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Vyjádření k práci a přístupu studenta
Marek Zýma si ve své bakalářské práci klade za hlavní cíl vytvořit učební pomůcku pro efektivní
výuku kartografie na základních školách. Konkrétně na základě rešerše v současnosti běžně
využívaných pomůcek pro osvojení kartografických znalostí a dovedností práce s mapou je jako
vhodná a dosud chybějící pomůcka shledána didaktická hra.
Autor tak dále v teoretické části své práce analyzuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání (tj. očekávané výstupy a učivo) týkající se kartografie. Na jejich základě
a s ohledem na výsledky dosavadních studií z pohledu úrovně mapových dovedností žáků a jejich
miskoncepcí vztahujících se k mapám vytváří vzdělávací obsah didaktické hry. Koncepci hry a její
pravidla rovněž přizpůsobuje doporučením v odborné literatuře.
Samotná autorem představená didaktická hra spočívá v postupném vytváření mapy ideálního
ostrova a následně v jejím čtení, analýze i interpretaci. Hra je tak v souladu s modelem mapových
dovedností vytvořeným vedoucí práce a dr. Hanusem, a má tak potenciál u žáků rozvíjet nejen
porozumění a praktickou aplikaci základních kartografických konceptů a mapové dovednosti, ale
i geografické myšlení. Vytvořená didaktická hra je nadto svým obsahem a zejména po grafické
stránce velmi atraktivní. Autor se rovněž snažil, aby její princip a pravidla byla pro žáky i učitele co
nejjednodušší a hru bylo možné stihnout v rámci jedné či dvou běžných vyučovacích hodin
zeměpisu.
Kromě nepochybné praktičnosti výsledků této bakalářské práce bych dále chtěla vyzdvihnout
samostatnost autora a jeho pokrok, který v průběhu vypracovávání práce udělal. Díky němu tak
mohu práci jak po obsahové, tak formální a stylistické stránce hodnotit jako kvalitní.
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