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Fotografie v geografii
Fotografie jsou pro geografa zdrojem velkého množství informací. Na fotografii můžeme
vidět město nebo vesnici, geografickou formaci nebo lidskou aktivitu. Mohou být podrobným
snímkem nebo rozsáhlým satelitním nebo leteckým obrazem. Při zkoušení můžeme použít
fotografií na zjišťování znalostí, dovedností a k výkladu zobrazovaného.
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Fotografie popisující a interpretační
Fotografie ekonomické aktivity
Fotografie pohrom
Letecké fotografie

Fotografie popisující
Musíte si osvojit schopnosti identifikovat geografické procesy nacházející se na fotografii a
interpretovat je. Prostřednictvím fotografie můžeme vysvětlit a popsat téměř jakýkoliv
viditelný geografický aspekt. Uvědomte si, že můžete být vyzváni k porovnání informace
obsažené na fotografii s mapou nebo grafem.

Obr. 1. Roháče, Západní Tatry
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• Mnoho endemitů(180 druhů)
• Sphakia, nejvíce zalesněná část
Kréty(cypřiše a pinie)

Obr. 2. Kréta.
1. Co je na těchto fotografiích? Odpověď je jednoduchá: lidé si přišli užít turistickou
vycházkou hornatou krajinu. Vaším úkolem je pak vysvětlit co jsou to za významné
geografické rysy, které dělají krajinu tak neobyčejnou, že je přitažlivá pro turisty.
2. Co tyto aktivity ovlivňují? Jak se tyto aktivity podílejí na životě místní
komunity(obyvatel) a jak ovlivňují životní prostředí. Když se rozhlédnete po
vrcholcích zobrazovaných hor, máte jistě dojen že dopad je minimální. Ale v nižších
polohách pohoří počet návštěvníků je nesrovnatelně větší. Velké množství turistů
v těchto krajinách přináší do zdejšího prostředí peníze a pro místní obyvatele práci. Na
druhé straně pohyb návštěvníků způsobuje nezanedbatelnou půdní erozi,
přelidněnost a znečistění. Ruší život divoké zvěře, ruší nebo rozkládá původní
způsob hospodaření a vede k rozpadu místního společenství.
3. Jak síla dopadu těchto vlivů může být redukována? Odpověď by mohla zahrnovat
redukovaný/omezený přístup na jednotlivé lokality, budování staveb k jejich dosažení
nevedou snadné cesty(omezení automobilismu), omezení výstavby turistických
zařízení, která jsou příliš velká nebo pro toto prostředí nevhodná. Pokuste se předložit
vaše řešení turistiky, vedoucí k udržitelnosti těchto míst.
Fotografie ekonomické aktivity
Může být mnoho různých fotografií, které jsou schopné spustit diskusi o ekonomické činnosti
nebo vývoji zobrazovaných míst. Mohou to být fotografie továren, rekreačních středisek,
zemědělských pozemků, dolů nebo odlesňování v deštném pralese.
Které ekonomické aktivity můžeme vidět na následujících fotografiích. Na prvních dvou
fotografiích jsou aktivity související s diskusí o hospodaření primárního sektoru a o
udržitelném rozvoji. Navíc první fotografie z Karáčí souvisí s městem, které svépomocí
podporuje přestavbu slumů. Fotografie číslo 6 by mohla vést k diskusi o regeneraci měst a o
rozvoji terciérního sektoru v CBD
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Obr. 3. Cihelny v Karáčí, Indie.

Obr. 4. Pila v Kalifornii, USA.
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Obr. 5. Atomová elektrárna, Kalifornie - USA

Obr. 6. Manhatan - New York, USA.

Když pozorujeme tyto fotografie musíme si položit otázky o minulosti lokalit zobrazených na
fotografiích, o předcházejících, stejně jako o aktuálních ekonomických aktivitách, které v nich
probíhají. Šestá fotografie je část New Yorku s administrativními budovami(CBD). Pokuste
se zjistit jak se tato oblast měnila v předcházejících 50 až 100 letech.
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Fotografie pohrom
Fotografie přírodních katastrof jako jsou sucho, povodně, sopečné výbuchy, zemětřesení,
hurikány nebo tsunami nabízejí zkoušejícím mnoho příležitostí k tomu, aby prověřili žáka
z různých geografických témat.
Můžeme ukázat fotografii a žádat studenty aby s e vyjádřili ke klimatu, počasí, tektonické
aktivitě mající vliv na vývoj, ekonomickou činnost v zasaženém území nebo lidském sídlišti.
Podívejte se na fotografie níže: přemýšlejte co ukazují a jaké závěry z nich pro vás vyplývají.
Zcela určitě tyto znalosti a závěry ukáží hodně z toho, jak chápete geografické poznání.

Obr. 7. Zaplavená zemědělská půda.

Obr. 8. Po dešti.
Letecké fotografie
Jsou také často používány ke zkoušení toho, jak studenti rozumí různým rysům krajiny, zda
jsou je schopni je rozeznat a pojmenovat. Jejich správná interpretace je známkou toho, že
student má znalosti z různých oblastí geografie.
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Dvě fotografie níže ukazují dva rozdílné pohledy na město. Studujte fotografie a pokuste se
zjistit kolik různých rysů jste na nich schopni rozeznat a kolik různých aktivit a geografických
dovedností jste schopni použít při jejich interpretaci.

Boston, USA.

Obr. 9. Boston, USA.

Obr. 10. San Francisko, USA
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Poznámky ke zkoušení.
• Při hledání geografických souvislostí na použité fotografii učte se opatrnému úsudku.
• Nedělejte příliš mnoho předpokladů o místě nebo lidech, buďte obezřetní protože
zobrazovaná zkušenost může být atypická nebo záměrně zkreslená.
• Vždy se snažte hledat také jiné zdroje –nejlépe statistická data- které mohou posloužit
jako podpora důkazu zobrazované skutečnosti. Při použití dvou různých druhů dat váš
výklad získá na přesvědčivosti.
Ročníková práce z geografie
Ročníková práce z geografie tohoto typu je prostředkem jak získat významné informace pro
závěrečné hodnocení a klasifikaci. Úspěch v takové práci se opírá o efektivní zvládnutí
geografických dovedností. Nejdůležitější jsou tyto:
1. dovednost sbírat, vybírat a interpretovat získaná data
2. analyzovat a interpretovat důkazy vyplývající ze sebraných dat
Sbírat, vybírat a interpretovat získaná data
Když sbíráte a vybíráte geografická data ujistěte se že:
• jste schopni formulovat důležité geografické otázky
• máte možnost shromáždit data z různých zdrojů, která jsou pro vypracování projektu
vhodná
• jste schopni v případě že práci děláte za pomoci učitele provádět také vlastní
průzkum/zjišťování. To zcela určitě zkvalitní vaší práci, udělá ji zajímavou.
Například když děláte práci mající za cíl posouzení chování obyvatel při nakupování ujistěte
se, že rozumíte geografickým souvislostem spojených se strukturou místních obyvatel, jejich
ekonomickou činností, způsoby dopravy, městským plánováním apod. Jestliže máte možnost
nahlédnou do nějaké studie která s vaší prací souvisí, tak to udělejte. Budete mít možnost
zjistit co vaše práce přináší nového.
Prezentace dat
Ujistěte se, že pro zobrazování svých poznatků používáte správných modelů, tabulek a grafů.
Své poznatky nemusíte vždy zobrazovat v podobě grafů zvláště tehdy, když váš popis a
interpretace jsou dostačující.
Když si vyberete pro prezentaci svých dat nějakou statistickou metodu, vždy svůj výběr
zdůvodněte. Jestliže použijete například bodový graf informujte jak pomáhá při pochopení
sdělované informace.
Analýza a interpretace dat/důkazů
Když analyzujete a interpretujete své výzkumné poznatky ujistěte se že:
• vaše zpráva je uspořádaná a výklad vycházející ze získaných nálezů je jasný a
nerozporný
• vaši zprávu tlumočíte jasně a výstižně
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přemýšlejte o tom, jak je váš výklad vnitřně soudržný. Vrhá světlo na nějaké
geografické trendy? Jsou vaše výsledky takové, že potvrdí nebo vyvrátí nějaké
hypotézy, které jste při začátku výzkumu stanovili?
jste získali poznatky pro demonstraci a jasné porozumění geografickým tématům
spolu s novými faktickými znalostmi
jste schopni posoudit zda váš výzkum odpovídá na otázky nějakého jiného důležitého
geografického výzkumu, posoudit jeho sílu a slabost. Jste schopni rozeznat to, že jste
narazili na nějaké důležité problémy, které se v analyzovaných datech skrývají. Jste
schopni odhalit to, zda se ve vašich zdrojích nacházejí data schopna vaše poznání
zkreslit. Jste schopni rozeznat jak vaše vlastní názory/předsudky jsou schopny
ovlivňovat vaše nálezy. Jste schopni doložit, že váš přístup k výzkumu má kritický
odstup.
při psaní svých závěrů se nebojíte vyjadřovat nové myšlenky, které jste při výzkumu
získali.
Alois Michálek

