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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Distanční výuka zeměpisu na jaře 2020 

Autor práce:  Bc. Jaroslav Máslo 

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cílem předkládané diplomové práce je popsat distanční výuku zeměpisu na základních školách  

a nižších stupních gymnázií na jaře roku 2020 a sestavit seznam zásad, kterými by se distanční výuka 

měla řídit. Práce si dále klade za cíl popsat pojetí distanční výuky zeměpisu na jaře 2020 a postihnout 

rozdíly v tomto pojetí co se délky praxe pedagoga a typu školy týká. 

Cíle diplomové práce považuji v současné době za velice aktuální. Vzhledem k zaměření studenta 

(učitelská kombinace) je považuji za přiměřené. 

Výzkumné otázky a hypotézy si práce neklade. 

 

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

Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. V teoretické části se autor zaměřuje na 

specifika distanční výuky a rozdíly mezi distanční a prezenční formou výuky.  

Rešerší literatury autor sestavil seznam zásad pro distanční výuku. Ten byl vytvořen převážně na 

základě zahraničních zdrojů. 

V celé práci autor pracuje s téměř 30 zdroji, z toho více než polovina je zahraničních.  

Práce je dostatečně teoreticky ukotvena, použitou literaturu považuji za vhodnou. 

 

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

Úvodní, teoretická část práce vznikla rešerší odborné literatury. Ve druhé, analytické části práce pak 

autor představuje svůj výzkum provedený na základě kvantitativních (elektronický dotazník)  

i kvalitativních (polostrukturované interview) metod. 

Elektronický dotazník byl tvořen 59 položkami a byl určen učitelům základních škol a nižšího stupně 

gymnázií. Na dotazník navazovaly polostrukturované rozhovory s učiteli (účastníky předchozího 

dotazníkového šetření). Rozhovory probíhaly online a zaměřovaly se především na dvě oblasti:  

na redukci učiva a na problémy, kterým učitele (i žáci) během distanční výuky čelili. 

Aplikované metody výzkumu považuji za vhodné, získaná data za relevantní.  
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce navazuje na část teoretickou. Autor sestavením dotazníkového šetření 

navazuje na zjištění z rešerše odborné literatury v teoretické části práce. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 29 učitelů. Rozhovor poskytlo 7 učitelů, kteří byli současně  

i respondenty dotazníkového šetření. 

Poněkud rušivě na mě působí čísla vypočítaná na základě dotazníkového šetření, která jsou 

zaokrouhlena na 4 desetinná místa (taková přesnost není dle mého názoru nutná). Poměrně 

zmatená jsem z vyhodnocení důležitosti zásad distanční výuky, kde autor v textu práce uvádí 

opačnou škálu od té, která je v dotazníku, v příloze této práce (v textu práce: 1 – tuto zásadu vůbec 

neberu jako zásadu, 5 – nejdůležitější; v příloze: 1 – nejdůležitější, 5 – tuto zásadu vůbec neberu jako 

zásadu). 

Nicméně v této části práce autor zdařile propojuje poznatky získané v teoretické části práce 

s empirickými daty a vše detailně interpretuje.  

 

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

Autor vhodně propojil teoretickou část práce s částí analytickou. Zjištěné závěry autor zasazuje do 

širšího kontextu výzkumu a navrhuje, kterým směrem by se mohl vydat další výzkum zasazený do 

této oblasti. 

 

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.) 

Předkládaná diplomová práce má 67 stran vlastního textu a 5 stran příloh. Rozsah práce považuji za 

přiměřený. 

K formálním náležitostem práce mám několik poznámek: 

- u některých grafů (s. 29, s. 55) nelze přečíst všechny položky (nevejdou se) 

- čísla (průměry) zaokrouhlená na 4 desetinná místa (např. na s. 51) působí velmi rušivě 

(nehledě na to, že taková přesnost u zaokrouhlení není, dle mého názoru, nutná) 

- 8 titulů uvedených v seznamu literatury není nikde v práci citovaných 

- citace v textu není zcela jednotná (ve většině práce jsou závorky, v závěru práce závorky  

u citací nejsou, na s. 63 chybí rok apod) 
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3. Souhrn 

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

Cíle práce, které si autor v úvodu stanovil, byly naplněny. Předkládaná diplomová práce Jaroslava 

Másla detailně popisuje distanční výuku zeměpisu na základních školách a nižších stupních gymnázií. 

Práce představuje seznam zásad, kterými by se distanční výuka měla řídit. Na základě těchto 

poznatků pak autor oslovil učitele na základních školách a gymnáziích a na subjektivní důležitost 

těchto zásad se jich zeptal.  

K předkládané práci bych měla několik výtek, co se formální stránky týče (viz výše). Domnívám se 

také, že práci uškodila absence nosné hypotézy či výzkumné otázky. Autor se učitelů v dotazníku ptá 

na délku jejich praxe a dává to do souvislosti se subjektivním hodnocením jednotlivých zásad 

distanční výuky. Považovala bych za zajímavé se tímto směrem zaměřit a ptát se např. na to, zda má 

délka praxe vliv na vypořádání se úskalími distanční výuky (např. zda přechod na distanční výuku byl 

snazší pro mladší a potenciálně technicky zdatnější pedagogy nebo jejich služebně starší, zkušenější 

kolegy). 

I přes zmíněné nedostatky práce přináší velmi zajímavý pohled na velice aktuální téma distanční 

výuky v Česku očima těch nejzainteresovanějších, tedy učitelů. Pro geografické distanční vzdělávání 

je práce jistě přínosem. 

Předkládaná diplomová práce Jaroslava Másla splňuje požadavky na práce tohoto druhu, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) Vaše práce se zaměřovala na distanční výuku na jaře roku 2020. Distanční výuka nicméně 

pokračovala i dále. Přidal byste k zásadám distanční výuky, se kterými jste v práci operoval, 

nějakou další, která třeba vyplula na povrch až v posledních dnech, týdnech, měsících? 

Popřípadě, kterou ze zásad, se kterými jste pracoval, byste teď, rok poté, vyzdvihl jako 

zásadní? 

2) Píšete, že k lepšímu vyhodnocení dat často chyběla v dotazníku nějaká otázka. Která (které) 

by to byla (byly) a proč?  

3) Vysvětlete, prosím, jak jste hodnotil důležitost jednotlivých zásad distanční výuky – zda platí 

škála v textu práce nebo ta, která je uvedená v příloze.  

 

Datum: 17. 5. 2021  

Autor posudku:    RNDr. Tereza Kocová  

 

Podpis: 


