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Cílem diplomní magisterské práce bylo zjistit a posoudit vztah mezi obsahem pedagogických
dokumentů, vybraných tří učebnic ajedné příručky k maturitě na jedné straně a výukou
realizovanou na gymnáziích a jejími výsledky na straně druhé, to vše v tematickém celku
Světové zemědělství.

V první části diplomní práce (kapitola 2) nazvané Zamýšlené kurikulum (na stranách s až.38)
diplomantka seznamuj e se základními pedagogickými dokumenty, stručně j e charakterizuj e a
posuzuje jejich přístup k tematickému celku Světové zemědělství. V závěru shrnuje
propojenost, návaznost a platnost zkoumaných dokumentů. Těžištěm 2. kapitoly (str.14 až
38) je část 2.5 Analýza učebnic. Učebnice diplomantka posuzuje jako hlavní zdroj informací
pro hodnocení plánovaného i realizovaného kurikula. V podkapitolce 2.5.1  Metodika
vyhodnocení učebnic uvádí vybrané přístupy k hodnocení učebnice, své osobní ucelené pojetí
takového hodnocení však autorka nepředkládá. Následuj e přehled obsahu tematického celku
Světové zemědělství ve čtyřech vybraných publikacích -tří středoškolských učebnic ajedné
příručky k maturitě. Uvedeny j sou vybrané generalizace, hlavní pojmy, nejdůležitěj ší fakta a
grafy, tabulky, obrázky. Na stranách 23, 28, 30 a 33 jsou souhrnná hodnocení jednotlivých
publikací. Tato hodnocení nepovažuji za profesionální. Autorka se věnujje spíše formálním
otázkám, které není těžké posoudit, a stěžejním koncepčním otázkám, které mají přímý vliv
na výsledky učení, především kvalitě didaktického ztvárnění učebnice, se autorka buď
nevěnuje vůbec nebo jen povrchně popisným způsobem. Zařazení příručky k maturitě
k učebnicím bez Širšího komentáře a dokonce s porovnáváním s učebnicemi považuji za
nepřijatelné zjednodušení při výběru publikací a jejich hodnocení. Také závěrečné tvrzení o
výhodnosti kombinovat všechny čtyři posuzované publikace ve výuce považuji za povrchní a
zjednodušující uzavření kapitoly.

Druhá část diplomní práce nazvaná Realizované kurukulum (3 . kapitola, str.39 až 55)
obsahuje záznamy odpovědí učitelů na otázky týkající se výuky tematického celku. Výsledky
odpovídají stavu soudobé vzdělávací praxe ajsou poplatné obsahu a formulaci kladených
otázek. Pravděpodobně by výsledky rozhovoru s učiteli mohly poskytnout cennější informace,
pokud by rozhovor hlouběji zkoumal připravenost, osobní tvůrčí přístupy, hloubku a šíři
studia problematiky a způsob myšlení učitelů, jejich zacházení s pojmy smysl a cíle
vzdělávání, Žákovské dovednosti a postoje, integrovaná výuka/širší souvislosti, kritéria
hodnocení apod.

Ve třetí části diplomní práce nazvané Dosažené kurikulum (4. kapitola, str.56 až 87)
předkládádiplomantkametodikuzpracovánítestu,použitýtestavyhodnocenívýsledků
testování. Tato část práce j e zpracována přij atelným standardním způsobem. Vyhodnocení
výsledkůjeprovedenojednodušeanepřinášípřekvapivévýsledky.Eventuálníhlubší
zkoumání příčin pozitivních i negativních výsledků provedeno nebylo.

V závěrečné kapitole (Závěr, str.88 až 89) diplomantka vcelku výstižně shrnula výsledky
svého zkoumání, které však nepřináší Žádné nové poznatky. Výsledky jen potvrzují známou
kvalitu soudobé vzdělávací praxe, která znamená nej en převážně přetrvávaj ící tradiční
středoškolskou výuku, ale bohužel také nevyhovuj ící kvalitu učebnic.
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Téma diplomní magisterské práce patří svým zaměřením na problematiku vzdělávání
k tématům pro naše studenty poměrně obtížným, a to nejen pro svou šíři záběru, která
vyžaduje porozumění značně složiým geografickým, pedagogickým a psychologickým
otázkám, ale také pro nezbytnost značné zkušenosti a rozhledu, bez nichž - například

prof;esionální hodnocení učebnice -je možné jen v omezené míře.

Diplomantka splnila cíl své diplomní práce v rovině popisu a stručné charakterizace
problematiky vztahu mezi pedagogickým dokumentem, učebnicí, reálnou výkou a j ejími
výsledky. Pokusila se o hodnocení učebnic a prokázala dovednost sestavit test a vyhodnotit

jeho výsledky. V práci bohužel chybí byť stručné hlubší zamyšlení nad příčinami zjištěných
nedostatků ve školské praxi a pokus formulovat představu o možném řešení například při

přípravě učitelů a v jejich dalším vzdělávání a zejména při tvorbě učebnic.

Diplomní práci  d o p o r u č uj i  k obhajobě.

Doc.'RNDr. Hana Kůhnlová, CS6.
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V Praze dne 14, května 2008.


