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Popis oblasti 

V rámci vymezené kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem je oblast Vztah 

k místu definována takto: 

V oblasti Vztah k místu rozvíjíme postoje a dovednosti žáka vedoucí k hlubšímu porozumění 

konkrétnímu, blízkému místu a komunitě, a k jeho propojení se světem. Tato oblast je pro rozvoj 

kompetence odpovědného jednání v kontinuu pomyslnou kotvou. Jsem-li někde zakotven, mám-li na 

Zemi místo, k němuž cítím hlubší vztah, znamená to, že vůči němu mohu posuzovat to ostatní. Význam 

pro mě získávají i jiná místa, odhaluji vzájemnou propojenost, závislost těchto míst a buduji si skrze ně 

postupně vztah k celému světu. Rozvinutý vztah k místu je také předpokladem pro rozvoj aktivního 

přístupu k řešení environmentálních a sociálních problémů spojených s místem, k připravenosti jednat 

v místě ve prospěch komunity a životního prostředí.  

Oblast je rozdělena do dvou složek. Ve složce Sounáležitost s místem se zaměřujeme na rozvoj postojů 

a hodnot souvisejících s naší vazbou na místo, s jeho důležitostí pro naplňování našich potřeb a na 

vnímání místa jako součásti vlastní identity. Ve složce Porozumění místu vedeme žáka k pochopení 

významových rovin místa: čím je místo jedinečné, jaké jsou jeho potřeby a problémy, a jak můžeme 

tyto významy účinně a smysluplně interpretovat (předávat) druhým. 

Vztah k místu podporuje častá a pravidelná přímá zkušenost žáků s ním a její reflexe. Můžeme se 

zaměřit na poznávání různých souvislostí místa (exkurze, projekty spojené s místem), ale i na budování 

zážitků (smyslové, zážitkové hry a akce spojené s údržbou místa). Oba přístupy propojují některé 

dlouhodobější metodické přístupy (např. Venkovní výuka, rozhovory s pamětníky) nebo promyšlená 

tematická výuka zaměřená na region. Rozvoji vztahu k místu ve škole se věnuje metoda místně 

zakotveného učení, v ČR realizovaná ve formě programu Škola pro udržitelný život. Samostatnou 

metodou je také Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví využívaná např. v budování 

expozic v muzeích, naučných stezek v chráněných oblastech apod. Její principy lze využít i ve školách 

při tvorbě různých hledaček (questing, geocaching). Šíře způsobů zapojení i témat spojených s místem 

ukazují, že tuto oblast je možné rozvíjet v každé vzdělávací oblasti a každém předmětu. 

Analýza pokrytí oblasti v RVP 

Oblast Vztah k místu, považovaná v projektu CIVIS za důležitou oblast rozvoje kompetence 

k odpovědnému jednání k přírodě a lidem, se v RVP ZV příliš nepromítá do formulace klíčových 

kompetencí. Pouze dílčím způsobem a nepřímo ji lze vnímat v „kompetencích občanských“ ve 

formulaci „respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví“ (str. 12). 

Vcelku výrazná pozornost je jí naopak věnována na 1. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 

v určité míře pak i na 2. stupni ve vzdělávacích oborech Výchova k občanství a Zeměpis, a také 

některých průřezových tématech (Environmentální výchova, Výchova demokratického občana, 

Multikulturní výchova). Zdůrazňována není naopak na 2. stupni ve vzdělávacích oborech Dějepis 

a Přírodopis, kde by tento akcent byl rovněž logický (přírodopis sice v určité míře předpokládá výuku 

využívající reálie, nijak však nezdůrazňuje přínos, jaký má pro výuku vazba na místo a jevy blízké 

a známé žákům z jejich nejbližšího okolí). Nevyužit v RVP zůstává potenciál práce se vztahem k místu 
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(v souladu s Komenského pedagogickým principem „od bližšího ke vzdálenějšímu“) pro všechny ostatní 

vzdělávací oblasti a obory.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je tato oblast kompetencí a její dílčí složky pokryta především 

samostatným tematickým okruhem Místo, kde žijeme a dílčím způsobem dotčena v okruhu Lidé a čas. 

Pojetí je z hlediska důrazů a zejména z hlediska popisu přínosů poněkud nevyvážené. V charakteristice 

vzdělávací oblasti se o tematickém okruhu Místo, kde žijeme uvádí: „Důraz je kladen na praktické 

poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní 

výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu 

jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi." (str. 42). Ze složek tvořících 

tuto oblast kompetence je zde tedy zvýrazněno jak porozumění místu, tak sounáležitost s místem. 

Z přínosů je ale zdůrazněn pouze přínos pro vlastenectví / národní cítění, nikoli významný potenciál, 

který rozvoj vztahu k místu má i pro další důležité oblasti postojů a hodnot týkající se občanské 

odpovědnosti k přírodě a lidem. Na úrovni cílového zaměření vzdělávací oblasti je formulován 

vzdělávací cíl o něco šířeji: „utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání 

možností aktivního uplatnění při jejich ochraně“ (str. 43). Na úrovni očekávaných výstupů a učiva 

v tematickém okruhu Místo, kde žijeme najdeme jak složku porozumění místu, tak sounáležitost 

s místem, z hlediska důrazů (resp. linií dle Vývojového kontinua) je ale většina výstupů a učiva       

zaměřena zejména na poznávání místa (více viz str. 44 a 45), ve výrazně menší míře pak na význam 

místa a jedinečnost místa („ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a vlastnického“, str. 44) a na interpretaci místa („ČJS-3-1-03 rozliší 

přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost“, 

str. 44). Z hlediska interpretace místa je zajímavé, že stanovený očekávaný výstup pro 2. období 

1. stupně (pro 4. a 5. třídu) zaměřený na interpretaci není vztažen k interpretaci vlastního 

„domovského“ místa, ale jen jiných      navštívených míst („ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 

zemích“, str.  44). Chybí některé důrazy ‒ žádoucí by bylo posílit emocionální rovinu vztahu k místu, 

interpretaci místa (viz příklad výše) a zejména zodpovědnost za místo. V tematickém okruhu Lidé a čas 

je porozumění místu, včetně jeho interpretace propojeno jen s historickými (nikoli přírodními 

a současnými) aspekty: „Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 

regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem“ (str. 46). Do formulace výstupů 

a námětů na učivo v ostatních tematických okruzích se vztah k místu výslovně nepromítá, a to přesto, 

že pro dosažení řady výstupů je adekvátní (např. pro výstupy „popíše a porovná viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích“, str. 47; „objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 

přírody, princip rovnováhy přírody, a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 

člověka“, „zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů“, str. 48; a jiné). 

Ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství je vztah k místu pojat obdobně jako u vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět – je zaměřen zejména na poznávání místa a jeho přínosy jsou zúženy na vlastenectví. 

Oproti 1. stupni (vzdělávací Oblasti Člověk a jeho svět) je zde uplatněn v celkově menším rozsahu 

a s menším důrazem – na úrovni očekávaných výstupů není vztah k místu výslovně zahrnut (objevuje 

se opět jen výstup zaměřený na vlastenectví: „rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu“, 
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str. 57), na úrovni učiva je pak zahrnuto téma týkající se poznávání místa, ale neakcentující význam 

místa, jedinečnost místa, interpretaci místa („naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá 

a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů 

a majetku“, str. 58). 

Ve vztahu k vzdělávacímu oboru Dějepis stojí za pozornost, že v charakteristice vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost je sice deklarováno, že „obecné historické problémy jsou konkretizovány 

prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.“, tento princip se pak však nijak konkrétně 

nepromítá do očekávaných výstupů a učiva oboru Dějepis (v těch místní úroveň uplatněna není, jsou 

formulovány na celostátní a mezinárodní úrovni) a pojetí výuky dějepisu je tedy v RVP v tomto směru 

značně nekonzistentní. 

V charakteristice vzdělávací oblasti Člověk a příroda se popisuje, že zde „žáci postupně poznávají 

složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, 

především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí 

a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování 

důležitých místních i globálních ekosystémů“ (str. 62). S výjimkou vzdělávacího oboru Zeměpis však 

konkrétní očekávané výstupy a učivo nejsou propojeny se vztahem k místu. Zeměpis zahrnuje 

odpovídající očekávané výstupy a učivo v tematickém okruhu Česká republika a Terénní geografická 

výuka, praxe a aplikace, opět zejména s důrazem na poznávání a zčásti interpretaci místa: 

- Tematický okruh Česká republika ‒ výstupy „Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy“ a „Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské 

a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 

místního regionu k vyšším územním celkům“ (str. 79) a související učivo „místní region – 

zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním regionům, 

základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá 

pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)“ (str. 79). 

- Tematický okruh Terénní geografická výuka, praxe a aplikace – učivo „cvičení a pozorování 

v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky a přístroje; 

stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad 

vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 

plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů“ (str. 80). 

Další prostor pro práci se vztahem k místu vytvářejí v RVP průřezová témata. Průřezové téma 

Environmentální výchova formuluje jako přínos k rozvoji osobnosti žáka to, že „napomáhá rozvíjení 

spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni“ (str. 135) 

a práci s místem zdůrazňuje v popisu všech čtyř tematických okruhů; pojetí je omezeno čistě na 

poznávání místa. V tematickém okruhu Ekosystémy zmiňuje mj. „aplikaci na místní podmínky“. 

V tematickém okruhu Základní podmínky života jsou u dílčího tématu Energie zdůrazněny „místní 

podmínky“ a u dílčího tématu Přírodní zdroje „způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí“. 

Tematický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí zmiňuje „příklady z okolí“ v dílčím 

tématu Ochrana přírody a kulturních památek. V tematickém okruhu Vztah člověka k prostředí 
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podrobněji rozvádí dílčí témata Naše obec a Aktuální (lokální) ekologický problém (vše str. 136‒137). 

Průřezové téma Výchova demokratického občana zahrnuje dílčí téma „formy participace žáků na životě 

místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci“ (str. 130) a u průřezového 

tématu Multikulturní výchova se uvádí v charakteristice, že „se hluboce dotýká i mezilidských vztahů 

ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní 

komunitou“ (str. 132). Obě tato průřezová témata tak více zdůrazňují jinak deficitní složku 

sounáležitosti s místem. 

Shrnutí a doporučení pro revize RVP 

RVP pracuje se vztahem k místu v některých svých částech – ty mohou být určitou inspirací i pro ostatní 

vzdělávací oblasti a obory (jde zejména tematický okruh Místo, kde žijeme v rámci vzdělávací oblasti 

Člověk a svět, části vzdělávacího oboru Zeměpis a části některých průřezových témat). RVP přitom 

zdůrazňuje zejména aspekt poznávání místa a přínos práce se vztahem k místu pro vlastenectví / 

národní cítění, nedostatečně zmiňuje další složky, aspekty a přínosy práce se vztahem k místu ‒ jde tak 

o poněkud zužující pojetí. 

Při revizích RVP je žádoucí vzít v potaz, že vztah k místu je významnou oblastí budování odpovědného 

jednání vůči přírodě a lidem, a jako takový by se měl v RVP mnohem zřetelněji objevit jednak 

ve formulaci klíčových kompetencí a jednak tvořit buď samostatný tematický okruh, nebo významný 

princip v rámci průřezových témat (tak, jak se do určité míry již promítlo do metodického materiálu 

NÚV „Doporučené očekávané výstupy pro průřezová témata“). Zároveň je při tom žádoucí v RVP lépe 

vystihnout přínosy práce se vztahem k místu nejen pro vlastenectví, ale i pro chápání vlastní identity, 

odpovědné občanství, porozumění provázanosti různých složek prostředí, porozumění vztahům 

v lidské komunitě i celkové provázanosti současného světa (tak, jak to ve stávajícím RVP zčásti 

naznačují některá průřezová témata). 

Při začlenění vztahu k místu do očekávaných výstupů a učiva by také měly být mnohem vyváženěji 

zdůrazněny všechny jeho složky a důrazy a vyjádřena jeho šíře – tedy nejen poznávání místa, ale 

i emocionální vztah k místu, význam místa, jedinečnost místa, zodpovědnost za místo. 

Z hlediska jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů je žádoucí mnohem lépe pracovat se vztahem 

k místu při formulaci očekávaných výstupů a učiva nejen na 1., ale i na 2. stupni a nejen ve Výchově 

k občanství a Zeměpise, ale i řadě dalších vzdělávacích oblastí a oborů ‒ jmenovitě zejména v Dějepise, 

Přírodopise, ale např. i v oblasti Umění a kultura či Člověk a svět práce. 


