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Diplomová práce Matěje Vrhela porovnává a hodnotí koncepci školní geografie (tj. výuky 
geografie na všeobecně vzdělávacích školách) v Maďarsku,  Polsku a na Slovensku. Jedná 
se o práci deskriptivního charakteru, která je založena na obsahovém rozboru a 
vzájemné komparaci základních kurikulárních dokumentů, které jsou výsledkem 
probíhajících reforem ve školství v posledních letech. Komparativní studie tohoto typu 
jsou podnětné pro projektování geografického vzdělávání v Česku, neboť mj. umožňují 
poodkrýt důsledky různých koncepcí na postavení (funkce) školní geografie i na její 
obsahové pojetí. 

Jedná se o přepracovanou diplomovou práci, ve které Matěj Vrhel zohlednil připomínky 
oponenta a vedoucího práce z předchozí obhajoby (mj. doplnil kapitolu shrnující 
metodiku práce, při popisu širších souvislostí již není tak časté používání nepodložených 
tvrzení aj).  

Mohu proto konstatovat, že ke koncepci práce nemám zásadních připomínek. V úvodu 
stanovené cíle diplomové práce ovlivnily její logickou strukturu i metodiku.  

K vlastnímu popisu vývoje a stavu geografického vzdělávání ve sledovaných zemích mám 
na autora práce jednu otázku: Na základě jakých faktů se domnívá, že hodinová dotace 
geografie byla v období totality ve střední Evropě naddimenzovaná (viz kapitola 7)? 

Práce má určité nedostatky po formální stránce. Je zřejmé, že autorovi chyběl čas na 
důslednou závěrečnou korekturu textu. Občas chybí tečky za větou (např. str.12, 13), 
v textu je několik překlepů (např. str. 15, 55, 58), chybné číslování tabulek (str. 76). 
Místy chybí v textu rok u citovaných zdrojů apod. 

Závěrem mohu konstatovat, že Matěj Vrhel diplomovou prací prokázal, že dovede 
samostatně získat a prostudovat základní odbornou literaturu (klíčové dokumenty byly 
v cizím jazyce), koncept školní geografie v jednotlivých zemích zasadit do širších 
souvislostí, na základě zvolených hledisek provést obsahový rozbor a vzájemné srovnání 
výchozích dokumentů, věcně správně při mezinárodním srovnávání používat odbornou 
terminologii, svá zjištění logickým způsobem strukturovat ve „čtivém“ písemném projevu. 
V neposlední řadě považuji za vhodné ocenit, že autor dokázal hlavní výsledky své práce 
poměrně výstižně shrnout v závěru studie. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
 
V Praze dne 19. května 2010      
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