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       Popis práce

       Disertace Mgr. Kateřiny Novotné tvoří soubor 8 publikací zveřejněných v letech 2012-
2019 a jednoho dosud nepublikovaného rukopisu, který byl odeslán ke zveřejnění a je v 
recenzním řízení. Úvod k tomuto souboru tvoří text, který zahrnuje teoretický koncept, 
přehled literatury a metodologii. Úvodní text je poměrně robustní – 91 stran, včetně obsáhlého 
seznamu literatury, který dokládá schopnost doktorandky pracovat s odbornými texty 
v různých jazycích (v angličtině, češtině, slovenštině a v němčině). 
       Z 9 prezentovaných textů jsou 3 publikovány v angličtině (včetně toho, který byl odeslán, 
ale dosud neprošel recenzním řízením) v zahraničních časopisech nebo sbornících 
(v Německu, v Norsku a 1 v mezinárodním časopisu – ten na zveřejnění zatím čeká). Jeden 
článek byl publikován v německém sborníku v němčině. Zbývajících 5 je v češtině. Jsou to 3 
články v Geografických rozhledech, 1 v Geografii a 1 v Geodetickém a kartografickém 
obzoru. Úroveň zdrojů, ve kterých byly tyto texty publikovány je různorodá: jeden článek je 
z časopisu z databáze Web of Science (Geografie), ostatní jsou recenzované časopisy nebo 
sborníky odpovídající úrovně. 
       Většina článků zařazených do souboru jsou články kolektivní. Autorský podíl Kateřiny 
Novotné je na nich přesto výrazný: v jednom případě je samostatnou autorkou a šestkrát je 
první autorkou. Její autorský podíl kolísá od 100% do 25%. Čistě mechanicky sečteno její 
autorské podíly dosahují ekvivalentu 4 samostatných článků, ale vzhledem k tomu, že je 
převážně první autorkou, je její autorský podíl nepochybně vyšší.
       Počet článků i kvalita publikačních zdrojů odpovídají požadavkům na disertace složené 
z publikovaných textů na Přírodovědecké fakultě UK, zejména pokud jde o práci didaktického 
charakteru.  



       Posouzení výběru tématu a složení článků do podoby kompaktního celku

      Klady:
      Téma práce je významné jak z hlediska geografie jako vědy, tak i její didaktiky. Autorka 
velmi dobře propojila teoretické znalosti na téma percepce geografického prostoru 
s kompetencemi učitele. To je nepochybně na této práci nejcennější. Teoreticko-
metodologický úvod je precizně sestaven a dává ucelenou představu, jak se na percepci 
prostoru a její využití v procesu výuky autorka dívá. A jednotlivé články, které tvoří jádro 
práce, ilustrují jednotlivá dílčí podtémata. 

     Nedostatky:
     Témata přiložených článků jsou poměrně různorodá, což je u takto složených doktorských 
disertací poměrně běžné. V tomto případě se však jejich „rozptyl“ zdá být větší než obvykle, a 
bez úvodního textu by tento soubor článků bylo možné jen stěží považovat za součást jediné 
publikace. Je to ale dáno velkou šíří možností, jak ke studiu percepce prostoru i jejího využití 
v didaktice geografie přistupovat. Příklady, uvedené v přiložených článcích téma beze zbytku 
nevyčerpávají, protože to ani není možné. Jsou případovými studiemi, které svou rozmanitostí 
reagují na rozmanitost předmětu studia.  

     Posouzení použitých metod

     Klady:
     Úvodní část má informativní charakter a její hodnota není v nějaké zvláštní či 
sofistikované metodologii. Je to ucelený výklad pojmů, teoretických konceptů a možností 
aplikací percepce geografického prostoru v didaktickém procesu, který by mohl být základem 
odborné přednášky na toto téma. Vlastní metodologii mají naopak jednotlivé články, které 
tvoří druhou část disertace. V nich autorka dokazuje, že ovládá postupy sběru a interpretace 
mentálních i pocitových map a že tyto postupy dokáže tvůrčím způsobem rozvíjet a využít 
zejména v kontaktu se žáky – což je vzhledem k zaměření jejího studia vlastně nejdůležitější. 
     Vynikající je schéma na str. 59 (obr. č. 15), které ukazuje místo jednotlivých článků 
v hierarchii od teoretického základu, přes metody až po aplikace, případně analýzy 
konkrétních situací. Trochu to sice připomíná návod k alternativnímu způsobu čtení románu 
Nebe, peklo, ráj argentinského spisovatele Julia Cortázara, ale je to skvělý nápad, hodný 
odborníka na didaktiku. 
     Z uvedeného schématu je např. patrné, že stěžejními články jsou články 5 a 8. Ten první je 
teoreticko-metodologický článek zveřejněný v Geografii a druhým je text, který je dosud 
v recenzním řízení, a který patrně vznikal souběžně s disertací. Jeho kvalita ho předurčuje 
k publikaci, což autorce opravdu přeji. 
   
      Nedostatky:
      K metodologii jednotlivých článků nemám žádné konkrétní námitky, protože byla v 
jednotlivých textech již většinou zhodnocena – a akceptována – recenzenty. Avšak kvůli 
prověření autorčiny kompetence v metodologické oblasti si dovolím položit otázku:
      Jak byste při zkoumání mentálních map zohlednila grafickou zdatnost respondentů? Tzn. 
jejich schopnost kreslit. Někteří mají představy o prostoru celkem správné, ale v průběhu 
výzkumu je neumí zakreslit. Je to vážný metodologický problém, proto je většinou 
opomíjený. Badatelé předpokládají, že každý umí nějak kreslit, ale je zřejmé, že to není 
pravda. Máte nějaký námět – ať už vlastní, nebo z literatury – jak by se to dalo řešit?



      Posouzení dosažených výsledků

     Klady:
     Nejvýznamnějším výsledkem práce je uspořádání poznatků na téma percepce 
geografického prostoru v teoretickém úvodu disertace, kde autorka prokázala rozsáhlé 
znalosti a schopnost uspořádat poznatky do logického celku na vysoké odborné úrovni. 
      Výsledky obsažené v jednotlivých článcích souboru publikací tvoří mozaiku dílčích 
problémů a případových studií, které jsou v některých případech návodem pro navazující 
studie percepce prostoru. Nejhodnotnějšími výsledky jsou nesporně články 5 a 8, tzn. článek 
z Geografie a článek, který je v současné době posuzován v mezinárodním časopisu Research 
in Environmental and Geographical Education. Jsou to ty články, které jsem vyzdvihl již při 
hodnocení metod a není překvapivé, že zastiňují ostatní i z hlediska výsledků. I když, nutno 
říci, že výsledky konkrétních analýz mentálních map v dalších článcích – např. ten o 
představě Afriky – jsou také originální a mají své místo v doplňování našeho obrazu o 
prostorových představách, v tomto případě dětí.  

     Nedostatky:
     Největším nedostatkem je útržkovitost jednotlivých článků, které přísně vzato netvoří 
jeden celek. Teprve úvodní text je spojuje dohromady. U tak rozsáhlé látky ale nelze 
postupovat jinak.

     Posouzení formální úpravy

     Klady:
     Formální úprava práce je na vysoké úrovni. Text je přehledně uspořádaný, nejsou v něm 
pravopisné chyby ani překlepy. Také styl je výborný a odpovídá tomu, co je obvyklé u 
vědeckých textů.  

     Nedostatky:
     V souboru přiložených článků je přece jen patrné, že je to dílo více autorů. Texty jsou 
různorodé, nemají jednotný styl a grafické přílohy – v tomto případě velmi důležité – také 
nemají stejnou kvalitu. 

       Závěr

       Předložená disertace je nesporně dokladem schopnosti vědecké práce autorky. Práce jako 
celek i její jednotlivé, již publikované části naznačují, že má velký potenciál dalšího 
odborného růstu. Proto navrhuji předloženou disertační práci přijmout a po její úspěšné 
obhajobě autorce udělit akademický titul doktora filozofie „philosophiae doctor,“ ve zkratce 
„PhD“.
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