reading-map skills. Comparing these results with a pupil’s school mark, it is clear that
the mark closely correlates with the success rate in factual-knowledge-tasks. That
suggests that the highest emphasis in the assessment of the pupils at school is laid on
factual knowledge.
The research also showed a significantly higher success rate of boys throughout the test
and almost in all tasks, especially in tasks focused on using a map scale, tasks that test
the perception of space and also tasks requiring the inductively-deductive access to the
solution. Similarly, the type of school also had a significant influence on the success rate
in the test, mostly because the students of grammar schools achieved a higher success
rate in all tasks than primary school pupils.

4. Conclusion
Finally, it can be stated that the Czech curricula show more randomness and absence of
concept of map-skill requirements for each level of education.
It also shows that pupils' map skills develop with age, both in terms of quantity and
quality. Smaller differences (although still significant) were observed among the level of
map skills of 15-year-old pupils and 18-year-old pupils. It could be attributed to the
14

Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin

spiral arrangement of the geography lessons at Czech schools. It could be recommended
to leave the spiral arrangement of map skills and differentiate requirements for map
skills of these age groups, both in quantitative and especially qualitative terms.
The research results also confirmed the assumption that students better handle with
those map skills that are often practised, more complex operations with maps are rarely
mastered.
If we focus only on map skills prescribed in the FEP, then, ideally, all students should
reach the success rate of 100 %, but test results show that students are far from
reaching the desired value. It can be concluded that the requirements set out in FEP are
not in practice perceived as a minimal level that all pupils should learn, but rather as
a description of what should be adopted by an average student.
Based on the results of this research, it is not possible to confirm that the requirements
in compulsory curricula are appropriately formulated and have a real reflection in
practice.
Although this study succeeded in finding answers to the set questions, results evoke
further questions and problems that should be the subject of further research. On the
basis of their focus, future projects can be divided into several areas: research of map
skills in a larger detail, research focused on similar research of other geographical skills
and research focusing on accesses to assessment of skills in school practice.
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Tato studie předkládá výsledky projektu GAUK č. 160910: Úroveň osvojení geografické dovednosti práce
s mapou u žáků různých věkových skupin.
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