
Posudek na diplomovou práci Bc. GABRIELY LEIPERTOVÉ 

„Mezioborový vztah kartografie a matematiky ve výuce na gymnáziu“ 

Diplomová práce Bc. Gabriely Leipertové „Mezioborový vztah kartografie a matematiky ve výuce 

na gymnáziu“ má 119 stran textu a obsahuje patnáct tabulek, deset grafů a dvacet obrázků. Práce je 

doplněna 27 přílohami, v nichž najdeme například podrobnější výsledky analýzy učebnic, dotazníky 

pro učitele i přesný záznam jejich odpovědí, didaktický test pro žáky včetně vzorového řešení 

a výsledné tabulky se statistickým hodnocením úspěšnosti žáků v didaktickém testu. V seznamu 

literatury je uvedeno více než 70 publikací, většinou se jedná o středoškolské učebnice zeměpisu 

a vysokoškolské učebnice kartografie, autorka ale využila také didakticky zaměřené publikace 

včetně cizojazyčných a ve svém výzkumu se opřela o relevantní metodologickou literaturu.  

V předložené diplomové práci se autorka věnuje mezioborovému vztahu mezi kartografií 

a matematikou, který analyzuje ve třech rovinách – v rovině zamýšleného, realizovaného 

a dosaženého kurikula. Tomu odpovídá i členění práce, kdy po teoretickém vstupu do problematiky 

následují tři stěžejní kapitoly zabývající se analýzou daného kurikula z hlediska vazeb kartografie 

a matematiky. V rovině zamýšleného kurikula jsou studovány projektové dokumenty (Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia a školní vzdělávací programy pěti vybraných gymnázií) a je 

provedena obsahová analýza učebnic. Z rozsahu učební látky kartografie na gymnáziu jsou dále 

vybrány tematické oblasti, ve kterých žáci mohou či by pro úplné porozumění učivu měli využívat 

matematické znalosti a dovednosti, a jsou ukázány konkrétní možnosti propojení kartografie 

a matematiky. V rovině realizovaného kurikula je prostřednictvím dotazníků pro celkem 15 učitelů 

zeměpisu a matematiky zhodnocen reálný stav výuky na pěti vybraných gymnáziích. V rovině 

dosaženého kurikula je schopnost žáků propojovat poznatky mezi kartografií a matematikou 

ověřena pomocí didaktického testu. Testování se zúčastnilo celkem 225 žáků 2. ročníků čtyřletého 

nebo odpovídajících ročníků víceletého studia. Výzkum všech úrovní kurikula na pěti gymnáziích 

umožnil alespoň rámcové podchycení vztahu mezi ŠVP, postojem učitelů k výuce a dosaženými 

výsledky žáků v testování. Součástí práce je také sbírka kartografických úloh, pro jejichž řešení je 

potřeba matematických dovedností. Sbírka je doplněna klíčem k řešení, který v učebnicích a jiných 

výukových materiálech často chybí. Právě z rozhovorů s pedagogy vyplývá, že určitá sbírka 

matematických příkladů s kartografickou tématikou s uvedeným vzorovým řešením by byla z jejich 

strany velmi vítaná. 

Autorka se v práci věnuje tématu, které zcela odpovídá jejímu profesnímu zaměření jako budoucí 

učitelky s aprobací matematika a zeměpis. Diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci 

autorky, kterou lze považovat za část teoretického rámce studované problematiky. Provedený 

výzkum přiměl autorku k zamyšlení nad vlastní koncepcí výuky kartografie a matematiky 

a možnostmi, omezeními a přínosy vazeb mezi těmito předměty. Kromě osobního přínosu 

pro autorku a její pedagogickou praxi však práce ukazuje na zajímavé skutečnosti, které zasluhují 

pozornost pedagogické veřejnosti a zasloužily by si podrobnější studium. 

Závěry diplomové práce zejména ukazují na příkladu propojení kartografického a matematického 

učiva na skutečnost, že přestože je v koncepčních a projektových dokumentech zdůrazňován 

význam mezipředmětových vztahů a samotní učitelé jsou si také výhod mezipředmětových přesahů 

vědomi, absence vhodných pomůcek (zde například učebnice zeměpisu s řešenými kartografickými 

úlohami) a podmínek velmi omezuje jejich možnosti při vlastní výuce. Propojení zeměpisného 

a matematického učiva by přitom mohlo vést zejména k jeho lepšímu porozumění, uvědomění si 

významu matematiky a aplikaci školních znalostí a dovedností v praktickém životě. Poznatky 

v diplomové práci dále nastolují otázky o významu ŠVP (neprokázala se žádná souvislost s výukou 

pedagogů), ovlivnění výuky kartografie aprobací učitele zeměpisu a možnostech projektového či 

integrovaného vyučování. 

Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Chtěla bych dále vyzdvihnout samostatný 

přístup autorky, její pečlivost a systematičnost, kterou projevila při zpracovávání práce.   

Předkládanou práci považuji za velmi přínosnou nejen pro budoucí pedagogickou praxi autorky 

a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.  

V Praze, dne 12. září 2012      RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 



Na autorku bych měla následující otázky: 

1. Co Vás ze závěrů Vaší práce nejvíce překvapilo? 

2. Jak byste pojala vlastní koncepci výuky kartografie z pohledu mezipředmětového vztahu 

s matematikou? Zařadila byste Vámi uvedené úlohy spíše do výuky matematiky či zeměpisu?  

 


