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Využití fotografie ve výuce zeměpisu

Dip|omová práce Tomáše Boháčka, zaměřená na vyuŽití fotografie ve
výuce zeměpisu, představuje zdaři lý vstup geografa do mezioborové
problemat iky v izuá|ní gramotnost i .  Ač je to téma aktuá|ní, není z poh|edu
ško|ní geografie příl iš diskutované. Tato skutečnost podníti la volbu čtyř
re|evantních cí|ů a následně i odpovídající metodiku a |ogicky sestavenou
strukturu dip|omové práce.

K dip|omové práci Tomáše Boháčka nemám zásadní připomínky. Ba
naopak povaŽuji za vhodné zdůraznit její přínos v neprobádaném po|i
geografů. K|adně oceňuji zdaři|é zorientování se v odborné mezioborové
Iiteratuře, včetně dovednosti vystihnout a utřídit re|evantní informace
z obsahově rozmanité |iteratury. Ana|ytícká část práce, která nás|eduje po
tomto obecnějším zarámování, je cenná zejména tím, že navrhuje a na
vzorku 294 respondentů ověřuje různé dovednosti spojené se čtením
obsahu fotografií. Návrh otázek použitých v dotazníku a návrh konkrétních
úko|ů, které procvičují určité dovednosti žáků spojené se čtením fotografií
(viz pří|oha práce), svědčí o notné dávce studentovy kreativity i o tom, Že
dokáŽe používat získané geografické poznání včetně způsobu uvažování
pří řešení zvo|ené problemat iky.

K této práci mám jen dí|čí poznámku metodického charakteru. Doporučuji
být,,opatrnější.. při interpretaci výsIedků šetření. Napřík|ad na str. 60,72,
75 aj., když autor zdůvodňuje, proč určitá část respondentů neodpověděla
na otázku. oůvodů je vŽdy více. Nejen že nedokáza|i z fotografie vyčíst
potřebné informace, ale třeba í proto, že se j im prostě nechtě|o psát
(neby|i dostatečně vnitřně motivovaní, neměli j iž čas). I když z poznámky
učiněné v závěru práce vyplývá, že student si je vědom nutnosti
statisticky do|ožit těsnost vztahů formuIovaných v hypotézách, doporučuji
tuto skutečnost na příště uvádět i na stránkách, kde jsou jednot|ivé
hypotézy diskutovány.

Celkově dip|omovou prácí považujÍ za kval i tní a doporučuj i  j i  k obhajobě.
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