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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Využití Školního atlasu světa ve výuce průřezových témat   

Autor práce:  Tereza Škvorová 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Předkládaná práce se dle svého názvu věnuje využití školního atlasu při výuce průřezových témat, 

nicméně je třeba konstatovat, že explicitní, jasně stanovený, hlavní cíl práce není v celé práci 

stanoven. V úvodu lze nalézt pouze obecné tvrzení o záměru autorky „ukázat, jak se dají najednou 

rozvíjet mapové dovednosti a zároveň využít příležitost pro demonstraci průřezových témat.“ Toto 

obecné tvrzení nepovažuji za vhodně formulovaný cíl studie. V dalším textu pak již následují vhodně 

stanovené dílčí cíle studie. 

Dále bych v úvodu studie dále přivítal zmínku o tom, proč byla zvolena právě kombinace 

průřezových témat a práce s mapou a proč lze považovat toto spojení za přínosné pro výuku. 

Obdobně v úvodu práce postrádám argumentaci pro volbu středoškolského stupně (i s ohledem na 

fakt, že v teoretické práci je místy operováno s kurikulem pro základní školy). 

 

Práce s literaturou 

Autorka pro zpracování využívá české i zahraniční studie, nicméně v mnohých pasážích až příliš 

převažuje práce s jinými závěrečnými pracemi, a to i v místech, kde by bylo vhodné pracovat přímo 

se zdrojovým kurikulem, anebo s odbornou studií. Za nedostatek pak lze považovat neúplné citace u 

některých zdrojů v seznamu použité literatury a také rozdílný způsob zápisu jednotlivých položek 

v tomto seznamu. 

V textu práce pak lze narazit na překlepy v odkazech na literaturu – Hekl vs. Hakl, RVP ZV vs. RVP VZ. 

 

Metodika práce 

V práci autorka nejprve popisuje průřezová témat a mapové dovednosti, přičemž popisuje jejich 

přínos pro výuku geografie. Nicméně v celé práci postrádám zmínku o hlavních vzdělávacích cílech 

geografie, tedy to s čím jsou průřezová témata porovnávána. Ostatně i při popisu průřezových témat 

postrádám explicitní uvedení jejich vzdělávacích cílů. Jednotlivá témata jsou ilustrována učebními 

úlohami – avšak i zde absentuje jejich vzdělávací cíl. Doporučil bych u těchto příkladů propojení 

geografie a průřezového tématu uvedení vzdělávacího cíle pro geografii i pro dané průřezové téma. 

Trochu nesystémově pak schází příklad takovéto úlohy u jednoho průřezového tématu, a to 

multikulturní výchovy (zde je úloha pouze rámcově naznačena). 

Obdobně i u vymezení mapových dovedností a jejich jednotlivých typů je třeba ocenit autorčinu 

snahu o dokreslení typologie konkrétními úlohami. Nicméně, dle mého úsudku, úloha věnující se 

čtení mapy je zaměřena na analýzu mapy, úloha na analýzu mapy pak je spojena s interpretací – což 
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může problematiku činit nepřehlednou. Nadto navržené úlohy považuji za velmi obecně 

formulované, na středoškolské úrovni často i neřešitelné (s ohledem na obecnost zadání). 

V následné části práce se autorka věnuje mapovým dovednostem v kurikulu, přičemž zmiňuje, že 

výsledky bude srovnávat s kurikulem USA, avšak není již zmíněno proč právě s USA. Nadto nepracuje 

s odbornou literaturou, která se přesně tomuto tématu již dostatečně věnovala. 

S ohledem na název práce pak lze očekávat, že hlavním přínosem práce bude část s navrženými 

úlohami propojujícím práci s mapou a výuku průřezových témat. Avšak i navrženým úlohám chybí 

vzdělávací cíl, který by je metodicky ukotvil a zasadil do kontextu vzdělávání (úlohy jsou do 

vzdělávacího kontextu uvedeny poměrně obecně). Není tak zcela zřejmé, proč by se ve výuce měli 

studenti věnovat řešení právě těchto úloh. Nadto jsou úlohy zadány velmi obecně a jsem 

přesvědčen, že pokud by bylo studentům předloženo pouze zadání, byly by úlohy velmi obtížně 

řešitelné či neřešitelné. Doporučil bych úlohy konkretizovat a s ohledem na předchozí text i rozčlenit 

dle obtížnosti na čtení, analýzu a interpretaci map, tj. dle vzrůstající náročnosti úloh, což by 

umožnilo žákům postupovat krok za krokem. Vše by také ujasnilo přesné odkázání na konkrétní 

mapy, a to nejen uvedení jejich názvů, ale například také odkaz na číslo stránky (u některých úloh je 

mapa uvedena, avšak pouze v podobě fotografie velmi nízké kvality). 

U některých příkladů úloh jsou dále uvedeny příklady metod/forem výuky u jiných nikoliv, což 

působí značně nahodilým dojmem. 

 

Závěry práce 

V závěru práce autorka shrnuje postup řešení bakalářské práce, přičemž reflektuje dílčí cíle práce 

stanovené v úvodu studie. 

 

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 se vyznačuje určitým počtem stylistických nedostatků (překlepů), za závažnější nedostatek 

považuji chyby v citacích či naprosto nedostačující kvalita fotografií map z atlasu (vhodnější by bylo 

použít naskenované mapy). 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Práce se věnuje zajímavému tématu, jehož zpracování na úrovni bakalářské práce lze do jisté míry 

vnímat jako ambiciózní. Nicméně za základní nedostatek považuji absenci explicitního a přesně 

formulovaného cíle práce. Kvalitu a užitnost celé práce a jejích hlavních výstupů pak dále snižuje 

absence práce s vzdělávacími cíli a také pravděpodobné neověření srozumitelnosti navržených úloh 
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na jiných osobách. S ohledem na nedostatky formální rázu tak práce celkově působí uspěchaným 

dojmem. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) Dokázala byste uvést hlavní cíle geografického vzdělávání a zdůraznit, jak se tyto cíle 

prolínají s cíli průřezových témat? 

2) Považujete za nezbytné se ve výuce geografie věnovat všem průřezovým tématům? 

3) Byly vámi navržené úlohy na někom ověřovány? 

4) Domníváte se, že je pro úspěšné řešení úlohy č. 2 u multikulturní výchovy nutné použít atlas 

či mapu? 

5) U úlohy k mediální výchově akcentujete formální hodnocení atlasu. Jak byste studenty 

navedla k hodnocení obsahu atlasu, nejen jeho formy? A v čem by takové hodnocení atlasu 

bylo pro studenty přínosné? 

 

Datum: 19. 8. 2019  

Autor posudku: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.  
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