
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 1 (celkem 2) 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Distanční výuka zeměpisu na jaře 2020    

Autor práce: Jaroslav Máslo  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Autor si v rámci své diplomové práce zvolil nadmíru aktuální téma podmíněné mimořádnou 
epidemiologickou, společenskou i vzdělávací situací. Tuto situaci se rozhodl reflektovat z podhledu 
změn, které proběhly v rámci geografického vzdělávání a důsledků, které tyto změny mohou 
našemu oboru přinést. Cíle práce lze vnímat nejen jako vysoce aktuální, ale také relevantní a 
především vhodně formulované. 

 

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

S ohledem na aktuálnost tématu je předkládaná práce ukotvena prostřednictvím tištěných i online 
zdrojů, přičemž kombinuje empirické studie, legislativní dokumenty i praktická doporučení pro 
učitele. Tyto zdroje byly využity především k teoreticko-metodologickému zarámování práce a 
stanovení zásad distanční výuky, které se následně staly základem empirického výzkumu. 

 

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

Autor DP s ohledem na cíle vhodně kombinuje metody dotazníkové šetření a rozhovoru. Přičemž 
s ohledem na podrobnost dotazníku i rozsah výzkumného vzorku jsou data zpracovávána převážně 
kvalitativně – ač se autor místy neubránil také jejich kvantifikaci, tak výsledky vhodně interpretuje 
s vědomím limitů takto získaných závěrů. 

 

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

V analytické části práce autor využívá empirických data a teoreticko-metodologického zarámování 
výzkumu pro dosažení stanovených výzkumných cílů, přičemž vhodně posuzuje výsledky 
v oddělených skupinách učitelů dle délky praxe. Detailní informace získané rozhovorem pak doplňují 
celkové výsledky dotazníkového šetření. 

 

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

V závěru práce se autor vrací ke stanoveným cílům a syntetizuje výsledky a hodnotí přínosnost 
studie. Nadto navrhuje možné směřování dalších výzkumů v této oblasti. 
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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.) 

Formální stránka práce odpovídá standardu prací tohoto typu. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 
části aj.) 

Celkově práci považuji za poměrně zdařilou. Určité nedostatky studie zpravidla plynou z aktuálnosti 
tématu a nutnosti realizace výzkumu v poměrně krátkém časovém rozmezí. Nicméně se domnívám, 
že práce přináší zajímavé a přínosné poznatky pro geografické distanční vzdělávání v Česku. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 
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