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Průběh obhajoby: 1) Úvodní zahájení předsedkyní komise doc. D. Řezníčkovou

2) školitel RNDr. Martinem Hanusem, Ph.D. shrnul profesní
životopis Lenky Havelkové (viz příloha k přihlášce). Zdůraznil mj.,
že dosahovala nadstandardních výkonů již během svého
vysokoškolského studia. Dokladem jsou ocenění získaná za
klasifikační práce (dvakrát cena rektora a jednou děkana PřF UK).
Vhodné je rovněž zdůraznit poměrně bohaté publikační portfolio
doktorandky - ve svém životopise uvádí 13 publikovaných prací.

3) Doktorandka prezentovala během cca 20 minut celkovou koncepci
své dizertační práce, která je pojatá jako soubor 6 publikovaných
článků, zarámovaný do promyšleného teoreticko-metodologického
úvodu. Z prezentace doktorandky bylo zřejmé, že v práci uvedené
články pojednávají o jednom tématu (tj. mapové dovednosti a
faktory, které míru jejich osvojení ovlivňují) s tím, že každý z článků
nahlíží na sledovanou problematiku z metodologicky odlišných
perspektiv. Doktorandka představila svoji práci se zaujetím, její ústní
projev je logicky strukturovaný a celkově vyzrálý.

4) Doc. J. D. Bláha zdůraznil několik skutečností ze svého posudku,
ocenil mj. mezipředmětové zaměření výzkumu včetně publikování v
různých oborech. Dále shrnul otázky do několika okruhů, které
položil ve svém posudku (ambicióznost geografů ve svých
výzkumných záměrech; metodologie výzkumu a její schopnost
zachytit reálné situace ve výuce; faktory ovlivňující výkony žákůa
další). Doc. P. Knecht rovněž prezentoval hlavní teze svého posudku.
Zdůraznil, že vědecké aktivity Lenky Havelkové jsou srovnatelné se
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světovou špičkou. Práce je promyšlená a originální. Oceňuje i
použitou metodologii výzkumu a skutečnost, že doktorandka dokáže
vést mj. i metodologické semináře pro vysokoškolské kolegy. Jeho
drobná výtka je spíše doporučení, a to pracovat nejen s anglicky
psanou literaturou. Ve svém posudku žádá doktorandku, aby navrhla
konkrétní změny, které by napomohly zkvalitnit Koncepci
geografického vzdělávání ve směru osvojování mapových
dovedností.

5) Reakce doktorandky na hlavní podněty oponentů. Týkaly se
možností a podmínek mezioborové spolupráce; (ne)vhodnosti ideální
mapy ve školní výuce; limitů použitých metod výzkumu; fází vývoje
mapových dovedností

6) V následné diskusi dostali slovo ostatní členové komise a další
přítomní kolegové. Doktorandka na položené otázky reagovala s
odborným nadhledem, na základě dosaženého svého odborného
poznání i zkušeností. Položeny byly např. tyto otázky: Byl realizován
výzkum zaměřený na poznání žáků, týkající se tvorby tematických
map ( Doc. Kolejka). Co byste změnila ve vysokoškolském
vzdělávání učitelů zeměpisu (doc. Raška). Je rozdíl mezi
prostorovým nebo územním rozložením? (doc. Bičík). Do jaké míry
rozdílné strategie řešení mapových úkolů souvisejí s jejich úspěšností
(doc. Marada). Jak funguje vztah mezi mírou osvojených znalostí a
úrovní osvojených mapových dovedností (doc. Marada).

7) Hlasování členů komise o výkonu Lenky Havelkové při obhajobě
disertační práce a o vlastní kvalitě předložené dizertační práce.
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Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
(přítomen)

............................

Členové komise: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. ............................

 doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
(přítomen)

............................

 prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. ............................

 doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přítomen) ............................

 doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
(přítomen)

............................
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