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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Geografická gramotnost při práci s grafikami u patnáctiletých žáků ZŠ a víceletých gymnázií  

Autor práce: Bc. Vojtěch Štochl   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické podložení 

hypotéz aj.)   

Cílem práce je ověřit úroveň vybrané části geografické gramotnosti u žáků deváté třídy základní školy nebo 

odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Jako vybranou část geografické gramotnosti zvolil autor práci 

s grafickými prvky. Cíl je pro diplomovou práci dostatečně konkrétní a splnitelný. Jedná se o aktuální 

a relevantní téma didakticko-geografického výzkumu, kterému se již delší dobu věnují projekty i studentské 

práce na katedře. Jde o téma, které dosud není jasně ukotvené a specifikované, předkládaná práce má 

potenciál testem na ověření úrovně jistého segmentu geografické gramotnosti přispět k jasnějšímu 

vymezení tohoto pojmu. 

Autor si dále stanovil šest jasných otázek (ačkoli v textu práce píše několikrát o pěti otázkách), na které chce 

svým výzkumem odpovědět. Hypotézy v práci uvedené nejsou, přestože výsledky obdobných testování, jako 

provedl autor práce, se dají dohledat a autor o nich i píše, když zmiňuje testování PISA. Autor v práci nalézá 

odpovědi na výzkumné otázky. Je škoda, že si nestanovil hypotézy, které by vzhledem ke kvantitativnímu 

charakteru výzkumu a dostupnosti dat jistě bylo vhodné uvést a potvrdit nebo vyvrátit. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretickou částí práce je první kapitola, ve které autor na základě různých zdrojů uvádí definice 

gramotnosti obecně a geografické gramotnosti. Dále zde píše o geografickém vzdělávání, testování PISA, 

Bloomově taxonomii vzdělávacích cílů a o výběru dovedností pro testování. Celá tato kapitola je psaná 

chaoticky, povrchně, autor pracoval s malým množstvím zdrojů, které mezi sebou vzájemně neporovnává, 

jde většinou jen o výčet definic, souvislost s praktickou částí práce je nejasná. V případě popisu výsledků 

testování PISA na úrovni teoretické části předložené diplomové práce je diskutabilní využití výsledků testu 

z roku 2015, když je již dlouhou dobu dostupná zpráva o výsledcích testování z roku 2018. 

Z uvedeného textu mám pocit, že autor řadu pojmů nepochopil správně (revidovaná Bloomova taxonomie, 

RVP), nedefinuje je kompletně (geografické myšlení), nesprávně je interpretuje (možnosti ověřování 

geografické gramotnosti) nebo uvádí vyloženě nevhodné definice (definice grafu z matematické teorie 

grafů, přitom ale grafy, se kterými se pracuje v testu, jsou spíše kruhové nebo sloupcové diagramy, které 

definici evidentně neodpovídají). Autor neuvádí definici geografické gramotnosti, ze které vycházel při 

sestavení testu, který použil při výzkumu. Nelze tedy posoudit, zda je test validní.   

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autor v práci používá vlastní didaktický test, kterým ověřuje znalosti z oblasti geografie obyvatelstva 

a dovednosti práce s grafikou. Metodický postup tvorby testu není v práci dostatečně popsaný. Test zadával 

autor elektronicky na čtyřech gymnáziích a dvou základních školách, některé školy se nacházejí v Praze, 

některé ve Středočeském kraji. Získal celkem 89 odpovědí, což je v případě diplomové práce dostatečně 

rozsáhlý výzkumný vzorek. Výsledky testu pak statisticky zpracovává. Ve většině případů jsou statistické 

metody použité správně. 
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Při sestavování testu vychází autor z jím sestaveného přehledu grafik, kterých vymezuje 5 typů. Paradoxně 

řadí mezi grafiky i text, přestože grafiku definuje jako netextový prvek. Testované dovednosti žáků rozdělil 

na inter-grafické a intra-grafické podle toho, s kolika typy grafik budou v úlohách pracovat. Ovšem inter-

grafické úlohy se zaměřují jen na převod jedné grafiky na druhou, nikoli na kombinaci informací z více grafik, 

které se navzájem doplňují. To je značné omezení, o kterém se autor v práci nezmiňuje. Zastávám názor, že 

by bylo užitečnější testovat využití informací z více grafik než jen převod ve stylu např. porovnání tabulky 

s grafem. Některé úlohy podle mého názoru netestují geografickou gramotnost, ale např. prostou 

prostorovou představivost (úloha 10) nebo matematickou gramotnost (úloha 2). Vzhledem k absenci 

jasného vymezení geografické gramotnosti autorem ovšem nelze s úspěchem rozhodnout, zda dle jeho 

pojetí jde nebo nejde o geografickou gramotnost. V práci, resp. jejích přílohách, chybí autorské řešení testu. 

Podle mého názoru je v některých úlohách více možností správně (např. úloha 6 z dovednostní části testu), 

u některých úloh jsou nabízená tvrzení diskutabilní (úlohy 7 a 12). 

Slabou stránkou práce je vyhodnocení testu. Úlohy nejsou srovnatelně obtížné ani rozsáhlé, přesto je autor 

ohodnotil stejným počtem bodů. Navíc nedával body za částečně správnou odpověď, pouze za kompletně 

správnou, přestože v některých úlohách se jednalo o přiřazování nebo výběr více správných tvrzení. 

Výsledky tak mohou být značně zkreslené. Naopak vhodně se autor vypořádal s odlišným počtem bodů ze 

znalostní a dovednostní části testu, kde výsledky převedl na procenta a dále porovnával tyto relativní 

hodnoty. 

Autor dále popisuje statistické metody, které využíval pro porovnání úspěšnosti žáků podle různých kritérií. 

Ve většině případů je popis metod jasný, v případě rozdílů úspěšnosti podle známek ale v práci nenacházím 

dostatečně popsaný postup výpočtu. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Když vezmeme v potaz omezení, o kterých jsem psal v posouzení metodické části práce, jsou výsledky 

většinou správné. Jejich interpretace je mnohdy problematická, zejména v případě, kdy se autor na základě 

výsledků jednoho testu odvažuje vyslovovat tvrzení o podobě výuky na konkrétních školách. Neodvolává se 

přitom ani na literaturu, která by takovou souvislost obecně uváděla.  

Analýza je provedena a popsána detailně, část o výsledcích práce je strukturována podle výzkumných otázek 

a vhodně doplněná tabulkami a grafy. Některé výzkumné otázky jsou ale duplicitní s názvy podkapitol, 

v jejichž rámci autor opět uvádí odpovědi na každou z výzkumných otázek. Tato část práce tedy působí 

poněkud chaoticky. Autor ve většině případů svědomitě uvádí hodnoty testových kritérií, na jejichž základě 

rozhodoval o statistické významnosti rozdílů. Problematická je jeho interpretace lineární regrese. Už 

z grafického znázornění výsledků je často vidět, že regresní model vysvětlí jen malou část variability 

výsledků. Výsledky pak považuje za příliš jasně dané, přestože koeficient determinace vychází většinou 

menší než 0,4. Navíc autor nesprávně interpretuje rozdíl mezi pražskými a mimopražskými školami ze dvou 

předpisů regresních přímek: autor uvádí konstantní rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi škol, přestože 

koeficienty lineárních členů v předpisu regresní přímky jsou různé. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Předkládaná diplomová práce potvrzuje výsledky testování PISA nebo ČŠI, které ukazují, že jsou rozdíly ve 

výsledcích žáků základních škol a víceletých gymnázií a také regionální rozdíly, kdy nejlepší výsledky v rámci 

Česka mají žáci v Praze. V závěru autor uvádí stručné odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Problematické 

je jeho tvrzení o nejobtížnějších a nejsnadnějších typech úloh v závislosti na typu grafiky, neboť vychází vždy 

z jedné konkrétní úlohy jednoho konkrétního testu s tím, že v případě nejobtížnější úlohy je dle mého názoru 

na vině nevhodné bodování testu.  
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Zasazení výsledků do širšího kontextu je povrchní, autor zde uvádí např. pouze svůj úsudek o výsledcích žáků 

ze Středočeského kraje v testu PISA, přestože se dají data o výsledcích snadno dohledat (a navíc ukazují, že 

autor se ve svém úsudku mýlí). Porovnání s výsledky obdobných testů např. v USA v práci chybí. 

 

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 (vč. Kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Grafická úprava práce je na poměrně dobré úrovni, v práci se téměř nevyskytují typografické chyby. 

Nevhodné je různé zarovnání odstavců (vlevo a do bloku) v různých částech práce. Z hlediska jazykového jsou 

v práci pravopisné a tvaroslovné chyby, některé věty jsou krkolomné, mám pocit, že v nich chybí slovo, 

poměrně časté jsou chyby v interpunkci. Číslování tabulek a grafů je systematické, jejich popisky jsou 

v pořádku, v případě podbarvených polí v tabulce by bylo vhodné uvést do poznámky vysvětlivky barev. 

V některých případech je v textu uvedeno nesprávné číslo grafického prvku, na který autor odkazuje. 

U obrázků 1 a 2 je problematický jejich zdroj, v případě obrázku 1 by jistě bylo vhodnější nahradit ho 

obrázkem z oficiálních stránek šetření PISA, obrázek 2 by bylo lepší přeložit do češtiny, když je celá práce 

psaná česky. Zdroje v seznamu literatury nejsou citované podle zvyklostí v oboru geografie, některé zdroje 

uváděné v textu práce v seznamu literatury chybí. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. Přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce potvrzuje výsledky různých šetření ČŠI a mezinárodních organizací i pro obor geografie: ukazuje se, že 

lepších výsledků dosahují žáci víceletých gymnázií než žáci základních škol a také žáci pražských škol než žáci 

škol ve Středočeském kraji. Přínosem je i návrh testu ověřujícího práci s grafikou jako složky geografické 

gramotnosti. Práce může sloužit jako vstupní sonda ke zjištění, jaké grafické prvky je pro žáky nejobtížnější 

číst. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak byste definoval pojem geografická gramotnost, aby byla definice v souladu s vámi sestaveným testem? 

2. Jak by výsledky práce ovlivnilo, kdybyste dával body i za částečně správné odpovědi, především v úloze 12? 

3. Myslíte si, že by výsledky práce byly podobné, kdybyste zvolil téma např. z fyzické geografie? 

 

Datum: 20. 8. 2020  

Autor posudku: Mgr. Tomáš Měkota  

 

Podpis: 


