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Bez nadsázky je možné prohlásit, že Lenka Havelková je aktuálně jednou z nejvýraznějších 
osobností nastupující generace geografickodidaktických badatelů. Její publikační výstupy, 
erudice a metodologická výbava v oblasti geografického vzdělávání jsou srovnatelné 
s pomyslnou evropskou špičkou, což se zrcadlí také v předkládané disertační práci. 
Disertační práce pojatá jako soubor publikovaných článků je věnována mapovým 
dovednostem 
a faktorům, které tyto dovednosti ovlivňují. Autorka v disertační práci rozebírá 
6 recenzovaných článků, z toho 5 v angličtině. V případě 5 článků je Lenka Havelková první 
autorkou. Její průměrný autorský podíl je 66 %. Články uceleně pojednávají o jednom 
tématu, přičemž každý z článků nahlíží mapové dovednosti z metodologicky odlišných 
perspektiv. 

Aktuálnost tématu

Autorka prostřednictvím posuzované práce konstituuje vědecké základy výzkumu mapových 
dovedností v Česku s výrazným přesahem do zahraničí. V tomto ohledu jsou samotná práce 
i činnost autorky nezastupitelné a zřejmě zůstanou dlouho nepřekonané. O práci je možné 
prohlásit, že přichází v pravý čas. V době, kdy geografie musí bojovat o zachování vlastní 
existence na českých školách, předkládá Lenka Havelková disertační práci, která legitimizuje 
přínosnost geografického vzdělávání a zejména mapových dovedností pro všeobecný rozvoj 
žáků. 

Přístup k řešení a zasazení problematiky do odborného (vč. mezinárodního) kontextu

Práce je originální, užitečná a promyšlená. Vyčerpávající systematický přehled anglicky 
psané zahraniční literatury je doplněn výsledky několika původních výzkumných šetření, 
která dokreslují rozšiřující se tematický i metodologický záběr didaktiky geografie v Česku. 
Oceňuji, že autorka pracuje s anglicky psanou literaturou, což je (resp. mělo by být) dnes již 
standardem, nicméně v budoucí výzkumné práci autorky bych uvítal, kdyby se podrobněji 
zaměřila také na četné německy a francouzsky psané prameny věnované mapovým 
dovednostem a jejich rozvíjení.

Použitá metodika

Je evidentní, že výzkum geografického vzdělávání v Česku již nevystačí s pouhým popisem 
jednotlivých výzkumných zjištění, ale že je třeba se před samotným výzkumem vypořádat 
s teoretickým a metodologickým ukotvením prezentovaných myšlenek a výzkumných 
postupů. Jelikož didaktika geografie ani na mezinárodní úrovni nedisponuje dostatečně 
propracovanými teoriemi a metodologiemi, využívá autorka práce teoretické rámce a 
metodologické přístupy především z oblasti kognitivní psychologie a kartografie. Metodika 
jednotlivých výzkumných šetření zahrnutých do disertační práce je zpracována pečlivě. 
Vysoce nadstandardní je také teoretické zarámování metodických přístupů, které autorka 
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použila. Práce svým způsobem utváří nový metodologický rámec výzkumu geografického 
vzdělávání v Česku. Po několikerém prostudování disertační práce musím Lence Havelkové 
vyslovit touto cestou velké uznání. Během doby standardně vymezené doktorskému studiu si 
studentka na expertní úrovni osvojila následující výzkumné techniky: systematická 
přehledová studie, eye-tracking, dotazník, interview, q-metodologie, obsahová analýza a 
mnohé další. Všechny zmíněné techniky studentka ovládla natolik, že uspokojila požadavky 
recenzentů v klíčových časopisech oboru, který studuje. Mimoto studentka v disertační práci 
prokázala dovednost kreativně vizualizovat vlastní výzkumná zjištění a vyvozovat závěry 
cenné pro praxi.

Kvalita, správnost a původnost dosažených výsledků

Disertační práce syntetizuje pouze některé práce autorky a podává je v ucelené 
a promyšlené podobě. Posuzovaná práce tak zaplňuje mnohé mezery v poznání, a to 
v globálním měřítku. Pokud bychom se na tvůrčí činnost Lenky Havelkové podívali v celé její 
šíři, narazili bychom na další výzkumy, které jsou ojedinělé a současně žádoucí. 

Uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání, uplatnitelnost výsledků v praxi

Výzkumně plodní autoři často selhávají v popularizaci vlastních výzkumných zjištění. 
V případě Lenky Havelkové výše uvedené tvrzení neplatí, neboť se autorka práce snaží 
výsledky vlastního robustního výzkumu maximálně využívat a aplikovat v praxi. Výsledky 
výzkumů zahrnutých v disertační práci jsou již nyní systematicky uplatňovány za účelem 
zvyšování a hodnocení kvality geografického vzdělávání v Česku i v zahraničí (v rámci 
projektů TAČR a jiných). 

Formální úprava a jazyková úroveň práce

Struktura práce je přehledná a smysluplná. Disertační práce je z hlediska formální úpravy 
i jazykové úrovně nadstandardní. Množství překlepů a stylistických nepřesností je téměř 
nulové. Vše zmiňované dokládá, že se jedná o poctivé a vyzrálé vědecké dílo. 

Dotazy oponenta k obhajobě disertační práce: 

Prosím autorku práce, aby prostudovala dokument Koncepce geografického vzdělávání 
(dostupný na www.eGeografie.cz). Jaké konkrétní změny v tomto dokumentu by autorka 
práce učinila, aby bylo možné prohlásit, že Koncepce vychází vstříc rozvoji mapových 
dovedností s oporou v jejím výzkumu?

Závěr
Obecně vzato je třeba k působení autorky v oboru vyjádřit velký respekt. Soudě dle 
tematické šíře i teoretické a metodologické úrovně disertační práce je možné prohlásit, že 
zásluhy Lenky Havelkové o rozvoj didaktiky geografie v Česku jsou nezpochybnitelné. Jsem 
si vědom toho, že dikce posudku je pochvalná a někdy až adorující. Studijní pokroky Lenky 
Havelkové pečlivě sleduji z pozice člena oborové rady a jsem přesvědčen, že studentka si 
takový posudek zaslouží. Posuzovaná práce je dle mého názoru mimořádná a měla by být 
předkládána ostatním studentům jako vzor hodný následování. 

Disertační práce Lenky Havelkové Úspěšnost a strategie studentů při práci s mapou a 
faktory je ovlivňující splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce 
v pedagogicky 
i geograficky zaměřených doktorských studijních programech a doporučuji ji k obhajobě.

V Brně 17. 9. 2020
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