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1. Rezistence dětských představ vůči změně 

K určitému intuitivnímu vědění o světě a o místě v něm, děti dospějí ještě před tím, než začnou 

navštěvovat vzdělávací instituci. Toto intuitivní vědění se označuje různými pojmy, např. 

dětské představy, naivní teorie, prekoncepce atd. Dětské představy jsou rezistentní vůči změně, 

která nastává jen za určitých podmínek. Cílem výzkumu bude zjistit přítomnost a podobu 

dětských představ o vybraném tématu z oblasti přírodovědného vzdělávání. Stěžejním 

výzkumným vzorkem budou žáci 1. stupně základní školy. Zjištění budou komparována se 

staršími věkovými kohortami za účelem identifikace konceptuální změny. 

 

2. Faktory ovlivňující vyhýbání se vybraným skupinám živočichů a jejich transformace 

s ohledem na věk 

Děti mají ve velkém množství případů neopodstatněný negativní vztah k různým, zejména 

nepopulárním živočichům. Negativní pojímání mohlo vzniknout různými způsoby, například 

přímou interakci, či zprostředkovanou prostřednictvím různých kanálů, jako jsou media, 

příbuzní, kamarádi, vzdělávací instituce atd. Ale uvedený jev může mít i evoluční základ. 

Hlavním cílem výzkumu bude identifikace faktorů, které mají vliv na vyhýbavé chování žáků 

primárního vzdělávání vůči vybraným skupinám živočichů Zjištění budou komparována se 

staršími věkovými kohortami. 

 

3. Identifikace prekoncepcí a miskoncepcí prostřednictvím analýzy dětské kresby 

Způsobů, kterými lze u dětí identifikovat prekoncepty a miskoncepty je celá řada. Jednou 

z funkčních cest je dětská kresba. Děti prostřednictvím kresby zobrazují okolní svět, vyjadřují 

svoje pocity a myšlenky, často se v obrázku objevují sny nebo fantazijní představy. Analýzu 

vytvořených kreseb je vhodné doplnit rozhovorem, který zkonkrétní dětské představy. Cílem 

výzkumu bude identifikovat dětské představy o vybraném tématu přírodovědného vzdělávání 

prostřednictvím této výzkumné techniky. 

 

4. Téma dle vlastního výběru 

Je možné, že žádné z uvedených témat vás nezaujalo. Po dohodě lze navrhnout i téma odlišné, 

odpovídající doktorskému studijnímu programu. 
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