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Předkládaná disertační práce je pojata jako soubor dílčích výzkumů vybraných faktorů ovlivňujících 

percepci prostoru u žáků zakoušejících geografické vzdělávání. Jádrem práce je 9 samostatných textů 

opatřených obsáhlým shrnujícím a zastřešujícím komentářem. Zatímco jednotlivé texty fungují jako 

víceméně samostatné entity, komentář jednotlivé texty propojuje. Komentář zrcadlí především 

terminologické nejasnosti, bílá místa teorie, metodologické nedostatky a otevřené otázky, se kterými 

se autorka byla nucena v průběhu svého disertačního úsilí potýkat. Zejména snaha vyřešit 

terminologické nejasnosti v sociálních vědách je ekvivalent boje s větrnými mlýny. Je ke cti autorky, 

že se snaží do problematiky vnést jasno tím, že se snaží precizně definovat odborné termíny, se 

kterými v disertační práci operuje.  

Neobvyklý rozsah a tematický záběr zastřešujícího komentáře k předkládané disertační práci může 

být současně také terčem kritiky. Při několikerém studiu disertační práce mne neustále provází 

otázka, zda zastřešující komentář není pouze odrazem tematické i metodické heterogenity 

jednotlivých disertačních textů (srov. schéma na s. 59). Je k diskusi, zda se autorka práce již příliš 

nevzdaluje od původní myšlenky, která stála u zrodu tzv. souhrnné formy disertačních prací. 

Záměrem bylo, že by tato forma disertací měla být tvořena monotematickým souborem publikací, 

které se týkají jasně vymezeného výzkumného problému. V případě posuzované práce se nemohu 

ubránit podezření, že autorka práce hledala tak dlouho nějaký zastřešující rámec svých publikovaných 

prací, až skončila na 91 stranách hutného propojujícího textu s obecným a veskrze nic neříkajícím 

názvem. S nadsázkou je možné konstatovat, že každý zkušený vědec vždy nalezne nějakou 

terminologickou či teoretickou střechu, pod kterou je možné ukrýt prakticky cokoli. Zde upozorňuji, 

že zmíněná kritická poznámka nesnižuje vědeckou hodnotu každého z 9 samostatných textů tvořících 

jádro disertační práce.  

Je chvályhodné, že se autorka práce rozhodla vydat dosud nepříliš probádanou cestou spočívající 

v mezioborovém výzkumu. Svědčí o tom kapitoly syntetizující poznatky psychologie, filozofie, 

pedagogiky a geografie. V tomto ohledu se ukazuje, že geografie jako věda má také ostatním oborům 

co nabídnout. Je škoda, že v případě geografických aspektů zkoumaných problémů autorka nešla více 

do hloubky.  

Následující část posudku pojímám jako kritickou reflexi předkládané disertační práce s cílem poukázat 

na její silná nebo slabá (kritická?) místa, kolem kterých by bylo možné vést odbornou debatu při 

obhajobě práce a případně v dalších navazujících vědeckých pracích autorky. 

Diskusní okruh č. 1: Jaké faktory je možné považovat za klíčové determinanty kvality mentálních 

map?  

Autorka zpracovala hutný přehled faktorů, které souvisejí s obsahem a kvalitou mentálních map 

vytvářených žáky. Ani po přečtení zdrojového textu (aktuálně v recenzním řízení v prestižním 
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časopisu IRGEE) mi není jasné, na základě čeho autorka dospěla k rozhodnutí, že je to právě 5 studií, 

které tvoří dostatečně robustní fundus k tomu, aby bylo možné o vybraných faktorech hovořit jako o 

„výzkumně prokázaných“. Kdyby autorka zvolila jako hranici prokazatelnosti jiné číslo (doplněné 

nějakým dalším možným kritériem), mohla by dospět k odlišným výzkumným zjištěním.  

Na s. 47 disertační práce mne zaujal faktor „geografické vzdělávání“, který se v několika ohledech 

ukazuje jako průkazný, co se týče kvality a obsahu mentálních map žáků. Prosím autorku práce, aby 

zpětně dohledala, jaké konkrétní výukové postupy stojí v pozadí proměnné „geografické vzdělávání“  

a pokusila se na jejich základě formulovat nějaká doporučení pro teorii a praxi geografického 

vzdělávání v Česku.  

V přehledu také postrádám informaci, v jakém měřítku se mentální mapy zkoumají. Subjektivně cítím 

poměrně značný rozdíl ve faktorech, které mohou ovlivňovat kvalitu mentální mapy okolí školy, místa 

bydliště, kraje, státu, světadílu nebo světa. Autorka práce sama upozorňuje, že také metody směru  

a analýzy dat mohou být mezi různými měřítkovými úrovněmi mentálních map odlišné. (s. 71) 

Diskusní okruh č. 2: Jakým způsobem je žádoucí pracovat s místopisnými pojmy v hodinách 

zeměpisu? 

Autorka práce téměř skrytě otevírá závažný problém, který celou práci rámuje a otevírá další směry 

výzkumu směrem do budoucnosti: „Vzhledem k malému množství informací o způsobu výběru 

místopisných pojmů a práce s nimi by bylo nejprve vhodné stanovit na základě výzkumu typologii 

práce s místopisnými pojmy a až poté zjistit závislost mezi způsobem výběru a práce učitele s 

místopisnými pojmy a náčrtovou mapou žáka.“ (s. 54) Citát autorky mě neustále nutí přemýšlet nad 

tím, co se vlastně skrývá za banálním konstatováním, že „někteří učitelé kladou větší důraz na 

znalosti místopisu a jiní méně“. (s. 54) Autorka správně na několika místech upozorňuje, že absolutní 

odklon od (geografických) znalostí se s ohledem na cíle geografického vzdělávání dlouhodobě ukazuje 

jako nefunkční. Současně ale „důraz na znalosti místopisu“ zřejmě není směr, kterým by se mělo 

geografické vzdělávání v budoucnosti ubírat. Jak lze uvedené dilema řešit?  

Diskusní okruh č. 3: Je korektní hovořit o vlivu učebnic na místopisné znalosti žáků? 

Výzkumná linie, v jejímž rámci byl otestován metodický postup pro porovnání náčrtových map žáků  

s místopisným obsahem učebnic, stojí dle mého názoru na chybné premise. Autorka práce mimo jiné 

tvrdí, že žáci dané třídy pro to, aby zakreslili pojem do náčrtové mapy, potřebují především větší 

četnost opakování místopisných pojmů v učebnici. Domnívám se, že korelace je nutnou, ale nikoli 

postačující podmínkou kauzality. Pro takto silné závěry by výzkum musel být proveden na širším 

souboru respondentů, kteří ve výuce zeměpisu skutečně používají danou učebnici. A hlavně nejde jen 

o to, zda učebnici žáci používají, nýbrž bychom se měli také zajímat, jakým způsobem ji používají. 

Sama autorka na jiném místě upozorňuje, že učitelé zeměpisu s učebnicemi příliš nepracují (s. 65 i 

jinde). Autorka práce dále tvrdí, že „… nelze obsah učebnic zcela opomíjet; stále slouží jako médium, 

které ovlivňuje mentální mapu žáků (více viz kap. 5.2.2), a to především svým místopisným obsahem. 

Jak bylo již v několika výzkumech prokázáno, mentální mapy jsou totiž formovány nejen na základě 

práce  

s mapou, ale i textem (Tversky 2000; Stock a kol. 1995).“ (s. 60) Dle mého názoru ani argument 

opřený v literatuře není korektní v tom smyslu, že by prokazoval přímý vliv obsahu učebnic na 

místopisné znalosti žáků. Existuje zde nebezpečí didaktogenní interpretace výzkumu ve smyslu 

„nacpeme do učebnic místopisné pojmy a bude vymalováno“. Přitom autorka sama na s. 58 

připomíná, že nejde  

o to memorovat, ale s místopisnými pojmy pracovat formou komplexních učebních úloh zaměřených 

na řešení problémů.  
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Otázky k zamyšlení a dle zvážení také k obhajobě jsou formulovány v jednotlivých diskusních okruzích 

výše.  

Závěr 

Cíle disertační práce jsou promyšlené, realistické, gradují. Teoretické kapitoly jsou výsledkem poctivé 

vědecké práce. Oceňuji přítomnost zdařilých schémat a vizualizací, které čtenáři usnadňují pochopit 

smysl sdělení. Zvláštní uznání zaslouží vysoká jazyková i formální úroveň práce. Je ke cti autorky, že 

sama upozorňuje na limity vlastního výzkumu. Největší slabinou hodnocené práce je dle mého 

názoru skutečnost, že publikované studie tvořící jádro disertační práce jsou v mnoha ohledech 

tematicky nesourodé a fragmentární. Posuzovaná práce na mne působí dojmem, že si autorka sedla 

k obrovskému švédskému stolu jménem didaktika geografie a nesystematicky uždibovala. Bohužel ty 

nejzajímavější věci, které by měla didaktika geografie jako obor ujasňovat, jsou tak i nadále 

ponechány otevřené (viz s. 71-72). To ale nesnižuje celkově pozitivní dojem z posuzované práce. Je 

chvályhodné, že autorce podařilo během doktorského studia publikovat několik cenných rukopisů. A 

o to by mělo jít v doktorském studiu především. Každý z rukopisů dílčím a svébytným způsobem 

pojmenovává a řeší obecnější problémy geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku (i 

v zahraničí) a současně otevírá a ujasňuje závažné obsahové, koncepční a konceptuální otázky. Je 

třeba také vyzdvihnout, že disertační portfolio autorky obsahuje také texty, které jsou orientovány na 

rozvíjení praxe geografického vzdělávání.  

Posuzovaná disertační práce dle mého přesvědčení splňuje požadavky standardně kladené na úroveň 

disertačních prací v oboru Obecné otázky geografie. Po úspěšné obhajobě doporučuji autorce práce 

udělit vědecký titul Ph.D. 

 

V Brně 8. 8. 2019         

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.  

 


