
POSUDEK VEDOUCÍH0 DIPLOMOVÉ PRÁCE VĚRY KŘIVÁKOVÉ ANALÝZA
GYMNAZIÁLNÍ VÝUKY TEMATICKÉHO CELKU SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Předkládaná práce Věry Křivákové se věnuj e aktuální problematice oborové didaktiky,
sice porovnání zamýšleného obsahu vyučování, jeho reálného průběhu a výsledku.  Pro svoje
zkoumání   autorka   zvolila   tematický   celek   světové   zemědělství   a   gymnaziální   stupeň
vzdělávání.

Poj etí práce vychází z koncepčních rovin kurikula. Zhodnocení zamýšleného kuikula
je provedeno jednak prostřednictvím diskuse oficiálních kuikulárních dokumentů (platných
osnov  i  RVP  G připravovaného  k implementaci), jednak  formou  analýzy obsahu  tematicky
relevantních  kapitol   čtyř   gymnaziálních   učebnic.   Obsah  učebnic,   chápaný   v praxi  jako
konkrétní  rozpracování  obecnějších  osnov,  je  analyzován  pomocí  konceptu  Brunerových
generalizací,   klíčových   pojmů   a   faktů.   V závěru   kapitoly   autorka   stanovuje   pomocí
frekvenční   tabulky   učité   obsahové  jádro   učebnic,   které  jí,   po   kritickém   zhodnocení
a doplnění,   posloužilo   k fomulaci   testových  otázek  ověřujících  v kapitole   zaměřené   na
dosažené  kurikulum   skutečné   znalosti   gymnaziálních   studentů   o   světovém  zemědělství`.
Autorce  se  podařilo  zachytit  poměmě  rozsáhlý  soubor  432  studentů,  který  dále  rozčlenila
podle časového odstupu, jenž je dělil od probírání sledovaného tématu. Mohla se tak pokusit
o posouzení  vlivu  procesu  zapomínání  na  dlouhodobé  zapamatování  poznatků.  Samostatně
byla posuzována skupina budoucích maturantů ze zeměpisuósmysl zařazení otázek do testu je
vždy  blíže  komentován,   včetně  uvedení  předpokládaných  výsledků.   Ty  nepostrádají  na
zajímavosti, např. všem třem uvedeným skupinám dělaly potíže stejné otázky.
Vysoce zajímavá zjištění přinášejí také řízené rozhovory s šesti pedagogy, které zde zastupují
rovinu   realizovaného   kurikula.   Naznačují   dosud   spíše   tušené   než   ověřené   zaostávání

pedagogického  přesvědčení  učitelů  za  cíli  probíhající  reformy,  tj.   dominantní  preferenci
frontální výuky a slabou aplikaci metod činnostních.

V závěru  autorka  propojila  zmíněné  tři  roviny  kurikula  a  pokusila  se  odhadnout
důvody úspěšnosti  studentů vjednotlivých otázkách testu z hlediska obsahu učebnic a pojetí
výuky pedagogů.  U  některých  otázek  lze  předpokládat vliv  znalostí  z jiných předmětů,  ale
i z mimoškolního prostředí.  Tato ovlivnění jsou zajímavými hypotézami pro další didaktický
výzkum.

Na práci oceňuji zejména aplikaci několika metod výzkumu (rešerše literatuy, řízené
rozhovory,  konstrukce,  realizace  a  vyhodnocení  didaktického  textu)  a  pokus  o  propojení
koncepčních   rovin   kurikula,   které   ve   své   provázanosti   určují   kvalitu   geografického
vzdělávání.  Práce je také dobrou přípravou pro působení  autorky v pedagogické praxi.  Jako
vedoucí práce bych rád zdůraznil také vysokou samostatnost s jakou autorka práci realizovala.
Pro uvedené kvality doporučuji předkládanou práci sl. Věry Křivákové k přijetí k obhajobě.
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