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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Začlenění průřezových témat do výuky zeměpisu na 2. stupni základních škol na 

úrovni zamýšleného kurikula    

Autor práce: Tereza Škvorová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Práce má v úvodu jasně formulovaný cíl „analyzovat a zhodnotit možnosti propojování průřezových 

témat s výukou vzdělávacích oborů na 2. stupni ZŠ“. Tento cíl je dále specifikován ve formě dvou 

výzkumných otázek. Na základě takto stanoveného zaměření je celá práce také logicky a přehledně 

strukturovaná. 

 

Práce s literaturou 

Autorka pracuje s dostatečným množstvím relevantní literatury, kterou správně cituje. Největší 

objem práce se zdroji, ale představuje obsahová analýza 56 Školních vzdělávacích programů. 

Na základě zdrojů literatury autorka podává poměrně celistvý obraz celé problematiky průřezových 

témat, přičemž na ně nahlíží především optikou geografie. Vyzdvihl bych autorčinu snahu ukázat již 

při popisu obsahového zaměření jednotlivých průřezových témat jejich přesah do geografie. 

Nicméně tyto příklady přesahů by mnohdy vyžadovaly ještě více zpřesnit či rozpracovat. 

 

Metodika práce 

Autorka s vědomím hlavního cíle studie vhodně volila metodické postupy, přičemž dominantně byla 

užita zmiňovaná obsahová analýza. Z pohledu výzkumných otázek (především druhé uvedené) by 

bylo možné zařadit i některou z kvalitativních metod, např. rozhovor, pro detailnější vhled do reality 

školní praxe. Nicméně použité metody lze pro potřeby bakalářské práce považovat za dostačující. 

 

Analytická část práce 

Výsledky obsahové analýzy jsou vhodně zpracovány, přičemž z mého pohledu by bylo možné 

věnovat ještě více prostoru rozsáhlejší interpretaci výsledků. Určitý nedostatek shledávám ve využití 

kruhových grafů (grafy 8–14), které sice ukazují strukturu, ale nikoli četnost. Proto se mohou 

všechny tematické celky zeměpisu zdát stejně vhodné pro začlenění průřezových témat (což však 

sama autorka na str. 34 vyvrací). 

 

Závěry práce 

V závěru práce autorka shrnuje získané poznatky a vztahuje je k hlavnímu cíli i k jednotlivým 
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výzkumným otázkám. 

 

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 

Po formální stránce hodnotím práci jako kvalitně zpracovanou s velmi výjimečně se vyskytujícími 

formálními nedostatky. Nicméně některé pasáže, především v úvodních kapitolách, působí stylisticky 

neobratně v důsledku užití nepřesných termínů atp. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Bakalářskou práci považuji za kvalitně zpracovanou s potenciálem pro další využití ze strany všech 

aktérů vzdělávacího procesu, ať již pro školní praxi, tak také pro rozvoj kurikulární soustavy v Česku. 

Autorka prokázala potřebné znalosti i dovednosti a proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Mohla byste prosím představit kritéria, na základě kterých jste pro praktické ukázky úloh 

zvolila učebnice z nakladatelství Fraus a ne jinou sadu učebnic s doložkou MŠMT? 

2. V práci jste představila více možností implementace průřezových témat do výuky. Který 

považujete vy osobně za nevhodnější (s ohledem na obecné cíle vzdělávání i zaměření 

jednotlivých průřezových témat) a proč? 

3. Považujete za vhodné, aby byla do výuky zeměpisu implementována všechny průřezová 

témata, anebo by měl zeměpis usilovat pouze o začlenění některých z nich? 

4. V příloze 2, v grafu Principy demokracie … dosahuje vysokých hodnot tělesná výchova. Čím 

je to zapříčiněno? 

5. Kdo a jakým způsobem by mohl výsledky vaší bakalářské práce dále využít? 
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