
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE GABRIELY LEIPERTOVÉ MEZIOBOROVÝ VZTAH 

KARTOGRAFIE A MATEMATIKY VE VÝUCE NA GYMNÁZIU 

Předkládaná práce Bc. Gabriely Leipertové se zabývá stále aktuální a nedostatečně probádanou 
problematikou mezipředmětových vztahů ve výuce, konkrétně vzájemným přesahem matematického 
a kartografického učiva. Předem je třeba uvést, že vybrané téma není vůbec jednoduché, jak by se 
mohlo „nezasvěcenému“ čtenáři na první pohled mylně zdát.  

Jako hlavní cíl své práce autorka uvádí (na str. 13) analýzu vztahu kartografie a matematiky (jakožto 
školních předmětů) v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula. Tento ambiciózní cíl 
zároveň určil koncepci celého výzkumu i textu, kterou považuji za logickou, zřetelnou a přehlednou. 
Samotný cíl autorka splnila, s ohledem na deklarovanou „analýzu“ – podle mého názoru je totiž 
hlavní slabinou práce neujasněný obsahový cíl, který vedl k realizaci množství poměrně pracných 
a metodicky různorodých analýz, jejichž výsledky ovšem nezapadají do celkovějšího obrazu či 
dokonce do zřetelného závěru, nového poznání nebo zásadní odpovědi. Důvodem je především 
neprovázanost jednotlivých analýz, které se sice všechny týkají vztahů matematiky a kartografie (jsou 
na dané téma), ale každá byla pravděpodobně provedena s poněkud jiným (snad intuitivním) cílem. 
Čtenáři práce se jeví, že cílem analýzy ŠVP bylo zjistit, zda a které mezioborové vztahy mezi 
matematikou a geografií jsou v nich obsaženy, ovšem ve velmi obecné rovině (chybí analýza 
konkrétních očekávaných výstupů či učiva). Cílem posouzení učebnic zeměpisu bylo naopak 
podrobně vyhodnotit frekvenci výskytu pojmů a kvality výkladu učiva z kartografie, které vyústilo 
v konstatování, která učebnice je „nejlepší“. Cílem dotazníkového šetření s učiteli geografie bylo 
zjistit jejich pojetí výuky kartografie, ale u „matikářů“ již pouze ochota využívat „mezipředmětovost“ 
v jejich hodinách. A testování žáků směřovalo ke zjištění dovednosti aplikovat matematické postupy 
v kartografických příkladech. Efekt mezioborového pojetí na výsledky učení žáků, který bych od práce 
s tímto názvem očekával, se tak zcela vytratil. 

Problém práce tak lze obecně shrnout následovně: Jasněji a konkrétněji stanovený obsahový cíl práce 
by autorce jistě umožnil dojít k úspěšné studii, neboť jednotlivé analýzy jsou provedeny v podstatě 
správně a autorka pravděpodobně má potenciál práci výborně zpracovat. Zúžením cíle by se také 
zmenšil stávající rozsah práce (119 stran a 22 příloh!), který považuji za nadměrný, a je jen dalším 
důkazem, že koncepce celého výzkumu nebyla dobře promyšlena. Jeden autor ji nemohl, domnívám 
se, dostatečně realizovat. Zároveň je nutné zdůraznit, že autorka došla v jednotlivých analýzách 
k řadě sice parciálních, ale zajímavých a podnětných zjištění, na která by měl navázat další výzkum 
v didaktice geografie. Podrobněji rozvádím některé dílčí výhrady v následujících bodech. 

1/ Kapitola 2 – obecně o kurikulu – mohla být zaměřena více geograficky a matematicky, mj. 
s využitím prací D. Řezníčkové z Geografických rozhledů, studií Odvárka aj. Rozsah i skladbu 
prostudované literatury jinak považuji za plně dostačující. 

2/ Mezioborové vztahy byly v ŠVP testovaných škol vyhledávány pouze v úvodních charakteristikách, 
nikoliv v očekávaných výstupech oborů Geografie a Matematika. Domnívám se, že posouzení 
očekávaných výstupů mohlo posloužit v následujících analýzách učebnic i v konstrukci dotazníků 
a úloh testu. Proč nebyl do hodnocení kurikulárních dokumentů zařazen maturitní katalog, když byl 
výzkum zaměřen na gymnázia? Co by zařazení Katalogu do výzkumu mohlo změnit? 

3/ V případě analýzy učebnic je odkazováno na bakalářskou práci autorky. Domnívám se ale, že 
metodika posuzování by měla být alespoň stručně zopakována. Bez příslušné diskuse se čtenář musí 
tázat, proč byla sledována frekvence právě těchto pojmů (Přílohy 3 a 4), jak byla posouzena úplnost 
vysvětlení v textu apod. Nabízí se také otázka, proč nebyly hodnoceny také učebnice matematiky? 
Rozdělení na úlohy praktické a teoretické podle aktivních sloves je vysoce sporné (např. znamená 
„uvést příklad“ prokázání teoretické znalosti? A je výpočet délky poledníku praktická věc? Jak by měly 
být kategorie správněji pojmenovány?). Analýza učebnic je komplikovaný úkol sám o sobě, 
s potřebou hlubší teoretické rozvahy a vydal by na samostatnou práci. 

4/ Kapitola 3.4 svým charakterem poněkud vybočuje z koncepce diplomové práce, neboť příliš 
nezapadá do zmíněných tří rovin kurikula. Je pravděpodobně autorčinou rozvahou, co vše lze 
v kartografii počítat, ovšem bez diskuse významu a potřebnosti navržených postupů. 



5/ U dotazníku pro učitele nerozumím, co bylo cílem. Dotazník pro učitele matematiky je navíc kratší, 
a nelze ho proto plně srovnávat s výsledky dotazníku pro učitele geografie. Proč? Je ovšem 
chvalitebné, že autorka provedla předvýzkum. Výsledky si zaslouží pozornost. Byť se logicky jedná 
o omezený vzorek, zdá se, že „matikáři“ neuznávají integrovanou výuku a učitelé zeměpisu při výuce 
kartografie příliš nevyužívají učebnice. 

6/ Testování dosažených výsledků bylo provedeno na 5 pražských gymnáziích v 2. ročnících. Celkem 
bylo otestováno 225 žáků, což je chvályhodný rozměr souboru. Autorka testy zadávala osobně a celá 
realizace šetření byla jistě organizačně i časově velmi náročná. Ke konstrukci testu mám několik 
dotazů a poznámek: Proč jsou u žáků testovány právě uvedená kartografická témata (tab. 11, s 69) 
a ne jiná? Je např. anamorfóza důležitější metodou tematické kartografie než stuhový diagram či 
tečkování? A proč nejsou do testu promítnuty matematické obsahy? V případě testování žáků byl 
opět, velmi profesionálně, proveden předvýzkum, vč. zadání dotazníku pro žáky ke kvalitě testu. 
Vyhodnocení výsledků předvýzkumu ovšem považuji za chybné – zdá se, že autorka výsledky spíše 
zpochybňuje, aby nebylo nutné nic měnit. Ukazuje se např., že úloha č. 8 je lehká a úloha 7 nejtěžší 
(tvrdí to i sama autorka), přesto zůstaly obě úlohy ohodnoceny stejným počtem bodů. Dále vyšla 
jasná (a nepřípustná) závislost výsledků otázky 3c na otázkách 3a a 3b (a opět ji autorka i komentuje) 
– přesto byla otázka opravena pouze o nápovědu a podstatná chyba odstraněna nebyla. Dále: má být 
udělen bod za zapamatování si vzorce obvodu kruhu? Proč potom není bod za vzorec 
goniometrických funkcí? A proč je bodována dvakrát stejná dovednost – práce s geografickými 
souřadnicemi nebo dva sloupky výpočtů procent v otázce 1? Nepromyšlené bodové vyhodnocení 
testu pak podstatně ovlivňuje celkový výsledek, je ovšem pravdou, že „chyba“ ve všech případech 
stejná vzhledem k identickému zadání ve všech třídách. 

7/ Závislost úspěšnosti na známkách z obou předmětů je asi nejzajímavějším výsledkem i když mohl 
být posouzen exaktněji než sloupcovým grafem. Vysvětlení opticky menšího vlivu známek ze 
zeměpisu na celkovou úspěšnost v textu mi ovšem připadá zjednodušující a předpokládám, že jej 
autorka u obhajoby rozvine (s. 82–83: „Lze to vysvětlit tím, že ze zeměpisu mohou mít dobré známky 
i slabší žáci, protože při osvojování zeměpisného učiva většinou není potřeba nějakých zvláštních 
schopností jako např. logického myšlení či prostorové představivosti, bez kterých by žáci 
v matematice neuspěli.“). 

8/ Kapitola 6 obsahuje celkem 23 úloh z kartografie i s řešením. Autorka tak reaguje na zjištěnou 
potřebu takové sbírky úloh při dotazování pedagogů. Tato část práce je v praxi velmi využitelná 
a měla by být publikována např. v Geografických rozhledech.  

9/ Celkovému vyznění práce by prospělo závěrečné uspořádání dílčích výsledků např. do tabulky. 
Textové srovnání výsledků tříd a výpovědí učitelů k výuce je velmi roztříštěné. Zároveň není příliš 
diskutováno možné zkreslení výzkumu dané výběrem respondentů, použitým výzkumným nástrojem 
apod.  

Posudek vyznívá velmi negativně. Je to ale dáno především skutečností, že se vlastně jedná o řadu 
výzkumů různého charakteru. Autorka tak poněkud doplácí na „jedinou chybu“, totiž na stanovení 
příliš obecného a obsáhlého cíle, jak bylo uvedeno v úvodu. Díky tomu ale měla autorka možnost 
prezentovat v práci širokou paletu dovedností, které, s uvedenými výhradami, zvládla na přijatelné 
úrovni. Domnívám se také, že práce nebyla přínosem pouze pro autorku, ale i přínosem k stále 
nedostatečnému výzkumu v didaktice geografie. Práce také dokládá značné vynaložené úsilí autorky 
při řešení nesnadného tématu. Navíc je práce zdařilá po formální stránce – nemá výraznějších chyb, 
autorka píše čtivým, věcným jazykem, prakticky bez překlepů, text je pečlivě zpracován, stejně jako 
grafické výstupy apod. Předkládanou práci Bc. Gabriely Leipertové proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, dne 11. září 2012      RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 
oponent práce                     

 


