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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: UČITELOVO OSOBNÍ POJETÍ VÝUKY JAKO ZÁSADNÍ FAKTOR VÝUKY ZEMĚPISU 

   

Autor práce: Kateřina Štorková   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Nalezení a popsání cílů, metod a stylů výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých 

gymnázii zahrnující používání pro zeměpis specifických výukových pomůcek.    

 

Práce s literaturou 

Autorka pracovala s širokým spektrem literatury (domácí, zahraniční, publikace, články, studentské 

práce, tištěná i elektronická literatura), kterou až na dva případy správně ve své práci interpretovala. 

Str. 13: Podle Červeného (2006) je zeměpis svým obsahem propojen s průřezovými tématy, tudíž 

jejich výuka zvyšuje čas věnovaný zeměpisu. Proto jsem přesvědčena, že má zeměpis nejlepší 

předpoklady pro výuku všech průřezových témat.   

Str. 16: Výhoda učebnice spočívá v její univerzálnosti, polyfunkčnosti a v tom, že může nahrazovat 

funkci osnov a standardů a není závislá na jiných zdrojích (Knecht 2008, cit. v Janík, Knecht 2008) 

 

Metodika práce 

Práce je převážně výzkumného charakteru. Pro účely práce sestavila autorka na základě 

prostudované literatury vlastní dotazník, jehož validitu před vlastním šetřením ověřila. Dotazník má 

velmi vhodně zvolené dotazy, které zjišťují měkká i tvrdá data. Při případném rozšíření této práce na 

diplomovou bych doporučil zjistit více dat kvantitativního charakteru o respondentech a kolektivu, 

který respondent vyučuje (věk učitele, velikost kolektivu).  

 

Analytická část práce 

V této části práce představuje autorka nejprve respondenty výzkumu a jejich charakteristiky. Za 

velmi přínosné považuji zapojení studentů učitelství do výzkumu. Vyrovnaný poměr studujících a 

učitelů z praxe ve výzkumu poskytuje zajímavé srovnání. Ve skladbě vzorku učitelů z praxe bych 

autorce do dalšího výzkumu doporučil více reflektovat personální realitu našeho školství 

(aprobovanost, délku praxe, věk). V následující části s pomocí textu a tabulek analyzuje a 

interpretuje své šetření. K tomuto mám jedno doporučení, které se týká spíše metodiky. Výběrem 

typologie učebních stylů učitelů, kdy se autorka snaží každého respondenta zařadit do jednoho ze 

tří, respektive ze sedmi stylů, popřípadě styly kombinuje, dochází z mého pohledu k přílišné 

fragmentaci výsledků, které se i přes vyjádření tabulkou jeví jako nepřehledné. Vzniká až příliš 

mnoho kombinací. Ty se autorka snaží v textu pod tabulkou procentuálně vyjádřit a komentovat. 
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Tato pasáž práce je dlouhá a nejméně přehledná(str.28-33). Sám bych volil jednoduchou typologii 

paidotrop x logotrop, ze které by bylo jasné, zda se respondent ve svých hodinách více zabývá 

„výchovou“ nebo „vzděláváním“, tu bych rozšířil o Fischerovu typologii, která je v práci použita a 

hledal vzájemné vztahy.        

 

Závěry práce 

Tuto část považuji za nejzdařilejší, autorka odpovídá na všechny otázky, které si položila v úvodu.  

Jistým limitem výzkumu byl nízký počet respondentů, jak autorka sama připouští, proto v závěru 

nelze očekávat obecné generalizace. Nicméně i přes tento limit jsou v závěru popsány nejčastěji 

používané učební styly, metody a cíle výuky zeměpisu. Zajímavým a přínosným je výzkum využívání 

mapy a učebnice. Z pohledu geografie i analýza chápání oborového zařazení předmětu zeměpis 

v rámci přírodovědných a humanitních předmětů učiteli a studenty učitelského studia.       

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Práce je psaná velmi čtivě a je na vysoké stylistické úrovni. Bohužel se v textu objevuje několik vět, 

které nedávají smysl a v kontrastu s celkovou úrovní působí daleko hůře, než kdyby měla práce 

průměrnou stylistickou úroveň. 

Str. 6: Liberál by ale nestrpěl, pokud by se žák nechtěl učit určitý předmět. 

Str. 16: Kromě mapy jsem se rozhodla zabývat se i učebnicí, která je podle některých autorů v 

podstatě nezastupitelná (Lepil 2010; Mazáčová 2014), jedná se také o výukový materiál s nejdelší 

historii 

Str. 42: Žák by měl podle nich především umět pracovat s atlasem a s jeho rejstříkem, určovat 

zeměpisných souřadnice místa a naopak, porozumět legendě a měřítku a celkově se orientovat v 

mapě. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Přes výše zmíněnou kritiku, kterou v otázkách metodiky a analýzy pojímám spíše jako doporučení 

pro rozšíření na DP považuji uchopení tématu a vlastní výzkum za velmi přínosné. Velkým pozitivem 

je velký potenciál práce a výzkumu na další rozšíření.     

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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Otázky k obhajobě 

1. Jak Vy osobně chápete zeměpis? Jako přírodovědný předmět, nebo ho pojímáte jako 

humanitní? 

2. V čem může být učebnice nápomocná začínajícímu učiteli? 
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