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Název práce: Výzkum úspěšnosti soutěžících v Zeměpisné olympiádě (na příkladu terénní části) 

   

Autor práce: Diana Filipová  

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předkládaná bakalářská práce Diany Filipové se věnuje analýze testů z terénní části 22. ročníku 

celostátního kola Zeměpisné olympiády. Téma práce je velmi aktuální, protože doposud nebyly 

výsledky soutěžících ze ZO nijak systematicky zpracovány. V teoretické části se autorka věnuje 

problematice nadaných žáků a nadání v geografii. Stěžejní část práce je pak věnována vymezení 

Zeměpisné olympiády, a především pak terénní výuky, jejího významu ve školách a v rámci systému 

ZO.  

V analytické části práce studentka zpracovala celkem 43 testů terénní části celostátního kola ZO 

(kategorie C a D). Nejprve proběhla kategorizace dle autorů Durna, Jelen, Svobodová (2019) a 

následně vyhodnocení úspěšností dle kategorií. Výsledky práce poskytují zajímavé údaje, které 

budou moci být využity jak samotným organizačním týmem ZO, tak i učiteli ze ZŠ a SŠ, kteří soutěžící 

na olympiádu připravují. V širším kontextu práce otevírá diskusi o postavení předmětu geologie na 

českých školách. V závěru autorka shrnuje výsledky práce a diskutuje důvody, které mohly vést 

k daným výsledkům u soutěžících v jednotlivých kategoriích. Zároveň si uvědomuje limity práce a 

nastiňuje možné pokračování výzkumu v DP. 

Práci se nevyhnuly drobné stylistické nedostatky, které však nesnižují celkovou úroveň práce. 

V průběhu řešení práce studentka pravidelně docházela na konzultace, pozitivně hodnotím 

především její aktivní přístup, celkové nadšení pro práci a dané téma, a v neposlední řadě také 

zapojení do Zeměpisné olympiády. Důležité je také zmínit, že na základě předkládané práce vzniknul 

přehledový článek, který vyjde v prvním čísle časopisu Geografické rozhledy. Celkově práce naplňuje 

požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

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