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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku specifikace profilu absolventa vysokoškolské 

geografie - eurobakaláře a euromagistra. Požadované kvality absolventa jsou prezentovány 

prostřednictvím výsledků učení. Podle metodiky projektu Tuning byl realizován průzkum 

obecných a specifických dovedností u absolventů geografie na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Průzkum je založen na názorech absolventů, pedagogů a 

zaměstnavatelů geografů. Jako podklad pro srovnání slouží výsledky průzkumu projektu 

HERODOT.   

Diplomová práce přispívá k odborné diskusi nad profilem absolventa také cestou rozboru 

klíčových pojmů, evropských dokumentů, přístupů definujících předmět studia geografie a 

profilů absolventů v Česku.  

 

Klí čová slova: profil absolventa, eurobakalář, euromagistr, obecné dovednosti, geografické 

dovednosti, studium geografie, projekt Tuning 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on topics related to specification of academic profile 

for  geography´s graduates - Eurobachelor end Euromagister. Required graduate´s 

qualities are presented by terms of  learning outcomes including skills, knowledge and 

contents. According to methodology of Tuning project a research of general and 

geographical skills was done within group of graduates of Faculty of Science at Charles 

University in Prague. Research outcomes of HERODOT Network project are used as base 

for comparison. 

The diploma thesis contributes to professional discussion over academic profile also 

with analysis of key words, European documents, various approaches to geografical 

object of study, and graduates profiles at Universitas in Czech Republic. 

 

Key words: academic profile, Eurobachelor, Euromagister, generic skills/competences, 

subjekt specific skills/competences, leasing outcomes, learning Geography, Tuning 

project 
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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku specifikace profilu absolventa 

vysokoškolské geografie. Hlavním jejím cílem je přispět k řešení otázky:  Co má umět 

absolvent geografie na konci bakalářského, resp. magisterského studia, aby jeho 

dosažené vzdělání bylo plně akceptováno i v jiných zemích Evropy.  

Diplomová práce představuje pro geografy vstup do poměrně široké problematiky, 

neboť vyžaduje skloubit odborné přístupy (tj. nejen geografů, ale i zástupců ostatních 

vědních oborů, protože metodika specifikace výstupních kvalit by měla být v obecné 

poloze v zásadě shodná pro všechny obory) s přístupy „legislativně-politickými“, a to 

na národní i mezinárodní úrovni. Sledovaná problematika není v odborné geografické 

literatuře příliš diskutována, i když se jedná o aktuální téma, neboť tvorba Národní 

soustavy kvalifikací pro terciární vzdělání se v souvislosti s podporou mobility 

pracovních sil v rámci evropského prostoru stala jednou ze současných priorit 

MŠMT ČR. 

Tento akcent politiky ministerstva školství je reakcí na probíhající procesy 

v evropských zemích (nejen v Evropské unii) v posledním desetiletí. V rámci 

Boloňského procesu na konferenci v Bergenu v květnu 2005 přijali ministři, odpovědní 

za vysoké školství, návrh zastřešujícího rámce kvalifikací pro Evropský prostor 

vysokoškolského vzdělávání. Jeho smyslem bylo zarámovat národní soustavy 

kvalifikací členských zemí Boloňského procesu jednotnou metodikou, jednotnými 

postupy a jednotnou základní architekturou. Tento rámec kvalifikací je založen na 3 

cyklech studia, pro každý cyklus jsou definovány obecné deskriptory (tzv. Dublinské 

deskriptory) založené na výsledcích učení a osvojených kompetencích. O tři roky 

později na úrovni Evropské unie vznikl Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní 

učení, který zahrnuje všechny stupně vzdělání, od základního až po doktorské. Oba 

rámce vznikaly v podstatě nezávisle, charakteristiky posledních tří nejvyšších úrovní 

v Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení jsou kompatibilní se zastřešujícím 

rámcem kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. 

Výsledkem Boloňského procesu je, že ve všech evropských zemích se reformují 

vysokoškolské vzdělávací systémy a snahou politických rozhodnutí je sjednotit rozdílné 

vzdělávací systémy v Evropě. Probíhající diskuse nad srovnatelností kurikul (struktury, 
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programy, forma vyučování) směřují k těmto cílům. V procesu reforem by měl mít 

důležitou roli i akademický a profesní profil. Specifikací profilů eurobakalářů a 

euromagistrů se zabýval projekt Tuning (TUNING Educational Structures in Europe). 

Byly formulovány obecné dovednosti, které by si měl osvojit každý vysokoškolský 

student nezávisle na oborovém zaměření a současně dovednosti specifické pro obory, 

participující na výzkumu v projektu Tuning. Bohužel geografie se na výzkumu 

nepodílela. Následně proto vznikl obdobný výzkum v rámci projektu HERODOT, 

tentokrát již zaměřený na požadované kvality absolventa geografie. V tomto výzkumu 

byla použita stejná metodika výzkumu oborových dovedností jako v projektu Tuning a 

shodný přehled obecných dovedností. Do výzkumu projektu HERODOT nebyli však 

zahrnuti respondenti z České republiky. Na základě tohoto zjištění jsme formulovali 

výzkumnou otázku, zda existují výrazné rozdíly mezi tím, co by měl umět a co ve 

skutečnosti umí absolvent vysokoškolského studia geografie PřF UK a absolvent 

geografie – eurobakalář a euromagistr definovaný v rámci projektu HERODOT. 

Diplomová práce by měla přispět k odborné diskusi nad profilem absolventa 

geografie – eurobakaláře a euromagistra také dalšími dílčími analýzami, které 

předcházejí analytickou část studie a tak ji rámují do širších souvislostí. Tyto analýzy 

jsou zaměřeny na: 

1) specifikaci klíčových pojmů,  

2) obsahový rozbor výchozích evropských dokumentů, jež představují „legislativně-

politický“, ale také metodický rámec pro všechny obory, 

3) rozbor přístupů definujících předmět výzkumu, resp. studia geografie, 

4) rozbor profilu absolventů geografie vybraných vysokých škol v Česku.  

 

Tyto dílčí cíle, resp. analýzy se promítly do obsahu, struktury i zvolené metodiky 

diplomové práce. 
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2 Obsahové vymezení klí čových pojm ů a základní metodika 

2.1 Klíčové pojmy  

Požadovaná úroveň dosaženého vzdělání se v odborné literatuře vyjadřuje pomocí 

různých pojmů. V souvislosti s vysokoškolským vzděláváním se v učebních plánech 

jednotlivých programů Česka nejčastěji operuje s pojmem PROFIL ABSOLVENTA. 

V obecné pedagogické, psychologické či didakticky zaměřené literatuře se setkáváme 

s pojmy jako geografická, přírodovědná a jiná GRAMOTNOST. V posledních letech se 

také velmi často cílová kategorie vzdělání vyjadřuje pomocí KOMPETENCÍ 

(oborových, obecných, klíčových, mezipředmětových aj.) a nebo pomocí tzv. 

VÝSLEDKŮ UČENÍ. Všechny tyto kategorie se pak dále mohou konkretizovat pomocí 

výčtu požadovaných ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, popřípadě také NÁVYKŮ, 

POSTOJŮ a HODNOT.  

Všechny výše uvedené pojmy nejsou v odborné české, natož pak zahraniční 

literatuře používány ve stejném obsahovém vymezení. Je to dáno mimo jiné tím, že tyto 

odborné pojmy jsou používány různými vědními disciplínami v odlišném teoretickém 

kontextu.  

Jednoznačné pochopení myšlenek jednotlivých autorů stěžuje také časté obsahové 

překrývání některých pojmů, například na zaměňování pojmů kompetence a dovednost 

upozorňuje Řezníčková (2007). Konkrétně uvádí, že obsahové vymezení termínu 

kompetence, který byl převzat ze zahraniční odborné literatury, se kryje s českými již 

zavedenými pojmy (např. dovednostmi a osvojenými vědomostmi). Obsahové 

překrývání těchto pojmů je patrné např. již ze samotné definice dovednosti uvedené v 

Pedagogickém slovníku, kde je dovednost definována jako způsobilost člověka 

k provádění určité činnosti (Průcha, Walterová, Mareš 2003). Podle této definice 

představují dovednosti činnosti nižšího řádu. Pokud vezmeme v potaz výše vymezenou 

dovednost jako „způsobilost“ jedince, tak kompetence představují dovednosti 

obecnějšího charakteru (vyššího řádu, tzv. komplexnější dovednosti).  

Vymezení pojmu kompetence a klíčové kompetence v Rámcových vzdělávacích 

programech, v Pedagogickém slovníku i odborné literatuře se v podstatě významově 

shodují. Výrazné obsahové rozdíly nejsou zřejmé ani z definice uvedené v projektu 

Tuning (rámeček 1), s jehož metodikou pracujeme v kapitole 4. 
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RÁMEČEK 1: Definice kompetence1 (Glossary of Tuning terms, 2006) 

KOMPETENCE jsou dynamická kombinace kognitivních a metakognitivních dovedností, 

znalostí a porozumění, meziosobních, intelektuálních a praktických dovedností a etických 

hodnot. Podpora těchto kompetencí je cílem všech vzdělávacích programů. Kompetence jsou 

rozvíjeny ve všech částech kurzu a hodnoceny v rozdílných stádiích programu. Některé 

kompetence se vztahují k oborové oblasti (k určité oblasti studia), jiné jsou všeobecné 

(společné pro celý kurz vedoucí k titulu). Rozvoj kompetencí obvykle probíhá integrovaným a 

cyklickým způsobem v celém programu. 

 

Odlišná vymezení nastávají, zvláště u zahraničních autorů, při formulování struktury 

klíčových kompetencí a při jejich podrobné specifikaci (viz např. UIV, 2003). 

Za klíčové se v kurikulárních dokumentech2 Česka považují jen obecné kompetence 

(tj. kompetence k učení, dovednost řešení problémů, komunikativní dovednost, 

kompetence občanské, sociální a personální). Předmětové (specifické, oborové) 

kompetence geografie jsou prezentovány pouze jako tzv. očekávané výstupy formou 

vesměs dílčích intelektových dovedností (Řezníčková 2007).  

Z rámečku 2 vyplývá, že specifické kompetence jsou souborem činností, při kterých 

se využívá obecných i oborových dovedností ve spojitosti s faktorem osobnosti 

(utvořené např. výchovou). O všeobecných dovednostech lze tvrdit, že jsou flexibilní a 

dají se uplatnit v celé škále oborů a situací (jsou uplatnitelné v různých kontextech), a to 

z nich činí nástroje, které umožňují úspěšnou činnost ve značně proměnlivých 

podmínkách.  

  RÁMEČEK  2: Definice specifické kompetence (Řezníčková 2006, s. 37) 

SPECIFICKÉ KOMPETENCE by měly pojmenovávat situace (širší okruh činností), kdy jedinec je 

způsobilý jednat díky tomu, že dokáže adekvátním způsobem využívat odborné vědomosti 

spolu s osvojenými specifickými i obecnými dovednostmi (včetně intelektových), postoji a 

hodnotami.  

 

                                                 
1 Převzato z Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělání - Úvod do diskuse (Šťastná a 

kol. 2008) 
2 Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední školy. 
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Pro samotný termín DOVEDNOST neexistuje dosud jednotná obecná definice, 

přestože patří k nejfrekventovanějším termínům v odborné pedagogicko-psychologické 

literatuře. V Rámcových vzdělávacích programech není pojem dovednost definován a 

v Pedagogických slovnících nalezneme definice v širším slova smyslu. 

V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2001) je uvedeno, že dovednost 

si subjekt osvojuje záměrným učením, ale také spontánně (např. dítě při hře). Dovednost 

je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a 

výcvikem. Osvojování dovedností je základní součástí školního vzdělávání, a proto jsou 

dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle v různých kurikulárních dokumentech, 

vzdělávacích programech aj. Z uvedené definice vyplývá, že k provedení určité 

dovednosti je třeba využití i určitých znalostí (vědomostí), které student získá v rámci 

svého studia. 

Klíčovými dovednostmi se zabývá Švec (1998, s. 8), který ve své práci uvádí, že 

„z mnoha prací je zřejmé, že dovednosti jsou chápány jako výkonová složka lidské 

činnosti, chování. Je však známo, že výkonová složka činnosti je ovlivněna také 

motivací, vědomostmi, schopnostmi, zkušenostmi a dalšími složkami osobnosti 

subjektu.“  Jde hodnotit a měřit pouze až výsledek dovednosti, jelikož se projevují až 

porovnatelnou činností. Definice uvedená v rámečku 3, vznikla na základě porovnání 

různých přístupů a zhodnocení různých definic, a proto ji považujeme za výchozí 

definici pojmu dovednost.  

RÁMEČEK 3: Definice dovednosti (Švec 1998, s. 8)  

 DOVEDNOST lze charakterizovat jako komplexnější způsobilost subjektu (sycená 

schopnostmi, zkušenostmi, stylem učení, motivy a prožitky) k řešení úkolových a 

problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou činností.  

 

Koncept „osvojování dovedností“ je popsán v literatuře pouze jako rutinní revize, 

zkoušení či cvičení. Tato představa o osvojování dovedností přetrvává. Švec (1998) 

uvádí, že důležitější než činit revizi je porozumění, které přichází ze základu zkušeností 

studenta a které se vytváří v situacích, kterých se student účastní a přijde s nimi do 

styku. Tyto situace mohou být vytvořeny učiteli nebo samotnou situací, do které se 
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student dostane ve škole či mimo školu. Osvojování dovedností je komplexní proces, 

který může být rozdělen do jednotlivých fází3 od kognitivních určení k učení. 

Vnitřní dělení dovedností, které vypovídá o jejich charakteru a šířce významu, 

umožňuje snadnější pojmenování jednotlivých dovedností. Existuje mnoho klasifikací 

dovedností. Charakteristiky, které vyčleňují jednotlivé druhy dovedností, se vzájemně 

překrývají a doplňují (představují různý aspekt určité dovednosti). Vzhledem k tomu 

dochází k vzájemnému prolínání jednotlivých druhů dovedností.  

Švec (1998) si uvědomuje existenci různých druhů dovedností, které se liší 

například:  

• mírou obecnosti (dovednosti obecné x konkrétní); 

• mírou složitosti (dovednosti komplexní x simplexní); 

• charakterem činnosti, v níž se projevují (pak rozeznáváme dovednosti 

myšlenkové/intelektové, psychomotorické, sociální a sociálně 

komunikativní); 

• počtem předmětů, jichž se týkají (dovednosti z jednoho předmětu x 

mezipředmětové). 

Vnitřním dělením dovedností se podrobněji zabýval Švec 1998, Hartl a Hartlová 

2000, Průcha, Walterová a Mareš 2003 a další. Nejzákladnější dělení (na intelektové a 

senzomotorické), které je v české odborné literatuře uváděno, je shodné s klasifikací 

popisovanou v  Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (dále jen EQF). Tato 

klasifikace byla vytvořena pro účely definování rámce kvalifikace jednotlivých oborů, a 

proto v této diplomové práci ji považujeme za výchozí. Konkrétně EQF popisuje 

dovednosti („skills“):                                                                                                      

• kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení);  

• praktické (zahrnující zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a 

přístrojů).  

 

 

                                                 
3 Švec (1998) rozlišuje pět základních fází osvojování dovednosti: Motivační fáze, fáze orientace 

subjektu na osvojenou dovednost, fáze krystalizace nové dovednosti, fáze finálního vytváření dovedností 
a její zařazení do kontextuálního rámce a fáze vložení nové dovednosti. 
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Obecně lze specifikovat geografické dovednosti jako obecné dovednosti používané 

v kontextu s geografickou problematikou. Spolu s nabytými vědomostmi využíváme 

geografických dovedností denně. Například při řešení běžné situace jak se nejrychleji 

dostat z bodu A do bodu B nebo když se snažíme porozumět obecným záležitostem 

(proč se právě zde staví nákupní středisko apod.) či ekonomickým a politickým 

rozhodnutím (jaký dopad má politické rozhodnutí apod.). Všechny tyto činnosti 

vycházejí z dovedností získat, kriticky posoudit a využívat geografické informace. 

Přitom se využívá škála dovedností obecného charakteru (intelektové, sociální, 

komunikativní aj.). Hovoříme o specifických dovednostech. Definice pojmu 

geografické dovednosti je uvedena v rámečku 4. 

  RÁMEČEK 4:  Definice pojmu geografické dovednosti (Řezníčková 2006, s. 34) 

GEOGRAFICKÉ DOVEDNOSTI představují komplexnější způsobilost člověka (sycenou 

schopnostmi, stylem učení, motivy, prožitky a částečně i znalostmi) k  provádění určité 

činnosti v rámci geografické problematiky. Tvoří je specifické a obecné dovednosti používané 

s geografickým obsahem. Představují nástroje, které umožňují porozumět určitým jevům, 

procesům, analogiím a geografické organizaci na Zemi. Na základě porozumění dané situaci 

pak dovednosti napomáhají adekvátním způsoben jednat. Všechny tyto dovednosti vycházejí 

z dovedností získat, kriticky posoudit a využívat informace optikou geografie. Přitom se 

používá škála dovedností obecného charakteru (intelektové, sociální, komunikativní aj.) 

 

Dosažené vzdělání jakéhokoli zaměření má různé úrovně. Například můžeme 

stanovit čtyři úrovně odpovídající absolventovi základní a střední školy, bakalářského a 

magisterského studia. Tento kontinuální vývoj studia, mají-li být jednotlivé úrovně 

dosaženého vzdělání ověřitelné, vyžaduje strukturovat a konkretizovat požadavky na 

výkony žáků podle jednotlivých úrovní.  

Uvedenou poznámkou se dostáváme k další nevyřešené otázce metodického 

charakteru. Podle jakých kritérií máme například strukturovat dovednosti obecně a 

geografické zvlášť? Touto problematikou se zabývala Řezníčková (2003 a). Ve svém 

příspěvku obsahově specifikovala pojem geografické dovednosti a kategorizovala je pro 

potřeby hodnocení výkonů studentů v rámci všeobecného vzdělávání, nikoli pro 

jednotlivé úrovně vysokoškolského studia geografie. Autorka formuluje vzájemný vztah 
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mezi způsobem třídění geografických dovedností a volbou nástrojů, jež je ověřují a 

hodnotí, tvrdí: „Funkční používání geografických vědomostí a dovedností vyžaduje 

přemýšlení (=složitý proces zpracování informací v mysli jedinců), ale i osvojení 

dalších nejen intelektových dovedností, určitých návyků a postojů žáka“ a dále „že je 

velmi obtížné strukturovat kategorii geografické dovednosti“ (Řezníčková 2003 a, 

s. 159). 

S pojmem dovednosti, respektive kompetence, které se týkající oboru geografie, 

souvisí termín GEOGRAFICKÁ GRAMOTNOST. Je to termín užívaný pro absolventy 

základní školy a střední školy, ale je platný i pro absolventy vysoké školy. V odborné 

literatuře není běžně užíván, avšak v geografické praxi se často objevuje.  

Podle Voženílka (2004) explanace samotného pojmu geografická gramotnost 

vychází ze samé podstaty geografie jako vědního oboru založeného na prostorovém 

chápání reálného světa. Základním prvkem geografické gramotnosti není 

encyklopedická znalost geografických objektů a jejich prostorová lokalizace (jak je 

často prezentováno ve školské praxi), ale geografické myšlení, tedy schopnost 

systematicky třídit, analyzovat, aplikovat geografické teorie, provádět syntézy, 

realizovat modely a jasně formulovat nejrůznější prostorové vlastnosti geografických 

jevů (objektů a procesů).   

Moderní koncepce geografického vzdělávání směřuje k rozvoji geografické 

gramotnosti (geografické kompetence, geografického myšlení). Pod těmito pojmy si lze 

představit schopnost jednotlivce využívat geografických vědomostí a dovedností tak, 

aby se staly podkladem pro kompetentní jednání. K tomu je potřeba ve školách 

(základních, středních i vysokých) učit skutečnou geografii, tzn. specifikovat podstaty a 

vlastnosti geografických objektů, jevů a procesů a podle různých kritérií prezentovat a 

klasifikovat především relace mezi nimi, tj. vztahy, podmíněnosti a proměny v 

prostředí.  

Je zřejmé, že geografická gramotnost je pojem nadřazený nad geografickými 

dovednostmi i kompetencemi a že existují různé úrovně této gramotnosti. Tu nejnižší 

získá absolvent základní školy a naopak tu nejvyšší geograf-profesionál. 

Vlivem Boloňského procesu proběhl v evropských zemích po roce 1998 proces 

strukturace vysokoškolského studia, jehož cílem byla diverzifikace stupně vzdělávání za 

účelem lepší čitelnosti dosažené kvalifikace. Dalším cílem pak bylo přispět 
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k zjednodušení mobility studentů a transparentnosti studia (příloha 8). Pro jednotlivé 

stupně by měla být charakteristická určitá míra osvojení dovedností, resp. kompetencí a 

to, jak oborových tak i obecných.  

V souvislosti s naplňováním cílů Boloňské deklarace se v odborné literatuře začal 

užívat další pojem, a to VÝSLEDKY UČENÍ event. VÝSTUPY UČENÍ („learning 

outcomes“). Výsledky učení jsou průvodním jevem vzdělávacího systému 

orientovaného na studenta. Místo výroku, čeho chce učitel výukou dosáhnout (v 

systému orientovaném na učitele), se staví výrok, co bude student znát, umět a schopen 

dělat na konci svého studia.  Takto stanové výsledky učení jsou např. pro studenta 

určitou zárukou kvality vzdělávání.    

V dnešním konkurenčním prostředí, kde se zvyšuje soutěž o kvalitní studenty, je 

nutné zvyšovat atraktivitu univerzit pomocí moderních nástrojů. Výsledky učení 

popisují, co se předpokládá, že student bude vědět, čemu bude rozumět a co bude 

schopen předvést (udělat) po ukončení procesu učení. Tato definice respektuje potřeby 

moderního vzdělávacího systému, orientaci na studujícího.  

Výsledky učení jsou definovány v evropských dokumentech (Overarching 

framework of qualifications 2008, A Framework for Qualification of European Higher 

Education Area 2005) jako soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a 

porozumění (schopnost tvůrčích činností a přístupů teoretických i praktických nejen 

v odborné sféře). Směřují od obecných (na národní úrovni) přes oborové/sektorové (na 

úrovni vysokých škol). Jsou odpovědí na měnící se podmínky a požadavky a mají být 

formulovány v souladu s požadavky praxe (společnosti, trhu práce). Pomocí těchto 

výstupů má být umožněno vyhodnotit restrukturalizované studijní programy a následně 

je přepracovat či upravit. Vzniká tak nový pohled na situaci mezi studiem a 

zaměstnáním. Odvrací se pozornost od přípravy k povolání neboli vstupu (délky studia 

či typu vzdělávacího zařízení) k tomu, co osoba opravdu umí. Přesun pozornosti na 

výsledky učení podporuje lepší shodu mezi potřebami pracovního trhu (z hlediska 

dovedností, znalostí a kompetencí) a zajištěním kvalitního vzdělávání, podporuje 

diverzifikaci studijní nabídky a usnadňuje uznání dosažené kvalifikace v různých 

zemích a systémech vzdělávání. Navrhovaná jednotná metodika (viz dokument A 

Framework for Qualification of European Higher Education Area 2005) pro celou 
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Evropu je založena na výsledcích učení, na výstupech nikoli na vstupech (doba učení, 

typ institucí).  

Důraz na výsledky učení umožňuje posoudit, zda programy odpovídají požadavkům 

praxe, zda a jak proběhla inovace studijních programů. Výsledky učení lze podle 

experta na Boloňský proces Stephena4  využít:  

• pro návrh studijního programu a předmětu (např. usnadňují přesnější 

stanovení klíčových cílů předmětů a programu a zjištění, jak na sebe 

jednotlivé komponenty navazují v rámci učebního postupu);  

• pro zajištění kvality (např. hrají klíčovou roli jako referenční body při 

ustavování hodnotících standardů);  

• pro studenty (poskytuje jasnou informaci umožňující studentům volbu 

předmětu nebo studijního programu); 

• výsledky učení v oblasti mobilit (přispívají mobilitě studentů tím, že 

poskytují možnost uznávání jejich výsledků a kvalifikace, zvyšují 

transparentnost kvalifikace).  

Na výsledcích učení je založena i metodika výzkumu projektu Tuning5, kterou 

využíváme v kapitole 4.2. V projektu Tuning jsou výsledky učení popisovány6 jako 

soubor dovedností a kompetencí zahrnující: 

a) teoretické znalosti v oboru a schopnost jim porozumět; 

b)  zkušené jednání (prakticky a vhodně aplikovat znalosti v určitých situacích); 

c)  chování (hodnoty jako základní prvek ve způsobu vnímání druhých v sociálním 

kontextu). 

Řečeno naším slovníkem, takto definované výsledky učení se ztotožňují s výše 

diskutovanou „geografickou gramotností“. 

Vysoké školy v ČR by v podstatě měly uvádět výsledky učení u svých studijních 

programů v rámci profilu absolventa. PROFIL ABSOLVENTA, jako forma vyjádření 

                                                 
4 Prezentace z konference v Praze ze dne 23. června 2009 zveřejněná na 

http://www.bologna.msmt.cz. 
5 Mezinárodní projekt, ve kterém jsou výsledky učení definované pro jednotlivé stupně 

vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím obecných a specifických/oborových dovedností/kompetencí. 
6 Volně přeloženo z dokumentu An introduction of learning outcomes 

(http://www.bologna.msmt.cz/files/Adam_IH_LP.pdf) 
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předpokládaných výsledků učení, je součástí dotazníku povinně předkládaného 

k akreditaci. V tomto ohledu se ale nejedná o komplexní výsledky učení dle např. pojetí 

projektu Tuning. Specifikace jednotlivých profilů absolventa se v případě 

obdobných/shodných studijních programů navíc často liší. Řada vysokých škol 

připravuje detailnější specifikaci výsledků učení (zejména v rámci přípravy na zisk 

ECTS Label 7).  

Profil absolventa by měl definovat dosažené vzdělání tj. určité vědomosti a sadu 

dovedností, které se rozvíjí studiem konkrétního oboru. Profil absolventa lze formulovat 

ze dvou úhlů pohledu. Z hlediska vysoké školy je to dosažené poznání studenta 

vyplývající z vědního oboru, z hlediska zaměstnavatele se jedná o definování určité 

profesní způsobilosti.  V ideálním případě se tato vymezení v praxi shodují.  

Analýzou profilu absolventa se zabýváme v kapitole 3.2, kde jsou uvedeny 

jednotlivé příklady profilů absolventa geografických oborů v Česku.  

 Profil absolventa vysoké školy by měl být uváděn prostřednictvím předpokládaných 

výsledků vzdělávání a profesního uplatnění. Mohl by zahrnovat: 

• cíle oboru, 
• jaké dovednosti absolvent získá (výsledky učení), 
• uplatnění v praxi (odborné uplatnění, profese). 

V této práci si neklademe za cíl vyřešení nejednoznačného užívání jednotlivých 

klíčových pojmů. Jejich obsahové přiblížení mělo čtenáře především upozornit na 

terminologický chaos ve sledované problematice. 

2.2 Metodiky kvalifika čních rámc ů 

V posledních letech se v odborné literatuře citují dvě zahraniční metodiky, které 

popisují jak definovat a strukturovat dosažené výsledky vzdělávání na jednotlivých 

stupních škol. První je tzv. Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (dále jen 

EQF), kde jsou popisy kvalifikací založeny na výsledcích učení (znalosti, dovednosti a 

kompetence). Druhá metodika je obsažena v Rámci kvalifikací pro Evropský prostor 

vysokoškolského vzdělávání (dále jen QF-EHEA). Je zaměřena na tři cykly 

                                                 
7 Ocenění Evropské komise za správnou implementaci evropského kreditního systému ve všech 

bakalářských a magisterských programech. 
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vysokoškolského studia8. Pro každý cyklus jsou definovány obecné tzv. Dublinské 

deskriptory, které také operují s výsledky učení. Ze srovnání pojmového aparátu těchto 

dvou metodik je zřejmá neshoda mezi obsahovým vymezením používaných klíčových 

pojmů. V QF- EHEA jsou výsledky učení chápány jako deskriptory, jež definují, co má 

učící se znát, čemu rozumět a co umět vykonávat na konci určitého studijního cyklu. 

Dublinské deskriptory se vztahují k následujícím dimenzím: znalosti a porozumění, 

aplikace znalostí a porozumění, vytváření úsudků, komunikace a dovednosti učení. 

QF-EHEA se snaží vzdělávací systémy harmonizovat, zatímco EQF se je snaží uvést 

do vzájemného vztahu. Ústředním úkolem Boloňského procesu je sladit evropské 

vysokoškolské systémy vzdělávání zavedením společných struktur akademických 

hodností (třístupňový systém). EQF je vytvořen tak, aby fungoval jako určitý typ 

převáděcího zařízení, které učiní vztahy mezi kvalifikacemi a různými systémy 

jasnějšími. Přestože se Dublinské deskriptory a deskriptory určující úrovně v EQF liší, 

deskriptory úrovní EQF integrují Dublinské deskriptory a jsou s nimi proto 

kompatibilní. Oba tyto rámce popisují jednotlivé úrovně dosaženého vzdělávání 

prostřednictvím výsledků učení obecného charakteru.  

Zpracování studijních programů v rámci nové metodiky postavené na 

výsledcích učení probíhá v celé Evropě (viz projekt Tuning podrobně popsaný 

v kapitole 4.1) a ovlivňuje i popis a příslušnou dokumentaci studijním programům na 

českých vysokých školách. Při tvorbě Národní soustavy klasifikace terciárního 

vzdělávání (dále jen NSKTV) se také operuje s tímto termínem. Podle návrhu NSKTV  

by měla obsahovat nejen obecné deskriptory, podobné těm, které jsou v obou 

evropských kvalifikačních rámcích, ale i deskriptory více specifické (Šťastná a kol. 

2008). Nejobecnější národní deskriptory mají popsat jednotlivé úrovně našeho 

terciárního vzdělávání podle Dublinských deskriptorů a deskriptorů používaných v EQF 

pro úroveň 5-8 (tabulka 1). Tyto deskriptory9 by měly být stanoveny pro jednotlivé 

                                                 
8 Systém založený na strukturovaných programech dle Boloňského procesu (první cyklus má být 

mezinárodně uznáván jako vhodná kvalifikace pro pracovní trh, ale zároveň jako vzdělávání umožňující 
pokračovat ve studiu ve druhém cyklu, druhý cyklus má nabízet výběr mezi kratším studiem (magisterský 
stupeň) a delším doktorským studiem (třetí cyklus), s možností přejít z jedné formy do druhé). 

9 Deskriptory, které popíší specifika společná pro určitou oblast oborů terciárního vzdělávání a 
vzniknou především ve spolupráci zástupců vysokých škol (akademických pracovníků a studentů), 
případně zástupců vyšších odborných škol, zástupců aplikační sféry, tedy zaměstnavatelů a případně 
další zainteresovaných subjektů (např. akreditačních komisí). 
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obory (studijní programy a vzdělávací programy) na úrovni vyššího odborného 

vzdělání, bakalářského, magisterského, nebo doktorského. 

Tabulka 1: Výsledky učení pro vysokoškolské studium uvedené v EQF 

Vzdělávací 
výsledky 

odpovídající 
úrovni/cyklu 

Znalosti Dovednosti Kompetence 

Úroveň 5  
(odpovídá 

Deskriptoru pro 
"krátký cyklus" v 
rámci  1.cyklu 

EQ-EHEA) 

rozsáhlé a 
specializované faktické a 
teoretické znalosti v 
oboru práce nebo studia 
a uvědomování si hranic 
těchto znalostí  

rozsáhlá škála 
kognitivních a 
praktických dovedností 
požadovaných při 
rozvíjení tvůrčích řešení 
abstraktních problémů  

řídit a kontrolovat 
pracovní či vzdělávací 
činnosti, při nichž 
dochází 
k nepředvídatelným 
změnám 

posuzovat a rozvíjet své 
vlastní výkony a výkony 
ostatních  

Úroveň 6 
(odpovídá 

Deskriptor pro 
1. cyklus v EQ-

EHEA) 

pokročilé znalosti v oboru 
práce nebo studia 
zahrnující kritické 
chápání teorií a zásad  

pokročilé dovednosti 
prokazující zvládnutí 
oboru a smysl pro 
inovace, jež jsou 
požadovány při řešení 
složitých a 
nepředvídatelných 
problémů ve 
specializované oblasti 
práce nebo studia  

řídit složité technické 
nebo odborné činnosti či 
projekty a nést 
odpovědnost za 
rozhodování v kontextu 
nepředvídatelné pracovní 
nebo vzdělávací náplně 

nést odpovědnost za 
řízení odborného rozvoje 
jednotlivců a skupin  

Úroveň 7 
(odpovídá 

Deskriptor pro 
2. cyklus v EQ-

EHEA) 

vysoce specializované 
znalosti, z nichž některé 
jsou v popředí znalostí 
v oboru práce nebo 
studia, sloužící jako 
základ originálního 
myšlení nebo výzkumu  

speciální dovednosti 
požadované při řešení 
problémů ve výzkumu 
a/nebo při inovacích s 
cílem rozvíjet nové 
znalosti a postupy 
a integrovat poznatky 
z různých oblastí  

řídit a transformovat 
pracovní nebo 
vzdělávací kontexty, 
které jsou složité, nelze 
je předvídat a vyžadují 
nové strategické přístupy 

kritické uvědomování si 
znalostí v oboru a na 
rozhraní mezi různými 
oblastmi   

nést odpovědnost za 
přispívání k profesním 
znalostem a postupům 
a/nebo za posuzování 
strategických výkonů 
týmů  

Úroveň 8 
(odpovídá 

Deskriptor pro 
1. cyklus v EQ-

EHEA) 

znalosti na špičkové 
úrovni v oboru práce 
nebo studia a na 
rozhraní mezi obory  

vysoce pokročilé 
a specializované 
dovednosti a techniky, 
včetně syntézy 
a hodnocení, 
požadované při řešení 
kritických problémů ve 
výzkumu a/nebo 
inovacích 
a při rozšiřování a novém 
definování stávajících 
znalostí nebo odborných 
postupů  

vykazovat značnou 
autoritu, inovační 
potenciál, samostatnost 
a akademickou 
a odbornou integritu 
a trvalé odhodlání 
přicházet s novými 
myšlenkami a vyvíjet 
nové postupy na 
špičkové úrovni v oboru 
práce nebo studia, 
včetně výzkumu  

     Zdroj: Šťastná a kol. (2008) 
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NSKTV by měla sloužit především potřebám českých občanů a vzdělávacích 

institucí. Pro vzdělávací instituce by měla mít inspirativní funkci, měla by být vodítkem 

při tvorbě a úpravách studijních programů, při vytváření profilu absolventa, při 

formulování dodatků k diplomům apod. Vzniklé deskriptory umožní vystihnout 

specifika dané skupiny oborů a vysokým školám poslouží mj. jako základ pro stanovení 

odborných profilů studijních programů. Vysoké školy mohou použít „sektorové 

deskriptory“, na jejichž tvorbě se mohou spolupodílet a vytvořit deskriptory pro studijní 

programy (odborný profil, výsledky učení i kompetence). Ty pak budou přímo 

vystihovat specifika programu, případně popíší stejnou metodikou (s využitím výsledků 

učení) jeho části (kurz, modul apod.). Získaná kvalifikace by tak měla odpovídat 

skutečným požadavkům zaměstnavatelů.  

Existuje mnoho různých možností jak strukturovat a stanovovat výsledky procesů 

učení a vzdělávání. Po jednáních odborníků ze všech zemí zapojených do vývoje EQF, 

bylo dohodnuto používat při vymezování úrovní kvalifikací pojmy znalosti, dovednosti 

a kompetence. Jejich definice dle EQF je uvedena v rámečku 5.  

RÁMEČEK 5: Definice znalostí, dovedností a kompetencí podle doporučení EQF10 (2008) 

Znalost je výsledek osvojování informací učením. Znalosti jsou souborem faktů, zásad 

(principů), teorií a praktických postupů, které souvisejí s oborem práce nebo studia. Jsou 

popisovány jako teoretické a/nebo faktické.  

Dovednost je schopnost uplatnit znalosti a použít know-how pří uplatnění úkolů a řešení 

problémů. Dovednosti jsou popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního 

a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, 

nástrojů a přístrojů).  

Kompetence  je provázaná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální a/nebo 

metodické schopnosti při práci nebo studiu a v profesním a osobním rozvoji. Kompetence jsou 

popisovány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti. 

 

                                                 
10 Převzato z Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělání - Úvod do diskuse (Šťastná a 

kol. 2008) 
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Rozlišení EQF na znalosti, dovednosti a kompetence je dohodou mezi různými 

přístupy, ale nezavazuje státy respektovat stejný přístup. Národní a odvětvové rámce 

nebo systémy mohou využívat jiné přístupy vycházející ze specifických tradic a potřeb. 

3 Podstata studia geografie 

3.1. Předmět výzkumu geografie 

Vycházíme-li z předpokladu, že obsahové zaměření a pojetí studia vysokoškolské 

geografie by mělo do značné míry „kopírovat“ deklarovaný objekt a předmět výzkumu 

vědní disciplíny geografie, můžeme odpověď na otázku, co má umět absolvent 

geografie, hledat také „mezi řádky“ specifikující tento vědní obor. Jinými slovy 

předpokládáme, že to co umí vědní disciplína geografie, měl by také do určité míry 

umět absolvent tohoto studia.  Přičemž požadované znalosti a dovednosti absolventů 

jsou takto specifikovány pouze implicitně. Jelikož tato diplomová práce řeší komplexně 

specifikaci geografa, je třeba hledat odpovědi v rámci vědní disciplíny geografie, ne jen 

jejich subdisciplín či specializací. V tabulce 2 uvádíme sedm definic geografie jako 

vědní disciplíny, které jsme volně přeložili z jednotlivých zdrojů.  

Tabulka 2: Vybrané definice geografie 

Definice  Zdroj  

"Geografie poskytuje přesný, uspořádaný a 
racionální popis a interpretaci proměnlivého 
charakteru zemského povrchu."  

Hartshorne (1959, s. 21) 

"Role geografie není nic menšího než porozumění 
obrovskému a dynamickému systému, který 
obsahuje veškeré lidské bytí a jeho přirozené 
prostředí na povrchu Země."  

Ackerman (1963, s. 435) 

"Geografie je vědecké studium měnících se 
prostorových vztahů, zemských fenoménů, neboli 
studium lidského světa." 

Bird (1989, s. 218) 

"Podstatou geografie je trvalý zájem o humánní a 
fyzické atributy míst a regionů a jejich vzájemné 
prostorové interakce." 

Abler a kol. (1992, s. 218) 
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"Jedinečnost geografické disciplíny vždy tkvěla v 
míře, jakou se zabývá fyzickým a humánním 
prostředím a prvotní vizí integrovaného a celistvého 
světa."  

Hagget a Robinson (1996, s. 392) 

"Geografie je studium povrchu Země. Zahrnuje 
fenomény a procesy přírodního a společenského 
prostředí od lokálních až po globální měřítka." 

Herbert a Matthews (2001, s. 255) 

"Geografie je vědní disciplína zabývající se 
porozuměním prostorových vztahů a rozměrů 
přírodních a společenských jevů." 

White (2002, s. 337) 

 

Z  rozboru definic vyplývá, že geografie a následně tedy i geografové by měli umět:  

• provést přesný, uspořádaný a racionální popis a interpretaci proměnlivého 
charakteru zemského povrchu; 

• porozumět obrovskému a dynamickému systému, který obsahuje veškeré lidské 
bytí a jeho přirozené prostředí na povrchu Země; 

• vědecky studovat měnící se prostorové vztahy, zemské fenomény, neboli svět 
lidí; 

• trvale se zajímat o humánní a fyzické atributy míst a regionů a jejich vzájemné 
prostorové interakce; 

• specifickým způsobem se zabývat fyzickogeografickým a humánním prostředím 
a prvotní vizí integrovaného a celistvého světa; 

• studovat povrch Země, který zahrnuje fenomény a procesy přírodního a 
společenského prostředí od lokálních až po globální měřítka; 

• zabývat se porozuměním prostorových vztahů a rozměrů přírodních a 
společenských jevů. 

Uvedené příklady definic vědní disciplíny geografie se snaží stručně vystihnout 

předmět výzkumu, tj. hlavní obsahové zaměření a specifický způsob uvažování (optiku 

geografa). Stručnost vyjadřování neumožňuje postihnout širší škálu potřebného 

„vědění“ geografa. 

Vědění geografa obsahuje určité znalosti z dílčích geografických disciplín, resp. 

vyžaduje porozumění hlavním tematickým celkům, resp. problémům. Součástí 
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potřebného poznání jsou i pro geografii specifické způsoby poznávání (tj. metodologie 

vědní disciplíny). Konkrétně řečeno současná geografie usiluje o stanovení zákonitostí 

územního rozložení různých geografických jevů a jejich komplexů a vývojových změn 

v tomto rozložení. Geografie jako vědní disciplína zahrnuje dvě základní subdisciplíny, 

fyzickou a humánní geografii. Fyzická geografie se zabývá především složkami přírodní 

sféry, jež tvoří zároveň prostředí člověka a humánní geografie zabývající se lidskými 

aktivitami v krajině. Nástup postpozitivistických směrů po druhé polovině 60. let 20. 

století zakotvil humánní geografii mezi společenskými vědami a oddělil ji od fyzické 

geografie, která je součástí přírodních věd (Toušek, Kunc a kol, 2008).  

Geografie je komplexní disciplínou studující krajinu jako celek. Cestou jak se s 

touto skutečností vypořádat je vnitřní diferenciace geografie do dílčích geografických 

disciplín. Geografové zachovávající si svůj komplexně krajinný pohled se tak mohou 

detailněji věnovat nějakému úžeji vymezenému problému. Pro geografii se staly velmi 

důležité její dvě vlastnosti - že stojí na rozhraní přírodovědných a sociálních věd a že 

má široký (komplexní) záběr. Spolupráce geografie s ostatními sociálními a 

přírodovědnými vědami má úspěch. Jde především o spolupráci s demografií, sociologií 

(územní diferenciace názorů, postojů, chování), urbanismem (ve sféře územního 

plánování), prostorovou ekonomikou a regionální ekonomií (geografie hospodářství, 

ekonomická geografie), meteorologií (klimatologie), geologií (geologie kvartéru a 

geomorfologie), pedologií (pedogeografie), geofyzikou, geobotanikou a zoologií 

(biogeografie).  

Vymezení v rámci geografie na čtyři hlavní disciplíny (Gardavský, Hampl 1982) na 

systematickou, regionální geografii, teoretickou a geografické metodologické disciplíny 

umožňuje bližší specifikaci geografie a předmětu studia. 

1. Systematická geografie se skládá z fyzické a humánní geografie: 
 

a) humánní geografie se zaměřuje především na člověkem vytvořenou, 

upravenou a využívanou část krajinné sféry, zejména na tyto složky - 

obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, doprava a další hospodářské 

aktivity v území. Předmětem studia je prostorová organizace společnosti 

v krajině; 

b) fyzická geografie se zaměřuje především na přírodní část krajinné sféry, 

pokouší se poznat zákonitosti v rozmístění fyzickogeografických jevů v 



Dominika Kůželová 
Profil absolventa geografie – eurobakalá ř a euromagistr  

25 

 
krajině a zákonitosti vývoje přírodní krajiny. Řeší také problémy v oblasti 

životního prostředí člověka. Předmětem studia jsou prostorové vztahy 

především mezi přírodními krajinnými jednotkami a mezi přírodními 

krajinnými složkami. 

2. Regionální geografie definuje specifika regionů v rámci regionu nadřazeného a 

vytváří typologii regionů, zabývá se vztahy formující region. Předmět 

regionální geografie lze ztotožnit s předmětem geografie s tím, že rozsah zájmu 

je zúžen na část krajinné sféry, na území vymezené hranicemi regionu. 

3. Teoretická geografie je úzce spojena s filosofií, teorií systémů, teorií přírodních 

věd a s metodami těchto vědních oborů. Snaží se nalézt odpověď například na 

následující otázky - co je objektem a předmětem geografie, jaká je vnitřní 

diferenciace geografie do jednotlivých geografických disciplín, jakým 

způsobem se geografie napojuje na ostatní vědní obory a disciplíny, jakou 

funkci plní geografie pro společnost, jak odráží vývoj geografie obecné 

vývojové trendy ve vědě a ve společnosti. 

4. Metodologické geografické disciplíny zahrnují soubor metod v oboru 

používaných (např. matematické, sociologické, statisticko-geografické, 

kartografické metody). 

Z uvedených jednotlivých disciplín v rámci geografie vyplývá odpověď na obsahové 

zaměření a jejich pojetí (způsob uchopení). Jinými slovy řečeno, naznačují, v jakých 

tématech by se měl absolvent „orientovat“ a čeho především by si měl „všímat“ (tj. 

způsob uvažování a optika geografů).  

Geografie je často nazírána jako diverzifikovaný a dynamický vědní obor, ale také 

jako obor neorganizovaný a fragmentovaný, bez bližšího zaměření. Diskutovaným 

tématem, v odborné geografické literatuře, často bývá vztah mezi fyzickou a humánní 

geografií, případně její komplexnost. Práce Unifing Geography (Matthews, Herbert 

2004), kde jsou publikovány příspěvky uznávaných fyzických a humánních geografů, se 

zaměřuje na různé, i rozdílné, verze náhledů na geografii jako vědní obor, dává mu 

spojitost a odlišuje jej od souvisejících vědních oborů, snaží o vytvoření „jednotné“ 

geografie. Základními složkami (jádro geografie) jsou prostor, místo, prostředí a mapy, 

studované v různém čase a měřítku.  
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Geografie objasňuje pravidelnosti a zákonitosti v rozmístění kvalitativně různých 

jevů se zaměřením na vzájemné působení společnosti a přírodního prostředí. Geografie 

se v průběhu dvacátého století výrazně měnila z hlediska základních paradigmat 

určujících objekt a předmět, mezi samotnými geografy ani z pohledu vnějšího nelze říci, 

že by byla vnímána jednoznačně (Bičík 2004). Teoretickými otázkami včetně 

předmětové specifikace geografie, zvláště pak sociální geografie, se zabývá Hampl 

(1971, 1998, 2002). Mimo jiné upozorňuje na to, že „geografie nemůže být duplicitou 

vědy celé, takže… „vše“ poznává jen dílčím, tj. specifickým způsobem: geografie 

zkoumá vnější koexistenci všech kvalitativních typů jevů, resp. složek prostředí nikoliv 

vnitřní podstaty těchto typů jevů“ (Hampl 2002, s. 2). Z prostorové podstaty předmětu 

studia geografie jako vědy zahrnuje řešení geografických problémů především 

pochopení rozdílů mezi lokalitami (územími, regiony) v reálném prostoru (krajinné 

sféře). Jedná se především o rozpoznání vlastností, které jsou mezi lokalitami z podstaty 

podobné, a vlastností, které jsou pro ně odlišné, typické a specifické. Velmi silnou 

geografickou koncepcí je koncepce místa, ve kterém jedinec žije, objevuje a zná fyzické 

uspořádání a buduje i ovlivňuje sociální uspořádání. Místo reflektuje ve svém chování a 

v představách. Edukativní potenciál místa je v komplexnosti (fyzická a humánní 

geografie).  

Potřebné vědění geografa můžeme vyjádřit i pomocí klíčových pojmů oboru. Pro 

bližší představu výše uvedené dva odstavce obsahují tyto pojmy: prostor, místo, 

prostředí, mapy, čas, měřítko, prostorové vztahy, rozmístění, vnější koexistence 

kvalitativních typů jevů, území, regiony, krajinná sféra, místo, sociální a fyzické 

uspořádání, komplexnost. 

 Následující odstavec naopak popisuje způsob geografického myšlení, které se 

podle Řezníčkové (2003 b) aktivuje prostřednictvím geografického poznání a způsobu 

poznávání.  

Pojem „moderní geografie“ je chápaný jako analytický přístup k prostorovému 

myšlení, jako způsobu poznání zaměřenému na prostředí a jevy v geografických 

měřítkách (např. komunity, ekosystémy, národy). Prostorové myšlení je integrovaná 

složka vědeckého bádaní a řešení problémů, od zkoumání ekonomického vlivu nového 

basebolového stadionu až k předpovědím šíření virů nebo hurikánů (Gershamehl 2008).  
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3.2 Rozbor profil ů absolvent ů geografie  

Odpověď na otázku, Co má umět absolvent geografie na konci bakalářského, resp. 

magisterského studia, aby jeho dosažené vzdělání bylo plně akceptováno i v jiných 

zemích Evropy, je možné hledat v analýze profilů absolventů. 

Vybrali jsme 4 vysoké školy (Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu Univerzitu, 

Univerzitu Palackého v Olomouci a Ostravskou univerzitu), u kterých jsme studovali 

profil absolventa magisterského studia. Cílem bylo zjistit, zda v profilu studenta daného 

oboru jsou obsaženy výsledky učení, tzn. co student po ukončení studia bude znát, čemu 

bude rozumět a co bude schopen vykonat. Magisterský stupeň (resp. navazující 

magisterské studium) byl zvolen záměrně, jako stupeň „úplného vysokoškolského 

vzdělání.“ V tabulce 3 prezentuje zkrácené ukázky profilu absolventů, uveřejněných na 

příslušných webových stánkách univerzit (viz ostatní zdroje). Uvádíme profily 

absolventů programů fyzické a humánní geografie (či sociální geografie a regionálního 

rozvoje). Profil absolventa oboru geografie, který je bez specializace, a geografie a 

kartografie uvádí tabulka 4.  

Z obsahového rozboru uvedených profilů absolventů geografie vyplývá, že všichni 

větší či menší měrou uvádějí příklady uplatnění absolventů v praxi. Uvedené profily 

absolventů se liší tím, že v některých je uveden cíl studijního programu (např. Ostravská 

univerzita-obor Sociální geografie a regionální rozvoj, Univerzita Karlova v Praze- obor 

Fyzická geografie a geoekologie) a v některém není (např. Masarykova Univerzita-obor 

Fyzická geografie, Univerzita Karlova v Praze - obor Sociální geografie a regionální 

rozvoj). Podle metodiky EHEA popisy kvalifikací by měly být založeny na výsledcích 

učení, tedy na výstupech nikoli na vstupech. A právě cíle oboru můžeme zařadit mezi 

tzv. vstupy. Při popisu kvalifikací je důležitější ne co umí obor, ale co umí absolvent. 

Konkrétně řečeno, profily absolventů by měly obsahovat, co studující zná, čemu rozumí 

a co vše dovede udělat po ukončení vzdělávacího procesu.  
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Tabulka 3: Profily absolventů geografie (fyzická a humánní geografie) 

Název  Fyzická geografie Humánní geografie 
U

n
iv

e
rz

it
a 

K
ar

lo
va

 v
 P

ra
ze

 Cílem studia je výchova odborníků s obecnými a 
specializovanými znalostmi procesů a jevů zejména 
v přírodní sféře, včetně interakcí mezi přírodou a 
lidskou společností. Absolventi se uplatňují v 
odvětvových, rezortních a výzkumných ústavech, 
ve správních úřadech, podnicích, organizacích a 
firmách..., které se zabývají průběžným sledováním 
a průzkumem fyzickogeografických složek 
krajinného prostředí apod. Student zvládá terénní 
metody výzkumu, laboratorní práce, informační 
techniku (např. GIS a DPZ) a základy matematicko-
fyzikálního modelování přírodních procesů a jevů.  

Uplatnění absolventa je v širokém spektru pozic v soukromém i 
veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru se jedná o městské a 
krajské úřady a ministerstva, kde řeší problematiku regionálního a 
územního plánování, ochrany životního prostředí, problematiku 
evropské integrace atd. V privátní sféře nacházejí zaměstnání např. 
v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na 
strategické plánování,v poradenských firmách apod. (výzkum trhu, 
územní lokalizace ekonomických aktivit). Mohou se také orientovat 
na vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou např. na studium 
geografické organizace společnosti a interakce mezi společností a 
krajinnou sférou. 

M
as

ar
yk

o
va

 u
n

iv
e

rz
it

a
 

Uplatnění absolventů se předpokládá především 
v projektových a konzultačních organizacích, 
úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální 
i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených 
jak na základní výzkum, tak na aplikovaný výzkum 
v geografii a navazujících vědních oborech, 
a rovněž v resortu zemědělství, orgánech 
a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém 
školství, neziskových organizacích zaměřených na 
ochranu přírody a krajiny.  

Uplatnění absolvent najde v rezortní projektové organizace 
v dopravě, cestovní ruch, zemědělství a obslužná 
sféra, podnikatelské subjekty v dopravě, zahraniční obchod, obchod 
snemovitostmi, výzkumné instituty regionálního rozvoje, sociologie, 
politologie a demografie, marketingové agentury a agentury 
výzkumu veřejného mínění, úřady veřejné správy na úrovni 
municipální, regionální i centrální, specializované útvary veřejné 
správy a vysoké školství. 

U
n

iv
e

rz
it

a 
P

al
ac

ké
h

o
  

Uplatnění absolvent může najít ve státním, 
komerčním i neziskovém sektoru, dále pak v 
různých typech organizací a společností pracujících 
s digitálními prostorovými daty. Hlavní důraz 
během studia je totiž kladen na samostatnou práci 
s digitálními daty při řešení geografických 
problémů. Ukončením se absolvent stává plně 
kvalifikovaným geoinformatikem ve vybrané 
aplikační oblasti (fyzická geografie, geologie nebo 
ochrana životního prostředí) a prokazuje schopnost 
samostatně řešit rozsáhlejší úkol aplikačního či 
výzkumného charakteru.  Je schopen 
samostatného geografického myšlení v 
systémovém pojetí a v tomto smyslu dovede své 
znalosti a dovednosti realizovat s využitím 
geoinformačních metod. 

Studenti získají adekvátní teoretický základ potřebný ke zpracování 
náročnějších regionálně geografických projektů i možnost variabilní 
aplikace teoretických vědomostí. Jejich dosavadní analytický pohled 
bude výrazněji doplňován syntetickými přístupy a snahou 
o zobecnění studované a zkoumané problematiky. Teoretické 
poznatky budou prohlubovány v aplikační rovině. Absolvent  studia 
získá detailní znalosti z vybraných oddílů regionální geografie, je 
teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení regionální diferenciace 
společnosti a jejího prostředí. Důležitá je jeho schopnost 
spolupracovat se specialisty z jiných oborů (s urbanisty, ekonomy, 
sociology, environmentalisty, demografy nebo specialisty na 
cestovní ruch či dopravu). Je schopen další specializace při 
zachování poznání a vědomí v širších souvislostech, je si zároveň 
schopen rozšiřovat svou kvalifikaci a kompetence. Absolventi 
najdou uplatnění v těchto segmentech trhu práce: specializované 
útvary státní správy nebo samosprávy na municipální, regionální i 
ústřední úrovni, vědecko-výzkumné ústavy a univerzity; 
nadnárodní, evropské nebo mezinárodní instituce apod. 

O
st

ra
vs

ká
 u

n
iv

e
rz

it
a 

 

Obor rozvíjí teoretickou základnu o syntetické 
vědní disciplíny a klade důraz na prohlubování 
metodického aparátu v rámci GIS a DPZ. Obor 
přináší ucelený přehled teoretických i praktických 
vědomostí, které mají absolventovi umožnit 
samostatné nebo týmové řešení 
fyzickogeografických problémů. Jedním z aspektů 
oboru je orientace na environmentální 
problematiku. Prohloubením teoretických a 
metodických znalostí se studijní obor orientuje na 
formování odborníků nejen pro praxi, ale i pro 
vědeckovýzkumnou oblast.  Uplatnění absolventů 
je v teoretické i aplikované rovině, vysoké školy, 
orgány státní správy, projekční a plánovací 
instituce, organizace zaměřené na rekultivace, 
ochranu životního prostředí a krajiny, organizace 
zaměřené na zpracování dat prostřednictvím GIS a 
DPZ s požadovanou znalostí tematické kartografie a 
tvorby map na počítačích. 

Základem studia je teorie vzniku nových kvalit, která je v kulturní 
krajině studována v rámci synchronizace především lokálních, 
mikroregionálních a mezoregionálních společensko-prostorových 
struktur. Studium směřuje k poznávání problémů souvisejících 
s odhalováním latentních nestabilních segmentů sociálně-
ekonomických struktur a následně ke studiu časoprostorově 
podmíněných sekvencí následných uspořádání sociálně-
ekonomických struktur jako komplexních systémů.Cílem studia je 
porozumění principům vedoucím k neustále se obnovující potřebě 
tvorby nových pravidel kompozice celistvosti kulturní krajiny, 
související s  pestrou proměnou vnějších kohezních společenských 
sil, ale také porozumění pravidlům vnitřního chování společensko- 
prostorových systémů, souvisejících s neméně pestrou proměnou 
společenských sil vnitřní koheze dílčích územních celků. Absolventi 
jsou s ohledem k zaměření studia se zabývají jak řešením 
problematiky sociálních struktur, tak regionálního rozvoje lokálních, 
mikroregionálních a makroregionálních struktur. Předpokládané 
uplatnění je v orgánech veřejné správy, v rozvojových agenturách a 
pod 

Zdroj: Oficiální webové stánky jednotlivých univerzit (viz ostatní zdroje) 
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Z výše uvedeného pohledu jsou uvedené profily rozdílně formulované.  Například 

v profilu absolventa oboru Sociální geografie a regionálního rozvoje na Univerzitě 

Karlově v Praze je uvedeno, že student se uplatní v zaměstnání, „kde řeší problematiku 

regionálního a územního plánování“. Z toho je možné nepřímo odvodit, že absolvent 

dokáže tuto problematiku řešit. Výsledky učení (znalosti, dovednosti, schopnosti apod.) 

jsou nejlépe formulovány v profilech absolventů Univerzity Palackého a Ostravské 

univerzity. Příkladem uvádíme profil absolventa magisterského studia oboru Regionální 

geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se píše, že „absolvent získá detailní 

znalosti z vybraných oddílů regionální geografie, je teoreticky i aplikačně připraven 

k hodnocení regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí…, je schopen 

spolupracovat se specialisty z jiných oborů.“ 

Studium na magisterském stupni v Česku bývá specializované. Od toho se odvíjejí 

studijní programy vysokých škol. Zvolili jsme i srovnání profilů absolventů oboru 

geografie a geografie a kartografie. Na Masarykově univerzitě může zájemce studovat 

studijní obor geografie a kartografie, profil tohoto absolventa je vyjádřen 

prostřednictvím jednoznačných výsledků učení, stanovených např. v projektu Tuning, a 

možným uplatněním. Takto uvedený profil absolventa může jít příkladem při stanovení 

profilů pro jiné studijní programy.  

Tabulka 4: Profily absolventů geografie (geografie, geografie a kartografie) 

Název Geografie 

O
st
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ká
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n
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e
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a

 

Absolventi mohou nalézt uplatnění v institucích správního, poradenského, projektového 
a výzkumného charakteru, vyžadující přírodovědnou orientaci. Uplatnění absolventů je 
v teoretické i aplikované rovině, jako jsou výzkumné ústavy, vysoké školy, orgány státní správy, 
projekční a plánovací instituce, organizace zaměřené na rekultivace, ochranu životního prostředí 
a krajiny, organizace zaměřené na využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí, 
organizace zaměřené na zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ (se znalostí tematické 
kartografie a tvorby map). 

  

Geografie a kartografie 

M
as
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o
va

 u
n

iv
e

rz
it

a
 

Absolvent je dobře obeznámen se vztahy a souvislostmi, tj. procesy v krajinné sféře Země, 
a osvojil si způsob myšlení, který mu umožňuje samostatně řešit složitější geografické 
a kartografické problémy v praxi. Je vybaven rutinní dovedností v oblasti práce s geografickými 
informačními systémy při řešení konkrétních problémů aplikačního rázu. Absolvent se dobře 
uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých 
školách, v projekčních a plánovacích institutech a firmách, orgánech státní správy, apod. Je 
schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů.  

      Zdroj: Oficiální webové stánky jednotlivých univerzit (viz ostatní zdroje) 
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Ze srovnání profilů absolventů magisterského studia zaměřeného na studium fyzické 

a humánní geografie na jednotlivých univerzitách vyplývá, že jsou zaměřené spíše na 

sféry uplatnění absolventů v praxi než na konkrétní výsledky učení. V tomto vidíme 

možný přínos této diplomové práce, která by mohla být inspirací při inovaci profilů 

absolventů za účelem jednoznačného definování nejen uplatnění v praxi, ale především 

jejich znalostí, dovedností, popřípadě kompetencí. Profily absolventů jednotlivých 

oborů by měly být stručné a výstižné, aby z nich bylo jasné, co po vystudování daného 

studijního programu (oboru, předmětu) student bude opravdu umět a v čem se bude 

orientovat. 

3.3. Uplatn ění absolvent ů geografie v praxi  

Studium geografie vybavuje geografy znalostmi a dovednostmi, které jsou zastupitelné 

na postech např. ekonoma, politologa, hydrologa, geologa i profesionální ochránce 

přírody a krajiny. Pestrost profesí je dána objektem i předmětem výzkumu geografie ve 

svém celku, resp. jejich dílčích částech. Po absolvování studia geografie mnozí studenti 

nacházejí uplatnění ve veřejné správě i na důležitých pozicích na krajském úřadě, 

jednotlivých ministerstvech Česka, v evropských (EU) či světových (OSN) institucích. 

Poměrně časté je zastoupení geografů v regionálních rozvojových agenturách 

(Řezníčková, Chromý 2008). Seznam institucí a firem (potencionálních zaměstnavatelů) 

geografů z veřejné i soukromé sféry najdeme v Katalogu (2006) společnosti 

CareerMarket, dále jen CareerMarket11.  

Zahraniční autoři Gedye a Chalkley (2005) vytvořili průvodce učením a vyučováním 

se zaměřením na podporu zaměstnatelnosti (=uplatnění) absolventů geografe. Detailní 

zpracování této tématiky vzniklo ve Velké Británi na Univerzitě v Plymouth, týkalo se 

oborů geografie a životního prostředí. V dnešní integrované Evropě vznikají nové 

pracovní možnosti pro absolventy geografických oborů v praxi (např. ve sféře 

regionálního rozvoje na evropské úrovni). Je potřeba lépe přizpůsobit studium 

požadavkům praxe, aby absolventi měli lepší možnosti uplatnění. Dále je důležité, aby 

zaměstnavatelé dobře věděli, co jim absolvent geografie může nabídnout. Příručka 

obsahuje mimo jiné výzkum realizovaný ve Velké Británii mezi zaměstnavateli, podle 

kterého jsou sestaveny klíčové požadavky na studenty geografie pro podporu jejich 

                                                 
11 Portál CareerMarket vznikl s cílem vytvořit ucelený systém komunikace mezi studenty VŠ, 

pedagogy a zaměstnavateli. 
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zaměstnanosti. Výsledky by měly být zakomponovány do tvorby učebných plánů a 

programů na vysokých školách. 

Předmětové znalosti jsou jedním z kritérií pro zaměstnatelnost absolventů, ale 

důležitými aspekty vysokoškolského studia jsou i další dovednosti a schopnosti získané 

během studia. Mohou být rozděleny mezi obecné a předmětově orientované dovednosti 

a schopnosti.  

Geografové – absolventi vysokých škol z různých míst České republiky se uplatňují 

na vedoucích místech jako řešitelé či hlavní projektanti nejen specializovaných, ale i 

komplexně pojatých úkolů. Tím se přibližují osvědčené praxi ve vyspělých zemí, z 

něhož plyne potřeba dalšího prohlubování znalostí jak teoretických, tak i praktických. 

Celková míra nezaměstnanosti ke konci roku 2008  u absolventů PřF UK je 0,5 %12.  

Vzhledem k tomu, že součástí této práce je výzkum realizovaný mezi absolventy 

geografických oborů Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen PřF 

UK), zabýváme se především uplatněním těchto absolventů. Na starší průzkum 

uplatnění absolventů ze tří fakult Univerzity Karlovy v Praze (Bičík a kol. 1998) 

dokončený v roce 1998, volně navázalo šetření týkající se uplatnění absolventů 

geografických oborů PřF UK na trhu práce. Toto šetření bylo uskutečněno v rámci 

grantového projektu GA UK v roce 2004-2005, kde hlavní řešitelem byla Řezníčková. 

Týkalo se absolventů z let 1998 – 2004, vyhodnoceno bylo 183 dotazníků a některé 

výsledky z tohoto průzkumu jsou interpretovány v této kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Převzato z http://europeum.fsv.cuni.cz/IFORUM-6630.html 
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Graf 1: Oblast současného hlavního zaměstnání absolventů geografických oborů PřF 

UK v roce 2004 (v %) 
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   Zdroj: Řezníčková a kol. (2005) 

K zjištění, v jakých sférách našli v posledních letech zaměstnání „čerství“ absolventi 

geografických oborů na PřF UK, můžeme použít výsledky dotazníkového šetření na PřF 

UK. Výsledky šetření shrnují odpovědi respondentů (absolventů magisterského studia 

z let 1998-2004) a z toho souboru 57 % byli absolventi neučitelského zaměření. 

Z celkového souboru respondentů působí více než 27 % absolventů v oblasti školství, 

téměř čtvrtina ve státní správě, více než pětina ve vědě a výzkumu a téměř pětina 

v oblasti regionálního rozvoje. Nezanedbatelný počet respondentů našlo zaměstnání 

související s ekologií a ochranou prostředí. Mimo sféry zaměstnání uvedené 

v dotazníkovém šetření (graf 1) bylo zaměstnáno přes 8 % dotázaných. Téměř 60 % 

respondentů nastoupilo do prvního zaměstnání v oboru, který vystudovali. Mimo obor 

pak nastoupilo necelých 15 % absolventů (graf 2). Téměř polovina absolventů působí v 

roli zaměstnanců, více než čtvrtina zastává pozici řídícího pracovníka a více než pětina 

působí ve vedoucí funkci (Řezníčková a kol. 2005).  
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Graf 2: První zaměstnání v oboru podle odpovědí absolventů geografických oborů PřF 

UK v roce 2004 (podíl, v %) 

 

                           Zdroj: Řezníčková a kol. (2005) 

 

V dotazníku byla také položena otázka týkající se kvality vzdělávání na fakultě 

prostřednictvím určitých dovedností. Zpracovány byly odpovědi pouze absolventů 

pracujících v oboru a absolventi byli rozděleni do dvou skupin podle roku absolvování. 

Respondenti hodnotili ve škále 1-4 podle míry osvojení dané dovednosti a z těchto 

hodnot byl spočítán průměr. V hodnocení připravenosti pro výkon zaměstnání 

(tabulka 5) uváděli absolventi na předních místech teoretickou a metodologickou 

připravenost a speciální znalosti v oboru. Můžeme tak posuzovat, že vysokoškolské 

studium geografických oborů na PřF UK plní své hlavní poslání. Negativně hodnotili 

své dovednosti v oblasti jazykových znalostí, organizačních dovedností a počítačové 

gramotnosti. Sociální geografové spíše upřednostňují „kariéru“. Regionální geografové 

kladou větší důraz na „zajímavou tvůrčí práci“ a nepřipisují takový důraz na „uplatnění 

odborného vzdělání“. Fyzičtí geografové kladou skutečně velmi silný důraz na 

„uplatnění odborného vzdělání“ a velmi málo se zajímají o plat a kariéru; příliš se však 

nezajímají ani o „zajímavou tvůrčí práci“. Kartografům příliš nejde o „uplatnění 

odborného vzdělání“ a ani o „zajímavou tvůrčí práci“ (Řezníčková a kol. 2005). 

Tabulka 5: Hodnocení připravenosti pro výkon zaměstnání dle roku ukončení studia  

Dovednost 
Absolventi 
1998-2001 

Absolventi 
2002-2004 

Teoretická a metodologická připravenost 1,79 1,78 

Speciální znalosti oboru 1,88 1,85 

Praktické dovednosti 2,72 2,51 
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Jazykové znalosti 3,39 3,29 

Komunikační dovednosti 2,78 2,56 

Organizační dovednosti 2,84 2,49 

Počítačová gramotnost 2,44 2,59 
 

                  Pozn: 1=velmi dobře, 2=celkem dobře, 3=špatně a 4=velmi špatně 

                 Zdroj: Upraveno z Řezníčková a kol. (2005) 

Vybereme-li pouze kladná hodnocení dovedností absolventy (tabulka 6), pracujících 

v oboru, který vystudovali, můžeme sledovat, která ze studovaných dovedností byla 

označena nejvyšším podílem respondentů. Speciální znalosti oboru byly označeny za 

velmi dobře osvojenou dovednost 29,7 % dotázaných.  Nadpoloviční většina 

respondentů za dobře připravenou dovednost zdůraznila teoretickou a metodologickou 

připravenost pro výkon zaměstnání. Slabé zastoupení v souboru dovedností měly 

organizační dovednosti. 

Obecné dovednosti, jako počítačová gramotnost, komunikační dovednosti a znalosti 

cizích jazyků, byly hodnoceny velmi nízko i přestože jsou pro geografickou praxi velmi 

užitečné a jsou praxí požadovány.  

Tabulka 6: Kladné hodnocení připravenosti pro výkon zaměstnání absolventy, kteří 

pracují v oboru (v %) 

Dovednost Velmi dobře Celkem dobře 

Teoretická a metodologická připravenost 28,6 56,0 

Speciální znalosti oboru 29,7 49,5 

Praktické dovednosti 4,4 31,9 

Jazykové znalosti 12,1 35,2 

Komunikační dovednosti 4,4 29,7 

Organizační dovednosti 1,1 27,5 

Počítačová gramotnost 11,0 36,3 
     
    Pozn.:100 % = 91 respondentů 

          Zdroj: Řezníčková a kol. (2005) 
 

 

Průzkum mezi uchazeči o studiu, studenty nastupující do prvního ročníku a mezi 

absolventy PřF UK provádí CareerMarket13. Výsledky těchto šetření jsou zveřejňovány 

na webových stránkách CareerMarketu a dočtete se v nich spíš o hodnocení studia na 

fakultě absolventy, doporučení pro jeho zlepšení, o motivaci studentů ke studiu, o 

                                                 
13Oficiální stránky společnosti: http://www.careermarket.cz 
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názorech na připravenost pro vstup do praxe, o jejich pracovní možnosti v průběhu 

studia než o konkrétním uplatnění absolventů PřF UK v praxi. Nejaktuálnější 

zveřejněné výsledky jsou z roku 2005/2006, přestože šetření probíhalo i v následujících 

letech14. Pro naše účely, je možné použít některé výsledky.   

V šetření CareerMarketu odpovědělo 36 absolventů 2005/2006 oboru geografie na 

otázku, zda podle nich bylo studium oboru zaměřeno na potřeby praxe. Z těchto 

absolventů geografie 20 odpovědělo nedostatečně, 13 dobře a 2 velmi dobře a 1 

v žádném případě (graf 3). Z čehož můžeme soudit, že současné studium geografie na 

PřF postrádá orientaci na praxi (např. by mělo zahrnout do studia více praktických 

příkladů). Upozorňujeme však na nízký počet respondentů v tomto šetření. 

Graf 3: Zaměření studia na potřeby praxe podle absolventů 2005/2006 geografických 

oborů PřF UK (v %) 

 

              Zdroj: CarrerMarket, Výsledky absolventského dotazníku PřF UK z roku 2005/2006 

Další otázkou v šetření CarrerMarketu bylo: „Odpovídalo studium současným 

trendům a stavu poznání?“  Srovnání názorů od absolventů ostatních oborů PřF UK 

ukazuje graf 4. Studium na PřF UK je podle jejich absolventů hodnoceno převážně 

kladně. Nejčastější odpověď napříč obory byla „průměrně“. Z celkového počtu 36-ti 

respondentů, odpovědělo 11 absolventů geografických oborů, že je studium „zcela 

v pořádku“, u 67 % geografů bylo označeno za průměrné, že studium odpovídá „málo“ 

                                                 
14 Na podzim roku 2008 jsem se podílela na aktualizaci otázek absolventům v dotazníkovém šetření 

CareerMarketu. 
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současným trendům a stavu poznání si myslí pouze 2 absolventi, kteří mají ukončené 

magisterské studium geografických oborů na PřF UK.  

Graf 4: Shoda studia oboru se současnými podle absolventů PřF UK 2005/2006 (v %) 

 

Zdroj: CarrerMarket, Výsledky absolventského dotazníku PřF UK z roku 2005/2006 

Hodnocení studia z pohledu studentů a absolventů vysokých škol jsou důležitou 

složkou při sledování kvality studia. Výsledky těchto sociologických šetření jsou 

zpětnou vazbou od absolventů, a proto je důležité šetření pravidelně realizovat. 

Průzkumy uplatnění absolventů v praxi mají také svůj přínos. Je nutné si uvědomit, 

že sféry zaměstnání, které uvádí např. profil absolventa, nemusí v reálu odpovídat tomu, 

kde opravdu absolventi své uplatnění nacházejí. Výsledky těchto šetření by se měly 

promítnout do tvorby profilu absolventa z pohledu jeho uplatnění.  Dalším krokem by 

mohl být průzkum mezi zaměstnavateli (např. uváděnými v profilu absolventa), který 

bude mapovat „požadavky praxe“. Závěry by poté bylo možno zpětně aplikovat do 

procesu učení, resp. optimalizovat profil absolventa, tak aby odpovídal trendům praxe. 
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4 Specifikace geografa eurobakalá ře a euromagistra 

V současnosti je vysokoškolské studium uspořádáno v třístupňový systém, tj. studium 

bakalářské, magisterské a doktorské. V rámci vysokoškolského vzdělávání v Evropě 

vznikly nové tituly udělované absolventům bakalářských a magisterských programů, 

hovoříme o eurobakaláři a euromagistrovi. Vysoké školy v členských zemích EU, které 

splní příslušné standardy, mohou přidávat k titulům dodatek - jakousi „známku kvality“. 

Význam akreditace vysokých škol pro udělování titulů eurobakalář a euromagistr svým 

absolventům je nesporný jak pro studenty, tak pro univerzity. Především je to garance 

určité kvality i pro zaměstnavatele. Známka se uděluje primárně studijním programům.  

Podle Boloňské deklarace je např. bakalářský titul stanoven jako “titul udělovaný po 

prvém cyklu a musí také odpovídat evropskému trhu práce, jako náležitá kvalifikační 

úroveň“ (Drašar 2005, s. 533).  Kvalifikace eurobakaláře i euromagistra umožňuje 

snazší mobilitu v rámci evropského prostoru. Kritéria, určená k získání oprávnění 

udělovat tyto tituly, mají podporovat vzdělání a zaměstnanost, odpovídat možnosti, že 

student studia získá zaměstnání i mimo obor, který studoval. Současný přehled, 

zpracovaný projektem Tuning o zaměstnavatelích a zaměstnaných absolventech, 

ukazuje důležitost těchto ukazatelů, které přesahují hranice znalostí a vědomostí 

v určitém oboru. Některé výsledky projektu Tuning, zpracovaného pro obor geografie, 

jsou prezentovány v této kapitole. 

 Mezinárodní projekt Tuning15, týkající se rozvoje vysokých škol a výzkumu 

hlavních rysů evropské dimenze vysokoškolského vzdělání, je důležitým projektem 

Boloňského procesu a směřuje k vytvoření integrovaného vysokoškolského prostoru 

v Evropě. Přispívá k naplňování cíle Lisabonské strategie, a to vytvořením 

konkurenceschopného a vysoce kvalitního sociálního, ekonomického a 

vysokoškolského evropského prostředí. Tento projekt byl zahájen v roce 2000, aby 

stanovil společný referenční rámec, specifikoval dovednosti vázané na obor a kritéria 

pro definici jednotlivých úrovní vysokoškolského vzdělávání, je řízen univerzitně pod 

záštitou Evropské komise. Cílem projektu Tuning je umožnit přehled o vzdělávacích 

strukturách v jednotlivých zemích podle oborů, srovnání mezi vysokými školami a 

napomoci vytvoření evropské zóny vysokoškolského vzdělávání. Výsledků z projektu je 

                                                 
15 Oficiální webové stánky projektu Tuning: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ 
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možné využít pro rozvoj kurikul a přizpůsobit studijní programy evropským 

požadavkům. Mají být použity pro návrh, tvorbu, zavedení a hodnocení studijních 

programů v jednotlivých cyklech podle Boloňského procesu (bakalářský, magisterský a 

doktorský).  Projekt Tuning se významně podílí na přijetí systému snadněji čitelnějších 

a srovnatelnějších stupňů ohodnocení výsledků vzdělávání a na vytvoření systému 

kreditů. Výrazně přispívá ke zlepšení metodiky hodnocení kvality studijních programů. 

Metodika vytvářená v rámci projektu má za cíl přispět k harmonizaci procesu 

vysokoškolského stupně vzdělávání v Evropě prostřednictvím pomocných institucí. 

Tyto instituce mají za úkol napomáhat společnému postupu a sbližování vzdělávacího 

procesu. Proces sbližování neznamená, že bude potlačován rozdílný charakter 

vzdělávání v různých evropských státech nebo že bude omezována nezávislost 

akademických odborníků. Cílem projektu není unifikace vzdělávacích programů, 

ale jejich harmonizace a kompatibilita. 

 V metodice podle projektu Tuning jsou popsány kurzy, programy a kvalifikace 

pomocí výsledků učení, jako souboru kompetencí zahrnujících znalosti, porozumění a 

dovednosti, které by student geografie měl znát, rozumět jim a být schopen vysvětlit po 

absolvování vysoké školy (viz kapitola 2.1). Výsledky učení poskytují soubor informací 

o tom, čeho student dosáhne na konci úspěšného ukončení předmětu nebo studijního 

programu a co dovede po ukončení vzdělávacího procesu. Poskytují reference o 

studijních plánech, přispívají k jejich tvorbě a pomocí nich je možné jejich hodnocení. 

Projekt Tuning zahrnuje více než 130 institucí z Evropy a srovnává efektivitu studia 

devíti oborů (ekonomické obory, pedagogické vědy, geologie, chemie, historie, 

matematické vědy, fyzikální vědy, evropská studia, sociální služby). Obor geografie 

zatím není zahrnut (pozn. spolupráce se sítí HERODOT16). Řešitelé se snaží zjistit 

význam studijních pravidel v různém prostředí. Cílem mapování je umožnit přehled o 

vzdělávacích strukturách, o základním kurikulu ve sledovaných oborech.  

Metodika výzkumu projektu Tuning byla využita sítí HERODOT pro realizaci výzkumu 

(dále jen průzkum HERODOT) v oboru geografie a v této práci z něj vycházíme. 
                                                 
16 HERODOT je síť, sdružující více než 150 organizací se zájmem o zlepšení kvality výuky 

geografie a o propagaci geografie, jako oboru. Oficiální webové stránky: 

http://www.herodot.net/index.html 
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Výsledky projektu Tuning mohou poskytnout porovnání vzdělávacích programů na 

vysokých školách a přizpůsobit je evropským, aniž by ztrácely svou autonomii. 

Stanovení výsledků učení a studentské zátěže, popsané kredity, jsou jedny z kritérií pro 

udělování titulů eurobakalář a euromagistr. 

4.1 Metodika projektu Tuning 

V rámci metodiky projektu Tuning je sledováno pět aspektů17, které jsou důležité pro 

srovnání studijních programů na úrovni oborů. Uvádíme je níže. Průzkum HERODOT 

se zabývá pouze prvním a druhým aspektem, tj. obecnými a specifickými 

kompetencemi (dovednostmi).  

1. Obecné kompetence/dovednosti 

2. Specifické kompetence/dovednosti 

3. ECTS- kreditový systém 

4. Přístupy k učení, vyučování a hodnocení 

5. Aspekty zlepšování kvality 

 
Kompetence/dovednosti v projektu Tuning jsou ty, které se očekávají u absolventů 

vysokých škol. V rámci průzkumu HERODOT bylo důležité stanovit specifické 

dovednosti, které jsou určeny pro daný obor geografie a jsou srovnatelné mezi 

studijními programy stejného oboru. Obecné dovednosti jsou porovnávány i mezi 

ostatními obory, protože jsou používány těmito obory napříč. 

Metodika podle projektu Tuning zahrnuje model tvorby, implementace a distribuce 

kurikula. Proces tvorby studijních programů, jak lokálních, tak i mezinárodních 

(integrovaných-joint degree), je rozdělen na jednotlivé kroky18. Tento model vychází ze 

základního předpokladu, že vzdělávací program může a měl by být vylepšen od základu 

– ne jen ze zpětné vazby, nýbrž také z „dopředné vazby“ (tzn. uvažovat, co bude 

v budoucnu), a to s přihlédnutím k vývoji ve společnosti, stejně jako na akademickém 

poli.  

                                                 
17 Podrobnější informace o metodice projektu Tuning na: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ 
18 Více informací na oficiálních webových stránkách projektu Tuning: 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ 
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V rámci projektu Tuning bylo realizováno dotazníkové šetření adresované 

absolventům, zaměstnavatelům a vysokoškolským pedagogům z jednotlivých oborů. 

Respondenti byli dotazováni na úroveň osvojení jednotlivých dovedností (obecných a 

specifických) v odpovídajících studijních programech a také stanovovali pořadí deseti 

nejvýznamnějších kompetencí v jejich oblasti působení.  

Využití výsledků učení umožňuje větší flexibilitu, než je tomu v případě tradiční 

tvorby studijního programu, protože se jedná o kontrolovatelné výsledky, u kterých je 

patrný určitý vývoj.  

Pomocí výsledků učení mohou být daleko jednodušeji určeny znalosti, dovednosti a 

kompetence, které by si měl student osvojit po absolvování určitého oboru, nebo po 

absolvování jednotlivých cyklů vysokoškolského studia. Plně je při tom respektována 

autonomie ostatních institucí a i jiných vzdělávacích kultur. Tento přístup umožňuje 

určit odlišnosti nejen evropských, národních a institucionálních systémů, ale také 

jednotlivých vzdělávacích programů.  

4.1.1 Obecné dovednosti 

Obecné kompetence byly stanoveny na základě rozsáhlých diskusí a debat mezi 

zainteresovanými členy projektu Tuning. Stejný výčet obecných dovedností byl použit i 

v průzkumu HERODOT19. Člení se do tří typů: 

1. Instrumentální dovednosti 

2. Interpersonální dovednosti 

3. Systematické dovednosti 

Instrumentální dovednosti jsou dovednosti, které slouží jako pomocné nástroje. 

Poskytují kompetitivní výhody a zahrnují: 

• poznávací schopnosti, schopnost porozumět a nakládat s myšlenkami a nápady; 

• metodickou kapacitu pro optimalizaci pracovního prostředí: organizace času a 

strategie učení, rozhodovací schopnosti nebo řešení problémů; 

• technické dovednosti: využití technických zařízení, práce na počítači a nakládání 

s informacemi;  

                                                 
19 Realizaci výzkumu v oboru geografie. Úpravy zástupců projektu HERODOT na 31 obecných 

dovedností (oficiálně v projektu Tuning 30). 
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• lingvistické dovednosti: ústní a písemná komunikace nebo znalost dalšího 

jazyka. 

Interpersonální dovednosti jsou založeny na individuálním talentu a společenských 

dovednostech. Individuální talent se týká jak schopnosti vyjádření svých pocitů, tak 

stejně i schopnosti kritiky a sebereflexe. Společenské dovednosti se týkají mezilidských 

vztahů, týmové spolupráce a dodržování společensko-etických závazků. Sociální 

dovednosti se uplatňují v procesech společenské interakce a spolupráce. 

Systematické dovednosti představují schopnosti a dovednosti, vztahující se na celý 

vzdělávací systém. Předpokládají kombinaci porozumění a vědomostí, které umožní 

studentům pochopit spojitost rozdílných aspektů a možnosti jejich vzájemné 

kombinace.  Zahrnují také dovednost plánovat, umožňující dosahovat určitých pokroků 

a používat nových aspektů. Systematické dovednosti jsou vyžadovány jako základ, 

avšak osvojení pomocných a interpersonálních dovedností jim podle metodiky projektu 

Tuning předchází. 

4.1.2 Specifické dovednosti 

V rámci geografického výzkumu HERODOT bylo nutné stanovit dovednosti vázané na 

obor. Zástupci projektu HERODOT byli požádáni Evropskou komisí a představiteli 

projektu Tuning, aby identifikovali dovednosti, které jsou specifické pro vysokoškolské 

geografické vzdělání.  Geografové z mnoha různých evropských zemí (členové sítě 

HERODOT) popsali, stanovili a následně se shodli na tom, jaká specifika a unikátnosti 

nabízí vědní obor geografie. Výsledky byly převzaty z dokumentu Aspects of the State 

of Geography in Europien higher education, Tuning Geography: a report of findings and 

outcomes (Donert 2007) a jsou prezentovány na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Specifické složky geografie ve vysokoškolském vzdělání podle sítě 

HERODOT

 

 Zdroj: Donert, 2007 

Geografické kurikulum klade akcent na „prostorové dovednosti“, které jsou pro 

tento obor základní (Golledge, Stimson 1997). Definování specifických aspektů 

geografie podpořilo názor, že prostorové vztahy a jejich rozmístění jsou základními 

popisnými pojmy. Porozumění procesům a systémům představuje další specifický 

aspekt tohoto oboru. Myslí se tím vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Je nutné 

chápat, že prostorové vztahy se mění v průběhu času. 

K vytvoření specifických dovedností bylo dále nutné zvážit význam geografie pro 

celoživotní vzdělávání a podporu práceschopnosti. Termín geografická gramotnost byl 

použit k interpretaci těchto významů a vznikla jeho definice vyjádřená tabulkou 7 

(volně přeloženo z Donert, 2007). V tabulce jsou uvedeny složky, které popisují 

geografickou gramotnost skrze zkoumání geografických problémů různé váhy, které 

mohou být vyjádřeny lokálně prostřednictvím tradičních přístupů v geografii (např. 

terénní práce a různé formy poznávání a shromažďování dat). 
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Tabulka 7: Formulace geografické gramotnosti v průzkumu HERODOT 

Obrázky, mapy, náčrty apod. visuální komunikace 
   G

eo
grafická gram

o
tn

o
st 

Územní statistická organizace 
apod. 

informační a numerická 
komunikace 

Uvědomění, postoje, názory, 
příslušnost, empatie, odpovědnost 

apod. 

společenská a kulturní 
komunikace 

 

      Zdroj: Donert, 2007 

Na základě formulace geografické gramotnosti bylo vytvořeno 12 specifických 

dovedností, které představují podle čelenů sítě HERODOT jedinečnost geografického 

studia na úrovni vysokoškolského vzdělávání. Tyto dovednosti vyjadřují očekávané 

specifické výstupy a kvality absolventů geografie.   

4.2.3 Realizace geografického pr ůzkumu v rámci projektu HERODOT 

Průzkum realizovaný v rámci sítě HERODOT proběhl ve 12-ti zemích a z každé země 

se účastnily jedna až dvě vysoké školy. Organizátory akce byli členové projektu 

HERODOT20 v jednotlivých zemích. Velikost státu a instituce při výběru 

nerozhodovala. Pro srovnání uvádíme, že práce, spojená s realizací projektu Tuning, 

byla rozdělena mezi velký počet vysokých škol. Osloveno jich bylo obvykle 10-15 

z každé země, aby se podílely na výzkumu a shromáždily potřebné informace. 

Cílovými skupinami respondentů v průzkumu HERODOT byli akademici 

zaměstnaní na vysokých školách, absolventi geografických oborů a zaměstnavatelé 

absolventů geografie. Záměrem koordinátorů průzkumu bylo, podle metodiky výzkumu 

projektu Tuning, shromáždit vzor 20-30 dotazníků od každé cílové skupiny z každého 

příslušného státu. Vysoké školy vybíraly respondenty na základě těchto kritérií:  

1. Zaměstnavatelé: musí zaměstnávat absolventy geografie, nebo uvažují o 

zaměstnání absolventů z jejich kateder a tudíž se zajímají o práci geografických 

                                                 
20 V době zahájení průzkumu bylo 64 členů HERODOT z 29 států.  



Dominika Kůželová 
Profil absolventa geografie – eurobakalá ř a euromagistr  

44 

 
absolventů. Základem je, že příslušné vysoké školy si mohou vybrat kteréhokoliv 

zaměstnavatele chtějí.  

2. Absolventi: musí mít ukončené vzdělání na jejich školách a absolvovat studium 

během posledních pěti let. 

3. Akademici: musí mít odpovídající státní občanství a vyučovat na vysoké škole. 

Průzkum HERODOT byl realizován formou dotazníkového šetření, stejně jako 

v projektu Tuning. Dotazník zahrnoval obecné a specifické dovednosti, pomocí kterých 

byla určována potřebnost a míra osvojení daných dovedností. Spolu s úvodním 

dopisem, který představuje tento průzkum, byl zaslán akademikům, absolventům 

vybraných vysokých škol a zaměstnavatelům geografů v praxi (pro každou cílovou 

skupinu byl dopis poupraven). Potřebné písemnosti byly přeloženy do patřičných 

jazyků. Akademikům byly zaslány elektronicky, absolventům poštou a vybraným 

zaměstnavatelům poštou i elektronicky. Návratnost dotazníků od zaměstnavatelů byla 

ve většině zemí relativně nízká. V některých případech se prokázalo, že při určení 

vhodného vzorku zaměstnavatelů je největší překážkou skutečnost, že velká část 

geografů je zaměstnána ve školství jako učitelé (stejně tak jako v České republice, viz 

kapitola 3.3). Někteří zaměstnavatelé uvedli, že nevěděli co geografické vzdělání je a co 

je jeho obsahem. Nakonec bylo přijato 985 kompletních průzkumů z 12 států. Dalších 

107 odpovědí muselo být vyloučeno, protože nebyly kompletní. 

Cílem průzkumu bylo: 

• vyvolat základní podnět k rozsáhlé diskusi o dovednostech/kompetencích;  

• shromáždit informace o dovednostech geografů v různých zemích; 

• identifikovat společné rysy a rozdíly v názorech na dovednosti geografů mezi 

výzkumnými skupinami a jednotlivými státy; 

• podnítit debatu v oboru. 

Samotný dotazník byl rozdělen do dvou částí: obecné a předmětové.   

Obecná část se skládala ze dvou bloků otázek. První sledovala potřebnost 

dovednosti v praxi a úroveň osvojení dovednosti na magisterském stupni 

vysokoškolského vzdělání. K vyjádření respondenti použili Likertovu stupnici, kde 1 

znamená žádný a 4 silný význam/úroveň. V dalším kroku respondenti určovali pořadí 

deseti nejdůležitějších obecných kompetencí, kterých má být dosaženo na konci studia 
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geografie. Nejvýznamnější získala deset bodů, nejméně důležitá jeden bod. V případě, 

kdy určité dovednosti nebyl označen žádný bod, ani žádný bod nebyl přiznán. Určování 

pořadí umožňuje rozlišit mezi nejdůležitějšími dovednostmi, zatímco hodnocení 

dovedností pomocí Likertovy stupnice nevede k porovnání dovedností mezi sebou.  

Předmětová část dotazníku se snaží získat informace o nejdůležitějších 

předmětových dovednostech studentů bakalářského a magisterského studia. Likertova 

stupnice 1-4 je použita pro každou z dvanácti geografických dovedností k prozkoumání 

její potřebnosti a úrovně osvojení v různých cyklech studia. 

Průzkum HERODOT se uskutečnil mezi listopadem 2004 až listopadem 2005. 

Individuální a kumulativní výsledky byly vkládány do připraveného excelového 

souboru, kompletovány a poté zaslány zpět elektronicky koordinátorům. Průzkum byl 

řízen centrálně koordinátory sítě HERODOT, centrálně bylo řízeno i analytické a 

grafické zpracování. 

Graf 5: Počet respondentů podle skupin a jednotlivých zemí 

 

         Zdroj: Donert, 2007  

Do průzkumu HERODOT byly zapojeny evropské vysoké školy např. Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre, Liverpool Hope University College, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu a Universität Karlsruhe. V grafu 5 jsou uváděny státy, ve kterých 

byl průzkum HERODOT realizován, a počty dotazníků podle cílových respondentů. 

Česká republika se výzkumu neúčastnila, proto jsme průzkum uskutečnili i na Karlově 

univerzitě v Praze. 
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4.2 Výzkum názor ů na Přírodov ědecké fakult ě Univerzity Karlovy 

v Praze 

V této diplomové práci byl proveden výzkum názorů na PřF UK podle metodiky 

projektu Tuning resp. sítě HERODOT. Záměrem bylo porovnat zjištěné názory 

s výsledky dosaženými v předchozích výzkumech. Byl vytvořen dotazník (příloha 1), 

který obsahoval obecné dovednosti specifikované v projektu Tuning pro všechny obory 

a geografické dovednosti formulované ve výzkumu projektu HERODOT. Překlad 

některých dovedností s cílem zachovat jejich významy nebyl doslovný (viz diskuse 

nejednotné terminologie v kapitole 2). V úvodu dotazníku byl uveden text, který měl 

přiblížit respondentům cíle průzkumu, a dále zde byly popsány pokyny pro jeho 

vyplnění. Celkový počet sledovaných obecných dovedností byl 31 a předmětově 

orientovaných 12.  

Tabulka 8: Obecné dovednosti 

Obecné dovednosti Spolupracovat v týmu 

Provádět analýzu a syntézu informací Využívat interpersonální dovednosti 

Uplatňovat vědomosti v praxi Vést kolektiv 

Plánovat a organizovat práci Pracovat v mezioborovém týmu 

Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru Efektivně komunikovat s laiky 

Uplatnit odborné vědomosti v praxi Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 

Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce Pracovat v mezinárodním kontextu 

Používat cizí jazyk(y) Být samostatný 

Využívat informační a komunikační technologie Být iniciativní 

Realizovat výzkum Navrhnout a řídit projekt 

Pracovat s informacemi Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 

Provádět kritickou reflexi a sebereflexi Být odpovědný 

Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) Uplatňovat podnikatelský duch 

Být kreativní, přicházet s novými nápady Dodržovat pracovní etiku 

Řešit problémy Být systematický, přesný a pečlivý 

Činit rozhodnutí Vyrovnávat se s nejistotou 

           Zdroj: Přeloženo z Donert (2007) 
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Tabulka 9: Geografické dovednosti 

Geografické dovednosti 

Porozumět vzájemnému vztahu mezi fyzickogeografickým a sociálním prostředím  

Porozumět významu prostorových vztahů na různých řádovostních úrovních  

Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou provázanost regionů, míst a lokalit  

Získávat poznatky a pochopit rozmanité přístupy ostatních vědních disciplín a 
aplikovat je v geografii  

Porozumět geografickým konceptům a umět je použít  

Číst a interpretovat informace z krajiny  

Sbírat, třídit a analyzovat současné geografické poznatky  

Správně používat geografickou terminologii 

Efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, principy a teorie  slovem, písmem 
a vizuálními prostředky  

Používat různé techniky a přístupy v geografii  

Pochopit přirozenou podstatu změn  

Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a přístupy ke krajině/území zvláště   

   Zdroj: Přeloženo z Donert (2007) 

Šetření se uskutečnilo na PřF UK v období od března do května 2009. Dotazník byl 

zaslán třem skupinám respondentů: 

1. Absolventi geografických programů na PřF UK, (absolventi magisterských 

učitelských i neučitelských oborů), kteří absolvovali mezi lety 2004-2008. Dotazník byl 

distribuován elektronicky na e-mailové adresy absolventů, které byly získány ze zdrojů 

studijního oddělení PřF UK a databáze CareerMarketu. Odpovědi přicházely zpět do 

příslušné e-mailové schránky, která byla pro tyto účely zřízena. Celkově bylo zasláno 

193 a vrátilo se vyplněných 38 dotazníků, které mohly být dále zpracovány. Návratnost 

dotazníku byla nízká, téměř 20%. Pohlaví, rok absolvování, věková struktura 

absolventů a „pracovní“ situace, ve které se absolvent v současnosti nachází, jsou 

prezentovány v grafech  6, 7, 8 a 9.  
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Graf 6:   Pohlaví respondentů ( v %)         Graf 7: Rok absolvování respondentů (v  %) 

 
Zdroj: Vlastní šetření, 2009                                      Zdroj: Vlastní šetření, 2009 

 
Graf 8: Věk respondentů                             Graf 9: Pracovní zařazení respondenta  
(2009, v  %)                                                  (2009, v  %) 

                                         
 Zdroj: Vlastní šetření, 2009                                          Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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2. Akademici, kteří vyučují na PřF UK geografii a jsou občany České republiky. 

Dotazník byl doručen na jejich pracoviště (vložen do jejich soukromých schránek) a 

vyplněný odevzdán do schránky Řezníčkové. Celkově bylo doručeno 50 a vrátilo se 

vyplněných 20 dotazníků. Návratnost dotazníků v této skupině respondentů byla 40 %. 

U akademiků nebyly zjišťovány, po vzoru projektu Tuning, kategorie pohlaví, věk 

apod. 

3. Zaměstnavatelé byli vybráni z Katalogu (2006) Career Marketu. Nejprve byly 

vybrány společnosti, které jsou potencionálními zaměstnavateli absolventů geograckých 

oborů. Následně byly zjištěny z webových stránek společností kontakty na konkrétní 

osoby (přednostně osoby s titulem před jménem Mgr. a RNDr.). Poté byl náležitým 

osobám zaslán dotazník elektronickou formou. Zasílání dotazníku proběhlo opakovaně, 

konkrétně dvakrát, protože se nevracely vyplněné dotazníky. Během procesu bylo 

získáno 33 dotazníků z celkového počtu 230 a následně bylo provedeno jejich 

zpracování. Návratnost od zaměstnavatelů byla nejnižší ze všech skupin respondentů a 

činila pouhých 14 %. V úvodu dotazníku u této skupiny respondentů byly zjišťovány 

informace týkající se jejich zaměstnání (název společnosti, aktivity společnosti, počet 

zaměstnanců a počet zaměstnanců - geografů). Věk a pohlaví nebyly zjišťovány.  

Graf 10: Podíl společností podle velikostní kategorie (%) 

Kritéria třídění firem byla 

následující: mikro firma do 10, malá 

firmy do 50, střední do 250 a velké 

firmy od 251 zaměstnaců. Největší 

podíl  byl malých firem, ve kterých 

bylo zaměstnáno 42 respondenů. 

Z velkých firem bylo shromážděno 

24 % dotazníků. Podíl zaměstnanců, 

kteří se šetření účatnili ze středních 

firem, byl 21 %.  

Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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4.2.1 Obecné dovednosti 

Názory na obecné dovednosti byly zkoumány u všech skupin respondentů 

identicky. První část dotazníku obsahovala výčet 31 dovedností obecného charakteru, 

které byly hodnoceny ze tří pohledů (z pohledu akademiků, absolventů a 

zaměstnavatelů). Respondenti určovali následující: 

• potřebnost (váha, význam) všech uvedených dovedností absolventů 

geografie v praxi; 

• úroveň do jaké míry jsou v současné době rozvíjeny všechny uvedené 

dovednosti u studentů geografie na PřF UK;  

• pořadí deseti nejdůležitějších dovedností absolventů geografie 

 V prvním sloupci respondent označil podle svého názoru potřebnost (váhu, 

význam) dovedností u absolventů geografie v praxi. V druhém sloupci úroveň, do jaké 

míry jsou rozvíjeny uvedené dovednosti u studentů geografie v magisterském studiu na 

PřF UK (pozn.: u zaměstnavatelů se předpokládal odhad založený na osobních 

zkušenostech s těmito absolventy nebo vlastní zkušenost se studiem).  

Pro hodnocení potřebnosti a úrovně byla použita Likertova stupnice 1-4, kde 

jednotlivé body znamenaly následující: 

1 = žádný význam/na žádné úrovni,  

2 = malý význam/nízká úroveň,  

3 = mírný význam/průměrná úroveň  

4 = důležité/vysoká úroveň.  

Tato stupnice byla použita shodně s průzkumem HERODOT, tzn. výzkumem 

v rámci projektu Tuning, aby bylo možné porovnat výsledky.  

Při závěrečném hodnocení výsledků byly postupně sčítány hodnoty přiřazené ke 

každé dovednosti. Následně byl z těchto hodnot spočten průměr. Ke každé dovednosti 

byla přiřazena její průměrná hodnota a ta je prezentována jako výsledek.  

Třetím způsobem hodnocení bylo určování pořadí deseti nejdůležitějších 

obecných dovedností absolventů geografie. Tímto se myslí, že respondent označil 
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dovednosti, podle svého názoru, které by absolventi geografie měli v praxi 

bezprostředně mít. Pořadí v dotazníku bylo označeno 1-10, kde 1 představovalo 

„nejvýznamnější“ dovednost a 10 „nejméně významnou“. Při vyhodnocení byly 

dovednostem přiřazovány body, podle toho jak se umístily v pořadí (označená 

dovednost jako 1 „nejvýznamnější“ získala 10 bodů, označená 2 získala 9 bodů atd.) 

Jednotlivé dovednosti sbíraly postupně body, které byly na konci sečteny. Následně 

bylo vytvořeno pořadí 31 dovedností od nejdůležitější po nejméně důležitou dovednost 

potřebnou pro praxi geografa. 

Pro lepší prezentaci výsledků byla vytvořena barevná stupnice (tabulka 10), 

která umožní lepší orientaci ve výsledném srovnání mezi dovednostmi. Fialovou barvou 

jsou označeny hodnoty dovedností podprůměrné (př. podprůměrně osvojené 

dovednosti), modrou barvou průměrné (př. průměrný význam dovednosti pro praxi 

geografa) a oranžovou nadprůměrné (př. nadprůměrná míra osvojení dovednosti u 

absolventa magisterského studia). Barevné spektrum a jeho význam je využit 

k hodnocení výsledků.  

 

Tabulka 10: Barevná stupnice 

 

 

 

 

Výsledky celkového hodnocení (tzn. průměry z názorů absolventů, akademiků a 

zaměstnavatelů), do jaké míry jsou v současnosti rozvíjeny obecné dovednosti u 

absolventů geografie na PřF UK a jejich potřebnost pro praxi geografů, uvádíme 

v tabulce 11. Průzkum byl proveden pouze na PřF UK, vycházíme tedy z toho, co umí 

absolvent geografických oborů této univerzity. Ve většině případů (např. realizovat 

výzkum umí absolvent geografie lépe než vyžaduje praxe) vyšla úroveň skutečného 

osvojení dovedností u těchto absolventů nižší, než je jejich potřebnost pro praxi, 

průměrně se tyto hodnoty lišily o 0,52 bodu (příloha 6). Potřebnost všech uvedených 

dovedností v praxi je nadprůměrně hodnocena.  

Stupnice 

Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné 

1,00-1,25 2,01-2,25 3,00-3,25 

1,26-1,50 2,26-2,50 3,26-3,50 

1,51-1,75 2,51-2,75 3,51-3,75 

1,76-2,00 2,76-3,00 3,76-4,00 
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Pro praxi geografa je nejdůležitější, aby uměl využívat informační a komunikační 

technologie. Studenti geografie na PřF, podle názorů akademiků, absolventů a také 

zaměstnavatelů, si tuto dovednost nadprůměrně osvojí během svého studia. Další 

důležité dovednosti pro praxi, které by absolvent geografie měl mít osvojené, jsou tyto 

dovednosti: provádět analýzu a syntézu informací, pracovat s informacemi, řešit 

problémy, být samostatný a odpovědný, používat cizí jazyky a komunikovat slovem a 

písmem v rodném jazyce. Na konci magisterského studia geografie na PřF UK umí 

nadprůměrně studenti provádět analýzu a syntézu informací a pracovat s nimi (tj. jejich 

získávání, analýza a syntéza). V tomto ohledu studium relativně dobře připravuje 

studenty pro následnou praxi. Dovednosti komunikovat slovem a písmem a řešit 

problémy mají absolventi osvojené průměrně. Nejhůře jsou na tom s používáním cizích 

jazyků, kdy se ukázalo, že tuto dovednost mají osvojenu na nízké úrovni. Tato slabina 

studia geografie na PřF se ukázala také v šetření uplatnění absolventů geografie v praxi 

(Řezníčková a kol. 2005), kde byly negativně hodnoceny jazykové znalosti absolventů. 

Komunikovat slovem a písmem v rodném a cizím jazyce by měli umět studenti vysoké 

školy již z předchozích studií, pouze se očekává, že k tomu přidají během studiu na 

vysoké škole odbornou terminologii a tím svou znalost prohloubí. Je však nutné u 

studentů tuto znalost podporovat. Z výsledků je patrné, že podporovat podnikatelského 

ducha u studentů geografie není potřebné, proto není třeba, aby zrovna geograf měl tuto 

dovednost. Umět uplatňovat i odborné vědomosti se v praxi ukázalo potřebné, ale míra 

osvojení této dovednosti u absolventů geografie je nižší.  Během vysokoškolského 

studia by proto měl být kladen větší akcent na aplikaci teorie v praxi. Důležitá je, 

vzhledem k uplatnění geografů, i dovednost realizovat výzkum. Potřeba této dovednosti 

geografů v praxi však naším průzkumem nebyla potvrzena. 

Tabulka 11: Výsledky hodnocení průzkumu obecných dovedností na PřF UK (průměr 

názorů ze všech skupin) 

Potřebnost  Úroveň  

Provádět analýzu a syntézu informací Provádět analýzu a syntézu informací 

Uplatňovat vědomosti v praxi Uplatňovat vědomosti v praxi 

Plánovat a organizovat práci Plánovat a organizovat práci 

Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 

Uplatnit odborné vědomosti v praxi Uplatnit odborné vědomosti v praxi 

Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 

Používat cizí jazyk(y) Používat cizí jazyk(y) 
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Využívat informační a komunikační technologie Využívat informační a komunikační technologie 

Realizovat výzkum Realizovat výzkum 

Pracovat s informacemi Pracovat s informacemi 

Provádět kritickou reflexi a sebereflexi Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 

Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 

Být kreativní, přicházet s novými nápady Být kreativní, přicházet s novými nápady 

Řešit problémy Řešit problémy 

Činit rozhodnutí Činit rozhodnutí 

Spolupracovat v týmu Spolupracovat v týmu 

Využívat interpersonální dovednosti Využívat interpersonální dovednosti 

Vést kolektiv Vést kolektiv 

Pracovat v mezioborovém týmu Pracovat v mezioborovém týmu 

Efektivně komunikovat s laiky Efektivně komunikovat s laiky 

Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 

Pracovat v mezinárodním kontextu Pracovat v mezinárodním kontextu 

Být samostatný Být samostatný 

Být iniciativní Být iniciativní 

Navrhnout a řídit projekt Navrhnout a řídit projekt 

Usilovat o kvalitu ve všech aspektech Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 

Být odpovědný Být odpovědný 

Uplatňovat podnikatelský duch Uplatňovat podnikatelský duch 

Dodržovat pracovní etiku Dodržovat pracovní etiku 

Být systematický, přesný a pečlivý Být systematický, přesný a pečlivý 

Vyrovnávat se s nejistotou Vyrovnávat se s nejistotou 

    Zdroj: Vlastní šetření, 2009 

Následující srovnání výsledků geografického průzkumu realizovaného sítí 

HERODOT a průzkumu na PřF UK ukazuje, jaký je rozdíl mezi tím, co by měl umět 

geograf v zaměstnání v Česku a v ostatních zemí Evropy (tabulka 12).   

Schopnost realizovat výzkum je v evropských zemích nadprůměrně požadována, 

v Česku realizace výzkumu do takové míry v praxi není potřebná. Souvisí to mj. 

s převládajícím profesním zaměřením absolventů geografie v Česku. Výsledky analýzy 

uplatnění absolventů geografických oborů na PřF UK (viz kapitola 3.3) ukázaly, že 

hlavní zaměstnání těchto absolventů je ve sféře školství, státní správě, vědě a výzkumu, 

regionálním rozvoji a samosprávě. Šetření dále ukázalo, že polovina dotázaných zastává 

funkci zaměstnanců, více než jedna čtvrtina pozici řídícího pracovníka a více než pětina 

působí ve vedoucí funkci. Pro pracovníky na těchto pozicích a v těchto sférách nemusí 

být realizace výzkumu potřebná.  
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Z průzkumu HERODOT vyplývá, že je nejpodstatnější, aby geograf v praxi uměl 

provádět analýzu a syntézu informací, uměl uplatňovat vědomosti v praxi, pracovat s 

informacemi a využívat informační a komunikační technologie (např. GIS). 

Nejvýznamnější pro praxi českých geografů, jak je patrné z průzkumu PřF UK, je 

využívat informační technologie, provádět analýzu a syntézu informací, umět pracovat 

s informacemi, řešit problémy a používat cizí jazyky.  

Dále je také pro geografa důležitá spolupráce v týmu a dovednost činit rozhodnutí. 

V obou průzkumech, jak v českém, tak v evropském prostředí, byl význam této 

dovednosti nadprůměrný. Neméně významné je, aby se geograf uměl přizpůsobovat 

změnám, byl kreativní a přicházel s novými nápady, uměl si plánovat a organizovat 

práci. Všechny tyto dovednosti jsou nadprůměrně potřebné v geografické praxi v Česku 

i Evropě. Za klíčové je obecně v zaměstnání považováno, aby pracovník byl 

odpovědný, samostatný a iniciativní, u geografů v praxi jsou i tyto dovednosti 

považovány za nezbytné.  

Ukázalo se, že geografové v českém prostředí nemusejí umět do takové míry, jako 

v ostatních zemích Evropy, ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost.  Lze se domnívat, že 

čeští geografové nacházejí dosud svá uplatnění v profesích, kde tato dovednost není 

potřebná.  

Tabulka 12: Srovnání výsledků podle potřebnosti v praxi (průzkum PřF a HERODOT) 

Obecné dovednosti 
Potřebnost 

(průzkum PřF 
UK) 

Potřebnost 
(průzkum 

HERODOT) 

Provádět analýzu a syntézu informací 3,71 3,63 

Uplatňovat vědomosti v praxi 3,43 3,58 

Plánovat a organizovat práci 3,49 3,43 

Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 2,26 3,15 

Uplatnit odborné vědomosti v praxi 3,30 3,20 

Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 3,59 3,50 

Používat cizí jazyk(y) 3,60 2,51 

Využívat informační a komunikační technologie 3,87 3,51 

Realizovat výzkum 2,34 3,27 

Pracovat s informacemi 3,70 3,51 

Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 3,05 3,32 

Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 3,37 3,20 

Být kreativní, přicházet s novými nápady 3,26 3,30 
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Řešit problémy 3,62 3,41 

Činit rozhodnutí 3,34 3,32 

Spolupracovat v týmu 3,39 3,38 

Využívat interpersonální dovednosti 2,91 3,34 

Vést kolektiv 2,56 2,76 

Pracovat v mezioborovém týmu 2,97 3,21 

Efektivně komunikovat s laiky 3,06 3,22 

Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 2,23 2,95 

Pracovat v mezinárodním kontextu 2,88 2,72 

Být samostatný 3,55 3,48 

Být iniciativní 3,19 3,47 

Navrhnout a řídit projekt 2,97 3,21 

Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 3,15 3,24 

Být odpovědný 3,59 3,41 

Uplatňovat podnikatelský duch 2,36 2,53 

Dodržovat pracovní etiku 3,36 3,10 

Být systematický, přesný a pečlivý 3,32 3,28 

Vyrovnávat se s nejistotou 2,85 2,94 

            Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

 

Porovnáním výsledků úrovně (míry) osvojení dovedností absolventy geografie na 

PřF UK a absolventy jiných evropských vysokých škol, jež se účastnily geografického 

průzkumu HERODOT, můžeme zjistit, zda v současné době existují rozdíly v úrovni 

osvojení dovedností mezi absolventy geografie PřF UK a absolventy  zahraničních 

vysokých škol. Za zamýšlený stav/kurikulum považujeme úroveň osvojení dovedností 

v evropských zemích čili to, co by měl absolvent geografie-eurobakalář a euromagistr 

umět a do jaké míry (výsledky průzkumu HERODOT). Dosaženým stavem/kurikulem 

je to, co absolvent geografie PřF UK umí a do jaké míry. 

Z výsledků tohoto průzkumu však nelze skutečný stav zjistit, protože vycházíme, 

obdobně jako přejatá metodika projektu Tuning resp. HERODOT, ze subjektivních 

názorů respondentů, nikoli z rozsáhlé empirické analýzy skutečných činností absolventů 

geografie (posuzovaných např. formou testu). Porovnány jsou jak obecné tak i 

geografické dovednosti. V této kapitole uvádíme srovnání obecných dovedností a v 

kapitole 4.2.2 srovnání geografických dovedností.  

Míru, do jaké jsou dovednosti rozvíjeny u absolventů magisterského stupně 

geografie podle průzkumu HERODOT a průzkumu PřF UK, ukazujeme v tabulce 13. 
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Nejvíce jsou v kurzech na PřF UK, podle názorů akademiků, absolventů a 

zaměstnavatelů, podporovány dovednosti spolupracovat v týmu, být samostatný, 

provádět analýzu a syntézu informací, realizovat výzkum, pracovat s informacemi a 

využívat informační a komunikační technologie. Tyto obecné dovednosti jsou 

nadprůměrně rozvíjeny u absolventů magisterského cyklu geografických oborů na PřF 

UK (dosažený stav/kurikulum). Podle průzkumu HERODOT (reálný stav/kurikulum) na 

daném stupni vysokoškolského studia jsou nejlépe osvojenými dovednostmi vybavit si 

zpaměti základní znalosti oboru, pracovat s informacemi, provádět analýzu a syntézu 

informací, využívat informační a komunikační technologie, být samostatný a 

spolupracovat v týmu. Absolventi geografie PřF UK umí tyto dovednosti lépe než 

absolventi jiných evropských škol, pouze vybavit si z paměti základní znalosti oboru 

umí hůř.  

Tabulka 13: Srovnání výsledků ukazatele úrovně na magisterském stupni (průzkum 

PřF UK a HERODOT) 

Obecné dovednosti 
Úroveň  

(průzkum PřF UK)  
tj. dosažený stav 

Úroveň  
(průzkum HERODOT)  

tj. zamýšlený stav 

Provádět analýzu a syntézu informací 3,10 2,99 

Uplatňovat vědomosti v praxi 2,84 2,36 

Plánovat a organizovat práci 2,63 2,04 

Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 2,99 3,20 

Uplatnit odborné vědomosti v praxi 2,25 2,43 

Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 2,90 2,50 

Používat cizí jazyk(y) 1,80 1,91 

Využívat informační a komunikační technologie 3,02 2,76 

Realizovat výzkum 3,10 2,60 

Pracovat s informacemi 3,05 3,08 

Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 2,59 2,03 

Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 2,49 2,16 

Být kreativní, přicházet s novými nápady 2,48 2,10 

Řešit problémy 2,75 2,38 

Činit rozhodnutí 2,55 2,07 

Spolupracovat v týmu 3,14 2,71 

Využívat interpersonální dovednosti 2,85 1,82 

Vést kolektiv 2,16 1,57 

Pracovat v mezioborovém týmu 2,54 1,62 

Efektivně komunikovat s laiky 2,37 1,54 

Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 2,68 2,21 

Pracovat v mezinárodním kontextu 2,25 2,16 
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Být samostatný 3,12 2,73 

Být iniciativní 2,79 1,92 

Navrhnout a řídit projekt 2,70 1,96 

Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 2,75 2,28 

Být odpovědný 2,71 2,35 

Uplatňovat podnikatelský duch 1,89 1,39 

Dodržovat pracovní etiku 2,51 2,26 

Být systematický, přesný a pečlivý 2,81 2,54 

Vyrovnávat se s nejistotou 2,36 1,82 

      Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

 

Dovednosti, které jsou nejmenší mírou osvojeny absolventy geografických oborů 

magisterského stupně studia, uvádíme kategoricky podle skupin respondentů a výsledků 

průzkumu HERODOT v tabulce 14. Obecné dovednosti byly hodnoceny v průzkumu 

PřF UK třemi skupinami respondentů. Jednotlivé výsledky jsou uvedeny v příloze 2, 3, 

4 a 5. 

Akademici si myslí, že studenti neumějí činit rozhodnutí, být iniciativní, navrhnout a 

řídit projekt a plánovat organizaci své práce. Zaměstnavatelé považují za slabou 

dovednost geografů - absolventů používat cizí jazyky. Dovednost efektivně 

komunikovat s laiky (mimo obor nebo s nižším stupněm vzdělání) je ve všech 

případech, i na evropské úrovni, u studentů geografie málo rozvíjena. Je pravdou, že 

studenti PřF UK nemají mnoho příležitostí si tuto dovednost, stejně jako práci 

v mezioborovém týmu, v rámci svého studia vyzkoušet. Navrhnout a řídit projekt je 

podprůměrně osvojenou dovedností absolventů podle všech kategorií respondentů 

 výzkumu PřF UK. V Evropě nebyla u absolventů geografie na magisterském stupni 

studia tato dovednost přítomna mezi deseti nejméně rozvinutými dovednostmi. Názory 

absolventů se kryjí s názory zaměstnavatelů i akademiků. 
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Tabulka 14: Nejméně rozvinuté obecné dovednosti absolventů magisterského stupně   

Akademici 
(průzkum PřF UK) 

Zaměstnavatelé 
(průzkum PřF UK) 

Absolventi 
(průzkum PřF UK) 

Celkem (průzkum 
PřF UK) 

Celkem (průzkum 
HERODOT) 

Uplatňovat 
podnikatelský 
duch Vést kolektiv 

Uplatňovat 
podnikatelský 
duch 

Uplatňovat 
podnikatelský 
duch 

Používat cizí 
jazyk(y) 

Efektivně 
komunikovat s 
laiky 

Uplatňovat 
podnikatelský 
duch 

Efektivně 
komunikovat s 
laiky 

Efektivně 
komunikovat s 
laiky 

Uplatňovat 
podnikatelský 
duch 

Vést kolektiv 

Pracovat v 
mezioborovém 
týmu 

Používat cizí 
jazyk(y) Vést kolektiv Vést kolektiv 

Vyrovnávat se s 
nejistotou 

Efektivně 
komunikovat s 
laiky 

Pracovat v 
mezioborovém 
týmu 

Pracovat v 
mezioborovém 
týmu 

Pracovat v 
mezinárodním 
kontextu 

Pracovat v 
mezioborovém 
týmu 

Využívat 
interpersonální 
dovednosti Vést kolektiv 

Vyrovnávat se s 
nejistotou 

Uplatnit odborné 
vědomosti v praxi 

Využívat 
interpersonální 
dovednosti 

Vyrovnávat se s 
nejistotou Být iniciativní 

Využívat 
interpersonální 
dovednosti 

Vyrovnávat se s 
nejistotou 

Plánovat a 
organizovat práci 

Provádět kritickou 
reflexi a 
sebereflexi 

Navrhnout a řídit 
projekt 

Používat cizí 
jazyk(y) 

Efektivně 
komunikovat s 
laiky 

Navrhnout a řídit 
projekt 

Plánovat a 
organizovat práci 

Využívat 
interpersonální 
dovednosti Být iniciativní 

Být kreativní, 
přicházet s novými 
nápady 

Být iniciativní 
Používat cizí 
jazyk(y) 

Vyrovnávat se s 
nejistotou 

Navrhnout a řídit 
projekt 

Přizpůsobovat se 
změnám 
(flexibilita) 

Činit rozhodnutí Činit rozhodnutí 

Být kreativní, 
přicházet s novými 
nápady 

Provádět kritickou 
reflexi a 
sebereflexi 

Dodržovat 
pracovní etiku 

  Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

Nejdůležitější obecné dovednosti, které má mít osvojeny absolventy na 

magisterském stupni vysokoškolského vzdělání v oboru geografie, byly určovány v 

dotazníku pomocí stanovení pořadí jejich důležitosti.  

Výsledek šetření je znázorněn v tabulce 15, kde jsou dovednosti seřazeny od 

nejdůležitějších po nejméně důležité tak, jak se umístily v průzkumu  PřF UK a 

průzkumu HERODOT (viz začátek této kapitoly). Jednoznačně by měli absolventi 

geografie na prvním místě umět provádět analýzu a syntézu informací. Studium 

geografie, dle  výsledků průzkumu HERODOT, by mělo studenty vybavit především 
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dovednostmi uplatňování vědomostí v praxi, spolupráce v týmu, práce s informacemi, 

řešení problémů, uplatňování odborných vědomostí v praxi, vybavit si zpaměti základní 

znalosti oboru a realizovat výzkum. Tyto dovednosti představují tedy požadované 

výsledky učení v rovině obecných (přenositelných) dovedností geografa - euromagistra.  

Další srovnání vychází z výsledného pořadí dovedností (tabulka 15) a úrovně 

osvojení absolventy magisterského stupně (tabulka 11). Jako příklad vezmeme prvních 

deset reálně dosažených dovedností (stanovených podle názorů skupin respondentů) a 

prvních deset dovedností označených respondenty za nejdůležitější. Porovnáním 

zjistíme, zda absolventi geografie na PřF umí nejlépe tyto nejpotřebnější obecné 

dovednosti. Výsledkem je barevné označení dovedností v tabulce 15. Zeleně jsou 

označeny dovednosti obsažené v přehledu výsledků ukazatele úrovně na magisterském 

stupni, tj. že absolvent tyto nejdůležitější dovednosti má do značné míry osvojeny, a 

červeně ty, které nejsou v seznamu deseti nejvíce rozvinutých dovedností absolventa, 

tj. absolvent tyto dovednosti nemá velkou mírou osvojeny. Bílá barva označuje další 

dovednosti, kterými jsme se v tomto porovnání nezabývali. V ideálním případě by měly 

být všechny dovednosti označeny zeleně. Je tomu však pouze u sedmi dovedností ve 

výzkumu HERODOT a šesti dovedností v průzkumu PřF UK z deseti.  

Tabulka 15: Nejdůležitější obecné dovednosti u absolventů v průzkumu PřF UK a 

HERODOT  

Pořadí dovedností podle průzkumu HERODOT   Pořadí dovedností podle průzkumu PřF UK 

Provádět analýzu a syntézu informací 1 Provádět analýzu a syntézu informací 

Uplatňovat vědomosti v praxi 2 Pracovat s informacemi 

Spolupracovat v týmu 3 Řešit problémy 

Pracovat s informacemi 4 Být samostatný 

Řešit problémy 5 Plánovat a organizovat práci 

Uplatnit odborné vědomosti v praxi 6 Využívat informační a komunikační technologie 

Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 7 Používat cizí jazyk(y) 

Realizovat výzkum 8 Uplatňovat vědomosti v praxi 

Plánovat a organizovat práci 9 Spolupracovat v týmu 

Využívat informační a komunikační technologie 10 Být kreativní, přicházet s novými nápady 

Komunikovat slovem a písmem v rodném 
jazyce 

11 Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 

Využívat interpersonální dovednosti 12 
Komunikovat slovem a písmem v rodném 
jazyce 

Být kreativní, přicházet s novými nápady 13 Být systematický, přesný a pečlivý 

Být odpovědný 14 Uplatnit odborné vědomosti v praxi 

Být samostatný 15 Být odpovědný 
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Být iniciativní 16 Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 

Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 17 Činit rozhodnutí 

Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 18 Navrhnout a řídit projekt 

Pracovat v mezioborovém týmu 19 Pracovat v mezioborovém týmu 

Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 20 Využívat interpersonální dovednosti 

Používat cizí jazyk(y) 21 Dodržovat pracovní etiku 

Činit rozhodnutí 22 Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 

Efektivně komunikovat s laiky 23 Být iniciativní 

Navrhnout a řídit projekt 24 Realizovat výzkum 

Dodržovat pracovní etiku 25 Pracovat v mezinárodním kontextu 

Být systematický, přesný a pečlivý 26 Efektivně komunikovat s laiky 

Vést kolektiv 27 Vyrovnávat se s nejistotou 

Pracovat v mezinárodním kontextu 28 Uplatňovat podnikatelský duch 

Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 29 Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 

Vyrovnávat se s nejistotou 30 Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 

Uplatňovat podnikatelský duch 31 Vést kolektiv 

 Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

4.2.2 Předmětově orientované dovednosti 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na geografické dovednosti. Jejich přehled 

(celkem 12 dovedností) byl převzat z průzkumu HERODOT.  

V případě průzkumu geografických dovedností byla sledována pouze úroveň, do 

jaké míry jsou v současné době rozvíjeny všechny uvedené dovednosti u studentů 

geografie na PřF UK. 

Akademici byli dotázáni na míru osvojení dovedností absolventy na magisterském 

stupni a na bakalářském zvlášť. Ostatní skupiny respondentů odpovídaly pouze na 

úroveň osvojení dovedností absolventy magisterského studia.  

K hodnocení byla využita také Likertova stupnice, aby bylo umožněno srovnání 

s průzkumem HERODOT. Stejně jako u analýzy obecných dovedností byla použita 

barevná stupnice pro jasnější orientaci ve výsledcích. Fialovou barvou jsou znázorněny 

hodnoty dovedností podprůměrných, modrou barvou průměrné a oranžovou 

nadprůměrné (tabulka 10). 

V první části této kapitoly se zabýváme výsledky průzkumu pouze magisterského 

stupně studia a v druhé porovnáme bakalářský a magisterský stupeň. 
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Podle názorů akademiků a zaměstnavatelů umí absolventi geografických oborů 

magisterského studia na PřF UK dobře porozumět významu prostorových vztahů na 

různých řádovostních úrovních. Absolventi si naopak myslí, že je studium nejlépe 

vybavilo dovedností správně používat geografickou terminologii. Teoretickou a 

metodologickou připravenost absolventů geografie pro výkon praxe potvrzují i výsledky 

jiných šetření (Řezníčková a kol. 2005).  

Dále se akademici a zaměstnavatelé shodli v tom, že u absolventů geografie jsou 

téměř nadprůměrně osvojeny dovednosti porozumět vzájemnému vztahu mezi fyzickým 

a sociálním prostředím, dovednost chápat a vysvětlit rozmanitosti a vzájemnou 

provázanost regionů, míst a lokalit, dále že umějí sbírat, třídit a analyzovat současné 

geografické poznatky a správně používat geografickou terminologii. Podle absolventů 

se při jejich studiu na PřF UK nejméně naučili získávat poznatky a pochopit rozmanité 

přístupy ostatních vědních disciplín a aplikovat je v geografii, dále používat techniku a 

přístupy v geografii.  

Tabulka 16: Geografické dovednosti na magisterském stupni studia podle jednotlivých 

skupin respondentů 

Akademici Absolventi Zaměstnavatelé 

Porozumět vzájemnému 
vztahu mezi 
fyzickogeografickým a 
sociálním prostředím  

Porozumět vzájemnému 
vztahu mezi 
fyzickogeografickým a 
sociálním prostředím  

Porozumět vzájemnému 
vztahu mezi 
fyzickogeografickým a 
sociálním prostředím  

Porozumět významu 
prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

Porozumět významu 
prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

Porozumět významu 
prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

Chápat a vysvětlit rozmanitost 
a vzájemnou provázanost 
regionů, míst a lokalit  

Chápat a vysvětlit rozmanitost 
a vzájemnou provázanost 
regionů, míst a lokalit  

Chápat a vysvětlit rozmanitost 
a vzájemnou provázanost 
regionů, míst a lokalit  

Získávat poznatky a pochopit 
rozmanité přístupy ostatních 
vědních disciplín a aplikovat je 
v geografii  

Získávat poznatky a pochopit 
rozmanité přístupy ostatních 
vědních disciplín a aplikovat je 
v geografii  

Získávat poznatky a pochopit 
rozmanité přístupy ostatních 
vědních disciplín a aplikovat je 
v geografii  

Porozumět geografickým 
konceptům a umět je použít  

Porozumět geografickým 
konceptům a umět je použít  

Porozumět geografickým 
konceptům a umět je použít  

Číst a interpretovat informace 
z krajiny  

Číst a interpretovat informace 
z krajiny  

Číst a interpretovat informace 
z krajiny  

Sbírat, třídit a analyzovat 
současné geografické poznatky  

Sbírat, třídit a analyzovat 
současné geografické poznatky  

Sbírat, třídit a analyzovat 
současné geografické poznatky  

Správně používat geografickou 
terminologii 

Správně používat geografickou 
terminologii 

Správně používat geografickou 
terminologii 
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Efektivně zprostředkovat 
geografické myšlenky, principy 
a teorie  slovem, písmem a 
vizuálními prostředky  

Efektivně zprostředkovat 
geografické myšlenky, principy 
a teorie  slovem, písmem a 
vizuálními prostředky  

Efektivně zprostředkovat 
geografické myšlenky, principy 
a teorie  slovem, písmem a 
vizuálními prostředky  

Používat různé techniky a 
přístupy v geografii  

Používat různé techniky a 
přístupy v geografii  

Používat různé techniky a 
přístupy v geografii  

Pochopit přirozenou podstatu 
změn  

Pochopit přirozenou podstatu 
změn  

Pochopit přirozenou podstatu 
změn  

Hodnotit rozmanitá 
geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území 
zvláště   

Hodnotit rozmanitá 
geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území 
zvláště   

Hodnotit rozmanitá 
geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území 
zvláště   

     Zdroj: Vlastní šetření, 2009 

Úroveň osvojení geografických dovedností absolventů v celkovém hodnocení (tj. 

absolventy, akademiky a zaměstnavateli) je v průzkumu PřF UK téměř ve všech 

případech považována za průměrnou (tj. dosažený stav/kurikulum). Pouze dovednosti 

porozumění významu prostorových vztahů na různých řádovostních úrovních a správně 

používat geografickou terminologii umí absolventi nadprůměrně. 

 Jiných výsledků, které považujeme za zamýšlený stav/kurikulum, bylo dosaženo 

v celkovém zhodnocení v průzkumu HERODOT, kde jsou všechny geografické 

dovednosti u absolventů považovány za nadprůměrně osvojené. Absolventi 

magisterského studia zúčastněných evropských vysokých škol nejlépe ovládají sběr a 

analyzování současných geografických poznatků. Překvapující je, že tito absolventi umí 

v menší míře správně používat geografickou terminologii. Jinak je tomu během studia 

na PřF UK, kde umí absolventi velmi dobře používat geografickou terminologii. 

Evropské vysoké školy připravují své studenty, konkrétně v dovednostech popsaných v 

průzkumu HERODOT, o něco lépe, než PřF UK. Porovnání výsledků obou průzkumů 

ukazuje tabulka 17.  

Tabulka 17: Celkové výsledky úrovně osvojení geografických dovedností na 

magisterském stupni v průzkumu PřF UK a HERODOT 

Geografické dovednosti 
Úroveň  

 (průzkum PřF UK) 
tj. dosažený stav 

Úroveň (průzkum 
HERODOT) 

tj. zamýšlený stav 

Porozumět vzájemnému vztahu mezi 
fyzickogeografickým a sociálním prostředím  2,68 3,34 
Porozumět významu prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  3,10 3,32 

Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou 
provázanost regionů, míst a lokalit  2,93 3,33 
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Získávat poznatky a pochopit rozmanité 
přístupy ostatních vědních disciplín a aplikovat 
je v geografii  2,37 3,34 

Porozumět geografickým konceptům a umět 
je použít  2,61 3,42 

Číst a interpretovat informace z krajiny  2,63 3,02 

Sbírat, třídit a analyzovat současné 
geografické poznatky  2,97 3,54 

Správně používat geografickou terminologii 3,07 3,24 

Efektivně zprostředkovat geografické 
myšlenky, principy a teorie  slovem, písmem a 
vizuálními prostředky  2,63 3,45 

Používat různé techniky a přístupy v geografii  
2,56 3,35 

Pochopit přirozenou podstatu změn  
2,45 3,25 

Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně 
a přístupy ke krajině/území zvláště   2,47 3,15 

  Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

Pro přesnější představu rozdílu mezi celkovými hodnotami průměrné úrovně 

osvojení jednotlivých geografických dovedností absolventy magisterského stupně na 

PřF UK a v ostatních zemích Evropy byla vytvořena tabulka 18.  

Největší rozdíl je patrný mezi výsledky průzkumů dovednosti získat poznatky a 

pochopit rozmanité přístupy ostatních vědních disciplín a aplikovat je v geografii. 

Možným důvodem nízkého hodnocení dovednosti na PřF UK je fakt, že při studiu 

geografických oborů se studenti příliš nesetkávají s přístupy jiných oborů. To vede 

k závěru, že studium na PřF UK by mělo studenty geografie blíže seznamovat s přístupy 

používanými např. v ekonomických, sociologických, demografických a ostatních 

vědních disciplínách. Tyto zkušenosti mohou být v praxi pro geografy velmi přínosné. 

Absolventi geografických oborů na jiných evropských vysokých školách umějí lépe 

než absolventi v Česku porozumět geografickým konceptům a používat je, dále lépe 

používají techniky a přístupy v geografii. Je pravdou, že v magisterském studiu 

geografie na PřF UK nemají všechny studijní programy v povinných předmětech např. 

výuku/využití geografického informačního systému (GIS), který bezprostředně ke 

studiu geografie patří nebo by alespoň patřit měl. I správně používat geografickou 

terminologii a porozumět významu prostorových vztahů na různých řádovostních 
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úrovních umějí, podle výsledků průzkumů, o trochu lépe absolventi v jiných zemí 

Evropy.  

Tabulka 18: Rozdíl celkových výsledků úrovně osvojení geografických dovedností na 

magisterském stupni v průzkumu PřF UK a HERODOT 

Geografické dovednosti 
Rozdíl                    

(průzkum PřF UK- 
průzkum HERODOT) 

Správně používat geografickou terminologii -0,17 

Porozumět významu prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

-0,22 

Číst a interpretovat informace z krajiny  -0,39 

Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou 
provázanost regionů, míst a lokalit  

-0,40 

Sbírat, třídit a analyzovat současné geografické 
poznatky  

-0,57 

Porozumět vzájemnému vztahu mezi 
fyzickogeografickým a sociálním prostředím  

-0,66 

Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území zvláště   

-0,68 

Používat různé techniky a přístupy v geografii  -0,79 

Pochopit přirozenou podstatu změn  -0,80 

Porozumět geografickým konceptům a umět je 
použít  

-0,81 

Efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, 
principy a teorie slovem, písmem a vizuálními 
prostředky  

-0,82 

Získávat poznatky a pochopit rozmanité přístupy 
ostatních vědních disciplín a aplikovat je v 
geografii  

-0,97 

           Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

V  průzkumu HERODOT byla hodnocena úroveň osvojení specifických dovedností 

u absolventů bakalářského i magisterského stupně studia všemi respondenty. 

V průzkumu PřF UK posuzovali rozdíl míry osvojení geografických dovedností u 

absolventů obou stupňů studia pouze vyučující - akademici geografické sekce PřF UK. 

Je nutné si uvědomit, že soubor respondentů obou průzkumů je velmi rozdílný, proto 

mohou být výsledky značně zkreslené. Přesto tyto výsledky srovnáváme a prezentujeme 

(tabulka 19, 20). 

Na bakalářském stupni na PřF UK je osvojení některých geografických dovedností 

hodnoceno značně podprůměrně. V bakalářském studiu je podle vyučujících málo 
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procvičováno hodnocení rozmanitých geografických pojetí obecně a přístupů ke 

krajině/území zvláště a chápání přirozené podstaty změn.  Dovednosti efektivně 

zprostředkovat geografické myšlenky, principy a teorie slovem, písmem a vizuálními 

prostředky a získat poznatky a pochopit rozmanité přístupy ostatních vědních disciplín a 

aplikovat je v geografii jsou také absolventy geografie podprůměrně osvojeny. Tyto 

dovednosti jsou nezbytné pro samotnou práci geografa a právě po ukončení 

bakalářského cyklu by absolventi měli tyto dovednosti alespoň průměrně ovládat. 

Výzkum projektu HERODOT ukázal, že všechny uvedené specifické dovednosti mají 

studenti na konci bakalářského cyklu nadprůměrně osvojeny.    

Tabulka 19: Úroveň osvojení geografických dovedností na bakalářském stupni v 

průzkumu PřF UK a HERODOT 

Geografické dovednosti 

Úroveň 
(průzkum PřF 

UK)                    
tj. dosažený 

stav 

Úroveň           
(průzkum 

HERODOT)             
tj. zamýšlený 

stav 

Porozumět vzájemnému vztahu mezi 
fyzickogeografickým a sociálním prostředím  

2,06 3,47 

Porozumět významu prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

2,47 3,37 

Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou 
provázanost regionů, míst a lokalit  

2,18 3,36 

Získávat poznatky a pochopit rozmanité přístupy 
ostatních vědních disciplín a aplikovat je v 
geografii  

1,78 3,18 

Porozumět geografickým konceptům a umět je 
použít  

2,06 3,41 

Číst a interpretovat informace z krajiny  2,17 3,13 

Sbírat, třídit a analyzovat současné geografické 
poznatky  

2,56 3,46 

Správně používat geografickou terminologii 2,61 3,34 

Efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, 
principy a teorie  slovem, písmem a vizuálními 
prostředky  

1,94 3,32 

Používat různé techniky a přístupy v geografii  2,28 3,10 

Pochopit přirozenou podstatu změn  1,63 3,11 

Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území zvláště   

1,47 3,09 

    Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 
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Dle mínění akademiků PřF UK, magisterský cyklus vybaví studenty geografickými 

dovednostmi lépe, než bakalářské studium. Absolventi nadprůměrně rozumějí významu 

prostorových vztahů na různých řádovostních úrovních, umějí shromáždit, třídit a 

následně analyzovat současné geografické poznatky a správně používat geografickou 

terminologii. Nejméně však dokážou porozumět vzájemnému vztahu mezi fyzicko-

geografickým a sociálním prostředím. Všechny geografické dovednosti jsou 

nadprůměrně rozvinuty u absolventů magisterského cyklu na jiných vysokých školách 

v Evropě.  

Tabulka 20: Úroveň osvojení geografických dovedností na magisterském stupni v 

průzkumu PřF UK a HERODOT 

Geografické dovednosti 

Úroveň 
(průzkum PřF 

UK)                    
tj. dosažený 

stav 

Úroveň           
(průzkum 

HERODOT)             
tj. zamýšlený 

stav 

Porozumět vzájemnému vztahu mezi 
fyzickogeografickým a sociálním prostředím  

2,47 3,34 

Porozumět významu prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

3,24 3,32 

Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou 
provázanost regionů, míst a lokalit  

2,94 3,33 

Získávat poznatky a pochopit rozmanité přístupy 
ostatních vědních disciplín a aplikovat je v 
geografii  

2,28 3,34 

Porozumět geografickým konceptům a umět je 
použít  

2,61 3,42 

Číst a interpretovat informace z krajiny  2,67 3,02 

Sbírat, třídit a analyzovat současné geografické 
poznatky  

3,11 3,54 

Správně používat geografickou terminologii 3,06 3,24 

Efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, 
principy a teorie  slovem, písmem a vizuálními 
prostředky  

2,67 3,45 

Používat různé techniky a přístupy v geografii  2,78 3,35 

Pochopit přirozenou podstatu změn  2,25 3,25 

Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území zvláště   

2,40 3,15 

          Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 

Srovnání samotné úrovně osvojení specifických dovedností v jednotlivých cyklech 

vysokoškolského studia na PřF UK je možné provést z výsledků průzkumu mezi 

akademiky na PřF UK. Úroveň osvojení samotných geografických dovedností se s 
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rostoucí úrovní dosaženého vzdělání zvyšuje téměř u všech dovedností shodně (graf 

11). Můžeme pozorovat, že míra osvojení geografické dovednosti na magisterském 

stupni se ve všech případech zvýšila od míry na bakalářském stupni. 

Graf 11: Úroveň osvojení geografických dovedností absolventy geografie PřF UK 

podle úrovně dosaženého vzdělání  

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2009 

Rozdíl v míře osvojení geografické dovednosti mezi bakalářským a magisterským 

studiem na PřF UK podle názorů vyučujících na geografické sekci je znázorněn 

v grafu 12. Studenti geografie se nejvíce naučí z uvedených geografických dovedností 

v magisterském cyklu hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a přístupy ke 

krajině/území zvláště. Absolvent geografie magisterského stupně vzdělání dokáže lépe 

chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou provázanost regionů, míst a lokalit, dále 

dovede lépe porozumět významu prostorových vztahů na různých řádovostních 

úrovních. V magisterském cyklu je nejméně rozvíjena dovednost porozumět 

vzájemnému vztahu mezi fyzicko-geografickým a sociálním prostředím, které je již 

v rámci bakalářského studia značně osvojena. Úroveň osvojení dovedností u absolventů 

geografických oborů magisterského stupně studia na PřF UK je podle akademiků vyšší 

nejméně o 0,4 bodu, než míra osvojení dovedností na konci bakalářského cyklu. 
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Graf 12: Rozdíl úrovně osvojení geografických dovedností absolventy magisterského a 

bakalářského studia  

 

   Zdroj: Vlastní šetření, 2009 

Závěrem průzkumu je nutné shrnout a posoudit, zda v současné době existují 

výrazné rozdíly mezi tím, co by měl umět a co ve skutečnosti umí absolvent 

vysokoškolského studia geografie PřF UK a absolvent geografie – eurobakalář a 

euromagist.  

Na položenou otázku dokážeme odpovědět jen částečně, a to z několika důvodů. 

Z důvodů komparace s výsledky výzkumu HERODOT si za prvé situaci 

zjednodušujeme v tom smyslu, že požadované kvality geografa eurobakaláře a 

euromagistra tj. určitý seznam obecných a specifických dovedností přebíráme jako 

„hotový“ z těchto projektů, i když některé specifikace vnímáme jako polemické. Za 

druhé používáme jejich metodiku výzkumu, která analyzuje pouze subjektivní názory 

respondentů. Konkrétně zjišťuje názory tří skupin respondentů (akademiků, absolventů, 

zaměstnavatelů) na to, které dovednosti a do jaké míry by měli mít absolventi geografie 

- magistr či bakalář osvojeny (tj. tzv. zamýšlený stav/kurikulum) a které dovednosti a do 
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jaké míry mají ve skutečnosti osvojeny (tj. dosažený stav/kurikulum). Za třetí 

metodickou slabinou se jeví i relativně malý počet respondentů výzkumu PřF UK.  

Odpověď na kladenou otázku vychází z porovnání dat získaných vlastním 

výzkumem na PřF UK s výsledky výzkumu sítě HERODOT (12 zemích Evropy mimo 

Česko). Výsledky byly dány porovnáním míry osvojení obecných dovedností na 

magisterském stupni studia u absolventů PřF UK a absolventů vysokých škol ostatních 

zemí Evropy a porovnáním geografických dovedností u absolventů jednotlivých cyklů 

(bakalářského a magisterského) jak na Univerzitě Karlově v Praze tak na ostatních 

univerzitách. Po zhodnocení výsledků je tedy možné tvrdit, že v současné době existují 

rozdíly v úrovni osvojení dovedností mezi absolventy PřF UK a absolventy 

zahraničních univerzit.  

Profil absolventa by měl obsahovat i výsledky učení (znalosti, dovednosti, 

kompetence) příslušného oboru, které jsou definovány na obecné i specifické úrovni.  

Obecné dovednosti, stanovené v mezinárodním projektu Tuning resp. HERODOT, 

mají studenti geografie PřF UK, podle výsledků průzkumu na PřF UK, osvojeny nad 

rámec „požadavků“ na eurobakaláře či euromagistra. Úroveň geografických dovedností 

je však u těchto absolventů nižší, než v jiných evropských státech zahrnutých do 

průzkumu HERODOT.  

Podle názorů akademiků, absolventů a zaměstnavatelů můžeme specifikovat 

absolventa geografie na PřF UK pomocí výsledků učení takto: Absolvent umí správně 

používat geografickou terminologii, chápe význam prostorových vztahů na různých 

řádovostních úrovních, dovede spolupracovat v týmu a samostatně pracovat, je schopen 

provádět analýzu a syntézu informací.  

Stejný absolvent, podle geografického průzkumu na evropských vysokých školách, 

tzv. „euromagistr“, si umí vybavit základní znalosti oboru, pracovat s informacemi a 

hlavně pak sbírat, třídit a analyzovat současné geografické poznatky a na základě toho 

efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, principy a teorie slovem, písmem a 

vizuálními prostředky.  

Podle výsledků průzkumu jsou na bakalářském stupni rozdíly v míře osvojení 

specifických dovedností u absolventa PřF UK a absolventa jiných vysokých škol 

v Evropě daleko vyšší. Tyto výsledky jsou však značně zkresleny.  
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„Eurobakalář“ na bakalářském stupni rozumí vzájemnému vztahu mezi 

fyzickogeografickým a sociálním prostředím, umí již sbírat, třídit a analyzovat současné 

geografické poznatky a rozumí geografickým konceptům a umí je používat. 
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5 Závěr 

Hlavním záměrem diplomové práce bylo přispět k odborné diskusi nad profilem 

absolventa geografie, eurobakaláře a euromagistra, jehož dosažené vzdělání by bylo 

akceptovatelné i v jiných zemích Evropy.  Specifikace této „kvality“ absolventa je 

spojena s řešením mnoha otevřených problémů. Příkladem se jeví nejednotné 

vymezování klíčových pojmů, zvláště dovedností a kompetencí. Narážíme také na to, že 

není dosud oficiálně schválen výchozí dokument, který předkládá rámec kvalifikací 

vysokoškolského vzdělávání v České republice. Problém je také v metodické rovině. 

Například v odborné literatuře nejsou dostatečně diskutovány metody specifikace 

obecných a oborových dovedností.   

 

Diplomová práce představuje vstup do této mezioborové problematiky a k odborné 

diskusi přispívá cestou shrnutí výsledků dílčích analýz, které byly zaměřeny na: 

1) specifikaci klíčových mezioborových pojmů;  

2) obsahový rozbor výchozích evropských dokumentů, jež představují „legislativně-

politický“, ale také metodický rámec pro všechny obory; 

3) rozbor přístupů definujících předmět výzkumu, resp. studium geografie; 

4) rozbor profilu absolventů geografie vybraných vysokých škol v Česku;  

5) porovnání výsledků mezinárodního projektu Tuning a HERODOT s obdobným 

šetřením adresovaným studentům a pedagogům geografie PřF UK i 

zaměstnavatelům geografů.    

Výše uvedené dílčí analýzy byly vždy shrnuty v příslušné kapitole. Na tomto místě 

považujeme za vhodné zopakovat a tak zdůraznit jen nejpodstatnější výsledky.  

a) výsledky učení jako předpoklad toho, co student geografie bude znát, umět a 

schopen dělat na konci svého studia, zahrnují dovednosti obecné a specifické 

(geografické). V tomto významu je možné hovořit o stanovení úrovně geografické 

gramotnosti pro jednotlivé stupně (bakalář, magistr) dosaženého vysokoškolského 

studia; 
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b) stupeň geografického vysokoškolského vzdělání, popsaný výsledky učení, by 

měl odpovídat příslušným úrovním v zastřešujících rámcích kvalifikace, např. 

Dublinským deskriptorům a deskriptorům úrovně 5-6 v EQF; 

c) profil absolventa geografie na magisterském stupni vysokoškolského studia bývá 

většinou vyjádřen sférami uplatnění v praxi a cílem studia než konkrétními znalosti, 

dovednostmi a kompetencemi absolventa. Profily vysokoškolského absolventa by 

měly obsahovat to, co studující zná, čemu rozumí a co vše dovede udělat po 

ukončení vzdělávacího procesu, tedy výsledky učení, které představují tzv. výstupy; 

d) profily absolventů jednotlivých oborů by měly být stručné a výstižné, aby z nich 

bylo jasné, co po vystudování daného studijního programu (oboru, předmětu) student 

bude opravdu umět a v čem se bude orientovat. Profil by měl být zaměřen na 

požadavky praxe a vycházet z aktuální situace.  

 

Metodika podle projektu Tuning se ukázala jako vhodný prostředek pro porovnání 

obecných dovedností absolventů. Avšak specifické dovednosti, určené členy sítě 

HERODOT, byly nejednoznačně definované, docházelo k obsahovým překryvům a 

nebyly definované na stejné úrovni obecnosti.  Při definování geografických dovedností 

je třeba vycházet z podstaty geografie jako vědního oboru. Vědní obor geografie má 

široký komplexní záběr a studuje jevy prostřednictvím dílčích geografických disciplín. 

Otázkou tedy zůstává, jak určit geografické dovednosti na vysokoškolské úrovni a jak je 

kategorizovat. 

Závěrem výzkumu, pomocí kterého byly zjištěny „kvality“ absolventů geografie na 

Univerzitě Karlově v Praze, vyplývá nutnost vybavit studenty během jejich studia 

geografie na PřF UK lépe dovednostmi, které byly průměrně či podprůměrně 

absolventy osvojeny. Jsou to dovednosti obecného a geografického charakteru, např. 

používat cizí jazyk, používat různé techniky a přístupy v geografii, sbírat, třídit a 

analyzovat geografické poznatky. Absolvent geografie - eurobakalář či euromagistr umí 

zmiňované dovednosti na lepší úrovni než geograf - absolvent Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Výzkumná otázka je blíže rozvedena na konci předchozí 

kapitoly. 
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Vzhledem k tomu, že empirické šetření bylo prováděno na relativně malém počtu 

respondentů, oslovovalo absolventy a akademiky z jedné univerzity, tak celý výzkum 

považujeme za pilotní, za výzkum, jehož závěrem bylo ověřit metodiku včetně kvality 

dotazníků v českém prostředí. Navrhujeme provést rozsáhlejší výzkum, do kterého bude 

zapojeno více vysokých škol v České republice a který bude vycházet z jednoznačněji 

definovaných geografických dovedností. 
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Příloha 1: Dotazník adresovaný absolventům  

Vážení absolventi programu geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu profesních dovedností absolventů 
geografie. Průzkum probíhá v rámci mé diplomové práce a vychází z výsledků projektu 
TUNING. Cílem tohoto projektu bylo porovnat výsledky učení v podobě dovedností absolventů 
bakalářského, resp. magisterského studia různých oborů vysokých škol v Evropě. Výsledkem 
těchto diskusí by měl být „standard“ kvality absolventů, který má podpořit mobilitu pracovních 
sil.   

Výsledky tohoto šetření se stanou podkladem pro diskusi o úpravách profilů absolventů 
geografie, neboť zpracování studijních programů na základě metodiky založené na 
výsledcích učení probíhá v celé Evropě a počínaje rokem 2009 by měly začít úpravy i na 
českých vysokých školách.  

Prosím odpovězte na všechny otázky. Vaše odpovědi mohou být cenné při plánování 
kurzů pro budoucí studenty oboru. Vyplněný dotazník prosím zašlete zpět obratem na e-mail 
adresu dominikakuzelova@seznam.cz  

Děkuji Vám za Váš čas a názory, přeji Vám hodně pracovních i osobních úspěchů. 

S pozdravem            Bc. Dominika Kůželová (řešitelka diplomové práce)  

Věk:   Pohlaví:                                               
Muž     Žena 

Rok absolvování:  

Váš akademický titul: 
Situace, ve které se právě nacházíte (onačte křížkem): 
  Pracuji na pozici, která souvisí s oborem studia 
  Pracuji na pozici, která nesouvisí s oborem studia 

  Pokračuji ve studiu 

  Hledám práci 

  Nezaměstnaný/á, ale předtím jsem již byl/a zaměstnán/a 

  Nezaměstnaný/á a ani nehledám zaměstnání 

  

Jiná (prosím specifikujte): 

 

Pokyny pro vyplnění: 

Při hodnocení významu a úrovně jednotlivých dovedností použijte následující stupnici        
(Vámi zvolené číslo v následujících tabulkách barevně označte). 

1 = žádný význam/na žádné úrovni     3 = mírný význam/průměrná úroveň 
2 = malý význam/nízká úroveň   4 = důležité/vysoká úroveň 

Podle Vašeho uvážení 
1) označte potřebnost (váhu, význam) všech dovedností absolventů geografie v praxi. 
2) označte úroveň, do jaké míry jsou v současné době rozvíjeny všechny uvedené 

dovednosti u studentů na geografické sekci PřF UK.  
3) doplňte sloupec pořadí. Vyberte pouze deset nejdůležitějších dovedností absolventů 

geografie (označte pořadím 1-10, kde 1 je nejvýznamnější). 
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Pořadí Obecné dovednosti: 
Potřebnost 
dovednosti 

v praxi 

Úroveň 
osvojování 

dovedností na 
 PřF UK 

v magisterském 
studiu 

 Provádět analýzu a syntézu informací 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Uplatňovat vědomosti v praxi 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Plánovat a organizovat práci 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Uplatnit odborné vědomosti v praxi 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Používat cizí jazyk(y) 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Využívat informační a komunikační technologie 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Realizovat výzkum 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Pracovat s informacemi 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Být kreativní, přicházet s novými nápady 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Řešit problémy 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Činit rozhodnutí 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Spolupracovat v týmu 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Využívat interpersonální dovednosti 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Vést kolektiv 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Pracovat v mezioborovém týmu 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Efektivně komunikovat s laiky 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Pracovat v mezinárodním kontextu 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Být samostatný 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Být iniciativní 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Navrhnout a řídit projekt 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Být odpovědný 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Uplatňovat podnikatelský duch 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Dodržovat pracovní etiku 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Být systematický, přesný a pečlivý 1     2     3     4 1     2     3     4 

 Vyrovnávat se s nejistotou 1     2     3     4 1     2     3     4 

 

NEZAPOMEŇTE VYPLNIT V TÉTO TABULCE I SLOUPEC POŘADÍ !!! 
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Předmětově orientované dovednosti  
Současná úroveň 
v magisterském 

studiu  

Porozumět vzájemnému vztahu mezi fyzickogeografickým a sociálním 
prostředím     1      2     3     4 

Porozumět významu prostorových vztahů na různých řádovostních úrovních     1     2     3     4 

Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou provázanost regionů, míst a lokalit     1     2     3     4 

Získávat poznatky a pochopit rozmanité přístupy ostatních vědních disciplín a 
aplikovat je v geografii     1     2     3     4 

Porozumět geografickým konceptům a umět je použít     1     2     3     4 

Číst a interpretovat informace z krajiny     1     2     3     4 

Sbírat, třídit a analyzovat současné geografické poznatky     1     2     3     4 

Správně používat geografickou terminologii    1     2     3     4 

Efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, principy a teorie  slovem, 
písmem a vizuálními prostředky     1     2     3     4 

Používat různé techniky a přístupy v geografii     1     2     3     4 

Pochopit přirozenou podstatu změn     1     2     3     4 

Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a přístupy ke krajině/území 
zvláště      1     2     3     4 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci 
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Příloha 2: Výsledky hodnocení názorů akademiků (obecné dovednosti) 

Číslo Obecné dovednosti 
Potřebnost 

(průměr) 
Úroveň 

(průměr) 

Rozdíl 
(úroveň-

potřebnost) 

1 Provádět analýzu a syntézu informací 3,70 3,15 -0,55 

2 Uplatňovat vědomosti v praxi 3,63 2,26 -1,37 

3 Plánovat a organizovat práci 3,25 1,80 -1,45 

4 Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 2,35 3,15 0,80 

5 Uplatnit odborné vědomosti v praxi 3,37 2,67 -0,70 

6 Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 3,65 2,65 -1,00 

7 Používat cizí jazyk(y) 3,70 2,15 -1,55 

8 Využívat informační a komunikační technologie 3,45 3,05 -0,40 

9 Realizovat výzkum 2,40 2,55 0,15 

10 Pracovat s informacemi 3,55 3,10 -0,45 

11 Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 3,26 2,00 -1,26 

12 Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 3,25 2,05 -1,20 

13 Být kreativní, přicházet s novými nápady 3,35 2,10 -1,25 

14 Řešit problémy 3,55 2,50 -1,05 

15 Činit rozhodnutí 3,30 1,95 -1,35 

16 Spolupracovat v týmu 3,35 2,75 -0,60 

17 Využívat interpersonální dovednosti 2,68 1,74 -0,95 

18 Vést kolektiv 2,45 1,60 -0,85 

19 Pracovat v mezioborovém týmu 3,05 1,65 -1,40 

20 Efektivně komunikovat s laiky 2,65 1,55 -1,10 

21 Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 2,25 1,95 -0,30 

22 Pracovat v mezinárodním kontextu 2,80 2,25 -0,55 

23 Být samostatný 3,40 2,45 -0,95 

24 Být iniciativní 3,25 1,85 -1,40 

25 Navrhnout a řídit projekt 2,90 1,80 -1,10 

26 Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 3,10 2,05 -1,05 

27 Být odpovědný 3,65 2,10 -1,55 

28 Uplatňovat podnikatelský duch 2,21 1,37 -0,84 

29 Dodržovat pracovní etiku 3,21 2,11 -1,11 

30 Být systematický, přesný a pečlivý 3,10 2,15 -0,95 

31 Vyrovnávat se s nejistotou 2,80 1,60 -1,20 

Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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Příloha 3: Výsledky hodnocení názorů absolventů (obecné dovednosti)  

Číslo Obecné dovednosti 
Potřebnost 

(průměr) 
Úroveň 

(průměr) 

Rozdíl 
(úroveň-

potřebnost) 

1 Provádět analýzu a syntézu informací 3,71 3,13 -0,58 

2 Uplatňovat vědomosti v praxi 3,29 2,39 -0,89 

3 Plánovat a organizovat práci 3,61 2,45 -1,16 

4 Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 2,27 3,17 0,90 

5 Uplatnit odborné vědomosti v praxi 3,11 2,19 -0,92 

6 Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 3,49 2,47 -1,01 

7 Používat cizí jazyk(y) 3,42 1,68 -1,74 

8 Využívat informační a komunikační technologie 4,58 2,74 -1,84 

9 Realizovat výzkum 2,24 2,68 0,45 

10 Pracovat s informacemi 3,71 3,32 -0,39 

11 Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 2,89 2,26 -0,63 

12 Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 3,55 2,42 -1,13 

13 Být kreativní, přicházet s novými nápady 3,16 2,11 -1,05 

14 Řešit problémy 3,53 2,61 -0,92 

15 Činit rozhodnutí 3,39 2,37 -1,03 

16 Spolupracovat v týmu 3,50 2,79 -0,71 

17 Využívat interpersonální dovednosti 2,92 2,00 -0,92 

18 Vést kolektiv 2,74 1,76 -0,97 

19 Pracovat v mezioborovém týmu 2,84 1,68 -1,16 

20 Efektivně komunikovat s laiky 3,24 1,54 -1,70 

21 Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 2,19 2,14 -0,06 

22 Pracovat v mezinárodním kontextu 2,84 2,14 -0,70 

23 Být samostatný 3,58 3,03 -0,55 

24 Být iniciativní 3,08 1,89 -1,19 

25 Navrhnout a řídit projekt 2,95 1,97 -0,97 

26 Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 3,24 2,43 -0,80 

27 Být odpovědný 3,58 2,58 -1,00 

28 Uplatňovat podnikatelský duch 2,50 1,34 -1,16 

29 Dodržovat pracovní etiku 3,32 2,13 -1,18 

30 Být systematický, přesný a pečlivý 3,50 2,71 -0,79 

31 Vyrovnávat se s nejistotou 2,79 2,05 -0,74 

Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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Příloha 4: Výsledky hodnocení názorů zaměstnavatelů (obecné dovednosti)  

Číslo Obecné dovednosti 
Potřebnost 
(průměr) 

Úroveň 
(průměr) 

Rozdíl 
(úroveň-

potřebnost) 

1 Provádět analýzu a syntézu informací 3,73 2,68 -1,05 

2 Uplatňovat vědomosti v praxi 3,36 2,42 -0,94 

3 Plánovat a organizovat práci 3,61 1,87 -1,74 

4 Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 2,16 3,29 1,13 

5 Uplatnit odborné vědomosti v praxi 3,44 2,43 -1,00 

6 Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 3,63 2,37 -1,26 

7 Používat cizí jazyk(y) 3,69 1,90 -1,79 

8 Využívat informační a komunikační technologie 3,59 2,50 -1,09 

9 Realizovat výzkum 2,38 2,57 0,19 

10 Pracovat s informacemi 3,84 2,83 -1,01 

11 Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 3,00 1,83 -1,17 

12 Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 3,31 2,00 -1,31 

13 Být kreativní, přicházet s novými nápady 3,28 2,10 -1,18 

14 Řešit problémy 3,78 2,03 -1,75 

15 Činit rozhodnutí 3,32 1,90 -1,42 

16 Spolupracovat v týmu 3,33 2,60 -0,73 

17 Využívat interpersonální dovednosti 3,13 1,72 -1,40 

18 Vést kolektiv 2,50 1,33 -1,17 

19 Pracovat v mezioborovém týmu 3,03 1,53 -1,50 

20 Efektivně komunikovat s laiky 3,28 1,53 -1,75 

21 Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 2,26 2,53 0,28 

22 Pracovat v mezinárodním kontextu 3,00 2,10 -0,90 

23 Být samostatný 3,66 2,70 -0,96 

24 Být iniciativní 3,25 2,03 -1,22 

25 Navrhnout a řídit projekt 3,06 2,10 -0,96 

26 Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 3,12 2,37 -0,75 

27 Být odpovědný 3,55 2,37 -1,18 

28 Uplatňovat podnikatelský duch 2,38 1,47 -0,91 

29 Dodržovat pracovní etiku 3,56 2,53 -1,03 

30 Být systematický, přesný a pečlivý 3,36 2,76 -0,61 

31 Vyrovnávat se s nejistotou 2,97 1,80 -1,17 

   Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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Příloha 5: Výsledky názorů za všechny skupiny dohromady (obecné dovednosti) 

Číslo Obecné dovednosti 
Potřebnost 

(průměr) 
Úroveň 

 (průměr) 

1 Provádět analýzu a syntézu informací 3,71 3,10 

2 Uplatňovat vědomosti v praxi 3,43 2,84 

3 Plánovat a organizovat práci 3,49 2,63 

4 Vybavit si zpaměti základní znalosti oboru 2,26 2,99 

5 Uplatnit odborné vědomosti v praxi 3,30 2,25 

6 Komunikovat slovem a písmem v rodném jazyce 3,59 2,90 

7 Používat cizí jazyk(y) 3,60 1,80 

8 Využívat informační a komunikační technologie 3,87 3,02 

9 Realizovat výzkum 2,34 3,10 

10 Pracovat s informacemi 3,70 3,05 

11 Provádět kritickou reflexi a sebereflexi 3,05 2,59 

12 Přizpůsobovat se změnám (flexibilita) 3,37 2,49 

13 Být kreativní, přicházet s novými nápady 3,26 2,48 

14 Řešit problémy 3,62 2,75 

15 Činit rozhodnutí 3,34 2,55 

16 Spolupracovat v týmu 3,39 3,14 

17 Využívat interpersonální dovednosti 2,91 2,85 

18 Vést kolektiv 2,56 2,16 

19 Pracovat v mezioborovém týmu 2,97 2,54 

20 Efektivně komunikovat s laiky 3,06 2,37 

21 Ocenit diverzitu a kulturní rozmanitost 2,23 2,68 

22 Pracovat v mezinárodním kontextu 2,88 2,25 

23 Být samostatný 3,55 3,12 

24 Být iniciativní 3,19 2,79 

25 Navrhnout a řídit projekt 2,97 2,70 

26 Usilovat o kvalitu ve všech aspektech 3,15 2,75 

27 Být odpovědný 3,59 2,71 

28 Uplatňovat podnikatelský duch 2,36 1,89 

29 Dodržovat pracovní etiku 3,36 2,51 

30 Být systematický, přesný a pečlivý 3,32 2,81 

31 Vyrovnávat se s nejistotou 2,85 2,36 

     Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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Příloha 6: Výsledky hodnocení názorů podle skupin respondentů (geografické 

dovednosti na magisterském stupni)  

Číslo    Geografické dovednosti 
Akademici 
(průměr) 

Absolventi 
(průměr) 

Zaměstnavatelé 
(průměr) 

1 
Porozumět vzájemnému vztahu mezi 
fyzickogeografickým a sociálním prostředím  

2,47 2,68 2,90 

2 
Porozumět významu prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

3,24 2,82 3,24 

3 
Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou 
provázanost regionů, míst a lokalit  

2,94 2,97 2,87 

4 
Získávat poznatky a pochopit rozmanité přístupy 
ostatních vědních disciplín a aplikovat je v 
geografii  

2,28 2,42 2,41 

5 
Porozumět geografickým konceptům a umět je 
použít  

2,61 2,55 2,66 

6 Číst a interpretovat informace z krajiny  2,67 2,68 2,53 

7 
Sbírat, třídit a analyzovat současné geografické 
poznatky  

3,11 2,89 2,90 

8 Správně používat geografickou terminologii 3,06 3,16 3,00 

9 
Efektivně zprostředkovat geografické myšlenky, 
principy a teorie  slovem, písmem a vizuálními 
prostředky  

2,67 2,71 2,50 

10 Používat různé techniky a přístupy v geografii  2,78 2,50 2,40 

11 Pochopit přirozenou podstatu změn  2,25 2,59 2,50 

12 
Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně a 
přístupy ke krajině/území zvláště   

2,40 2,39 2,63 

Zdroj: Vlastní šetření, 2009 
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Příloha 7: Celkové výsledky hodnocení názorů v průzkumu PřF UK a průzkumu 

HERODOT (geografické dovednosti na magisterském stupni) 

Číslo Geografické dovednosti 

Úroveň-
průzkum 
PřF UK 

(průměr) 

Úroveň-
průzkum 

HERODOT   
(průměr) 

Rozdíl    
(průzkum  
PřF UK- 

průzkum 
HERODOT) 

1 
Porozumět vzájemnému vztahu mezi 
fyzickogeografickým a sociálním prostředím  

2,68 3,34 -0,66 

2 
Porozumět významu prostorových vztahů na 
různých řádovostních úrovních  

3,10 3,32 -0,22 

3 
Chápat a vysvětlit rozmanitost a vzájemnou 
provázanost regionů, míst a lokalit  

2,93 3,33 -0,40 

4 
Získávat poznatky a pochopit rozmanité 
přístupy ostatních vědních disciplín a 
aplikovat je v geografii  

2,37 3,34 -0,97 

5 
Porozumět geografickým konceptům a umět 
je použít  

2,61 3,42 -0,81 

6 Číst a interpretovat informace z krajiny  2,63 3,02 -0,39 

7 
Sbírat, třídit a analyzovat současné 
geografické poznatky  

2,97 3,54 -0,57 

8 Správně používat geografickou terminologii 3,07 3,24 -0,17 

9 
Efektivně zprostředkovat geografické 
myšlenky, principy a teorie  slovem, písmem a 
vizuálními prostředky  

2,63 3,45 -0,82 

10 Používat různé techniky a přístupy v geografii  2,56 3,35 -0,79 

11 Pochopit přirozenou podstatu změn  2,45 3,25 -0,80 

12 
Hodnotit rozmanitá geografická pojetí obecně 
a přístupy ke krajině/území zvláště   

2,47 3,15 -0,68 

     Zdroj: Donert, 2007 a vlastní šetření, 2009 
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Příloha 8: Implementace Boloňského procesu v České republice 21 

Česká republika je pevnou částí vznikajícího společného Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání. Proto je důležité podpořit konkurenceschopnost vysokých 

škol na mezinárodní úrovni (v rámci EU i mimo EU). Důležitým nástrojem, jak tohoto 

cíle dosáhnout a zároveň prohloubit internacionalizaci celého systému i jednotlivých 

institucí, je úspěšná účast vysokých škol v mezinárodních programech a soutěžích. 

Implementace Boloňského procesu probíhá na několika úrovních. Na prvním místě 

stojí vypracování národní strategie vysokoškolského vzdělávání v rámci Boloňského 

procesu. Tato strategie je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

vypracovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Národní 

zpráva o plnění cílů Boloňského procesu pro období 2007-2009 reflektuje vývoj 

českého vysokého školství v posledních dvou letech po ministerské konferenci v 

Londýně. Informace z Národních zpráv se staly základem revizní zprávy, tzv. 

Stocktaking Report, za uplynulé období 2007-2009 a byly představeny ministrům 

členských zemí Boloňského procesu na ministerské konferenci v Lovani, v dubnu 2009. 

Zpráva tzv. Stocktaking Report umožňuje porovnat vývoj v jednotlivých národních 

systémech vysokoškolského vzdělávání dle stanovených priorit.  

Ministerstvo vytváří svůj dlouhodobý záměr a jeho každoroční aktualizace tak, aby 

mohl být v jeho kontextu implementován Boloňský proces. Vysoké školy zpracovávají 

své vlastní dlouhodobé záměry a jejich aktualizace. Ministerstvo podporuje priority 

vyhlášené v dlouhodobých záměrech a jejich aktualizacích každoročně vyhlašovanými 

rozvojovými programy, do nichž vysoké školy podávají své rozvojové projekty. Pro rok 

2009 patří mezi tyto oblasti např. program na podporu implementace národní soustavy 

kvalifikací na úrovni jednotlivých vysokých škol, program na podporu vyhodnocení 

provedené restrukturalizace studijních programů a jejich inovace, program na podporu 

oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol, program na podporu 

mladých lidí sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu/během 

studia i po absolvování, apod. Na základě vyjednávání mezi MŠMT a vysokými 

školami pak vznikají jednoroční, na sebe navazující kontrakty mezi institucemi a 

ministerstvem. Povinnost zpracovat Dlouhodobý záměr ukládá ministerstvu zákon o 

                                                 
21 Čerpali jsme z www. bologna.msmt.cz 
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vysokých školách. V oblasti mezinárodního vývoje navazuje Dlouhodobý záměr 

zejména na Boloňský a Lisabonský proces. Záměrem je, aby se vysoká škola nebo její 

součást rozvíjela ke špičkové kvalitě (excelenci), zvýšila svoji konkurenceschopnost na 

evropské úrovni, popř. výrazně vynikla na národní úrovni v některé ze svých činností – 

vzdělávací (včetně celoživotního vzdělávání), vědecké a výzkumné. Dlouhodobý záměr 

je každoročně aktualizován na základě rozborů, analýz a trendů mezinárodního vývoje, 

což umožňuje v současné době dynamických změn, globalizace, vytváření nových vizí a 

jejich realizací tzv. „dynamické plánování“ 

Krom této strategické a implementační úrovně Boloňského procesu, je součástí 

systému dohlížení rovněž skupina zajišťující kvalitní informace a konzultace vysokým 

školám, jejíž činnost se realizuje zejména v rámci projektu Bologna Experts. V 

akademickém roce 2008/09 se skládá ze 14 odborníků z akademického prostředí 

(rektoři, prorektoři, děkani, odborníci přes ECTS a DS implementaci, zástupce 

ENIC/NARIC a zástupci studentů), jež se věnují konkrétní specifické oblasti – 

uznávání, zabezpečení kvality nebo strukturované studium. Řada z akademických 

pracovníků je současně členem Rady vysokých škol nebo Akreditační komise. Činnost 

této skupiny koordinuje český zástupce v BFUG (The Bologna Follow-Up Group-

=Řídící skupina pro Boloňský proces). Platformou pro předávání informací, školení, 

sdílení dobrých zkušeností i varování před těmi rizikovými, jsou pravidelně 

organizované semináře pro zástupce vysokých škol. 

Hlavní oblasti národní zprávy jsou následující:  

• strukturované studium: stupeň implementace, vztah VŠ vzdělávání a výzkumu a 

vývoj, prostupnost cyklů studia, zaměstnatelnost absolventů/spolupráce se 

zaměstnavateli, implementace národní soustavy kvalifikací;  

• kvalita: národní systém zabezpečení kvality a jeho soulad se směrnicemi a 

doporučeními zabezpečení kvality v evropském prostoru, vnitřní a vnější 

mechanismy zabezpečení kvality, zapojení studentů, mezinárodní spolupráce;  

• uznávání dosaženého vzdělání a studia: dodatek k diplomu, Lisabonská úmluva 

o uznávání, úroveň implementace ECTS;  

• celoživotní učení: uznávání předchozího vzdělání, pružné formy vzdělávání 

(flexible learning paths);  
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• joint degrees: tzv. společné programy založené na společných kurikulech mezi 

více vysokými školami z několika zemí, které umožňují tzv. Společný diplom; 

• mobilita: odstraňování překážek mobility studentů a akademických pracovníků, 

přenositelnost půjček a stipendií;  

• globální dimenze: implementace strategie „Evropské vysokoškolské vzdělávání 

v globálním kontextu“;  

• hlavní výzvy pro vysokoškolské vzdělávání  

Novela zákona o vysokých školách z roku 2004 stanovila povinnost reakreditace 

všech magisterských studijních programů do konce roku 2003. To znamená, že vysoké 

školy mohly přijímat uchazeče do dlouhých magisterských programů pouze do tohoto 

termínu. Většina magisterských studijních programů byla tedy akreditována na nové 

období v krátké podobě (1-3 roky). Dlouhá podoba magisterských studijních programů, 

jež nenavazuje na bakalářské, je umožněna pouze v případech, kdy to vyžaduje 

charakter studijního programu. Největší práce na strukturaci studia byly tedy provedeny 

v letech 2001 – 2003. Nicméně kvalita strukturovaných programů a jejich rozvoj je 

dlouhodobě podporován ze strany MŠMT formou rozvojových programů, jež vychází z 

Dlouhodobého záměru ministerstva a z jeho aktualizací. Aktuální dlouhodobý záměr je 

koncipován na období 2006-2010 a v oblasti strukturovaného studia klade důraz na 

kvalitu jednotlivých cyklů, jejich prostupnost a využitelnost na trhu práce (jak podle 

oborů vzdělávání, tak i klíčových dovedností). Aktualizace dlouhodobého záměru 

ministerstva na rok 2009 se pak věnuje podpoře vyhodnocení provedené 

restrukturalizace studijních programů a jejich inovaci. Česká republika v současné době 

pracuje také na přípravě Bílé knihy terciárního vzdělávání, která se stane základem pro 

nový zákon o terciárním vzdělávání.  

Jak bylo výše popsáno, stále ještě dobíhají tzv. dlouhé studijní programy. Dále 

nebyla restrukturalizována studia všeobecného lékařství, zubního lékařství, veterinární 

medicíny, farmacie, některé umělecké obory, právo a učitelství pro prvý stupeň 

základních škol. Ohledně strukturace studijního oboru psychologie zatím probíhá 

diskuze. Nicméně v zásadě většina studií již byla ve smyslu Boloňské deklarace 

strukturována. Tento fakt ukazuje i následující tabulka, která ukazuje, že z celkových 

263 dlouhých magisterských studijních programů, pouze 28 nebude strukturováno, 235 

dokončuje svoji činnost a fungují místo toho 548 magisterských studijních programů 

krátkých. Nyní by měla být analyzována a vyhodnocena zejména bakalářská studia z 
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hlediska plnění principů Boloňského procesu, především dalšího uplatnění absolventů 

na trhu práce nebo pokračování v navazujícím magisterském studijním programu.  

Tabulka: Počet studijních programů v roce 2008 (data k srpnu 2008)  
 

Počet studijních programů v roce 2008 

Bakalářs
ké studijní 
programy 

Magiste
rské studijní 

programy 

Magisterské studijní programy, dlouhé 

Nestruktutované 
dokončují činnost 

Zůstanou 
nestrukturalizované 

(odhad) 

665 548 235 28 

 
                 Zdroj:  Národní zpráva 2007-2009 
 
 
 

Komplexním výzkumem vysokého školství a implementací Boloňského procesu na 

národní úrovni se zabývá Centrum pro studium vysokého školství (dále jen CSVŠ), 

veřejná výzkumná organizace. Výzkum v oblasti rozvoje terciárního vzdělávání 

poskytuje výsledky využívané zásadním způsobem při vytváření koncepčních a 

strategických materiálů na státní úrovni (Národní program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá 

kniha, Strategie rozvoje terciárního vzdělávání, Dlouhodobý záměr vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol) i na úrovni institucionální, a umožňuje je zpracovávat na nejvyšší možné úrovni 

poznání v této oblasti. Obecně lze říci, že výsledky činnosti CSVŠ přispívají k tomu, že 

systém českého vysokého školství je na evropské úrovni a v řadě oblastí, jako například 

restrukturalizace studia nebo hodnocení kvality, je ČR jednou z vůdčích zemí 

zapojených do Boloňského procesu.  

 
Nové trendy v Evropě ve vývoji strukturovaného studia v rámci Boloňského 

procesu je možno využít: 

 
• souvislosti strukturovaného studia s měnícím se trhem práce v mezinárodním 

měřítku, vliv zaměstnavatelů na obsah studia, trendy vzájemné spolupráce; 

• nové podmínky v důsledku vytváření evropského trhu pracovní síly; 

• trendy ve studiu učitelství, nové metody inovací kurikulí, další vzdělávání 

učitelů, mezinárodní standard IGIP a nové trendy ve vzdělávání učitelů 

technických předmětů. 


