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Oponentský posudek bakalářské práce

Autor  se  zabývá  otázkou,  jaké  postavení  má,  resp.  by  měla  mít  výuka  meteorologie
v rámci  reformujícího  se  vzdělávání  na základních  školách  a  gymnáziích.  Práci  rozdělil  do
šesti   hlavních  kapitol,   z nichž  čtyři   odpovídají  stanoveným   ci'lům.   V kapitole   2   shmuje
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v ČR  do jisté  míry  umožňují kapitoly  3  a  4.  Vlastním  přínosem  autora je  kapitola  5,  v níž
navrhuje  strukturu  meteorologických  témat,  vhodnou  pro  aplikaci  při  mezioborové  výuce
zeměpisu a Ďrziky na gymnáziích.

Po  formální  stránce je  práce  členěna vhodně  a  logicky,  a to  včetně  částí jednotlivých
kapitol. Považuji za pozitivní, že autor využil několika různých přístupů (analýzu dokumentů,
dotaznikové  šetření  a jeho  interpretaci,  vlastní  návrh  osnovy  vyučování).  Z tohoto  hlediska
mám několik připomínek:
•        Bylo by vhodné více provázat jednotlivé kapitoly, např. porovnání požadavků

vzdělávacích programů (kapitola 2) a zjištěného stavu znalostí (kapitola 4) se nabízí.
•        Zkratkyje třeba důsledně vysvětlovat přijejich prvním použití, tedyjiž v úvodu, pokud

se zde vyskytují. Chybí seznam zkratek -ten je nutný pro orientaci čtenáře, který
nechce studovat celou práci.

•         Zařazení vzorových testů k přijímacím zkouškám na vš do textu působí rušivě, tyto
materiály patří do příloh. Přílohy je pak zvykem číslovat a naopak nestránkovat.

•        V prácije několikrát použita přímá citace -v tomto případěje třeba uvádět i stránku,
z níž je citováno.

•        Práceje napsána poměmě pěkným, ač místy hovorovýmjazykem, vadoujsou však
nepřesnosti v logické konstrukci vět (např. 9„.nároky na znalosti žáků nutných
k úspěšnému složení..." na s. 6). Ze stylistického hlediska není vhodné časté uvození vět

jednoduchých spojkami. Naopak pravopisných chyb je v práci relativně málo
(především interpunkce).

Z hlediska obsahu práce je třeba ocenit, že v kapitole 2  se autor neomezil na sledování
postavení  meteorologie  ve  vzdělávacích  dokumentech,  nýbrž  konfrontoval je  i  s požadavky
k maturitní  zkoušce  a  na základě  zkoumání  ukázkových  testů  i  s požadavky  vysokých  škol
k přijímacím   zkouškám.   Správně  poukazuje   na  nesoulad   mezi   obecnějšími   forinulacemi
rámcových  vzdělávacích  programů  a  konkrétními  požadavky  ke  zkouškám.  Při  hodnocení
obsahu  učebních  dokumentů  pro  nižší  stupně víceletých  gymnázií  (s.  9)  správně  naznačuje
určitou   disproporci   mezi  jednotlivými   pojmy.   Pobídl   bych   ho   v tomto   případě   květší
kritičnosti, neboť pojem „větmé smrště" je navíc vyloženě chybný, jak lze zjistit nahlédnutím
do Meteorologického slovníku výkladového a terminologického (Academia,1993).  Podobně
v případě  vzorových  testů  kpřijímacím  zkouškám  by  bylo  možné  se  zmínit  o  matoucím
obsahu některých otázek, např. poslední otázka UJEP.

Kapitola 3 je jakousi sondou za hranice ČR z hlediska studované problematiky, je však
dosti stručná, takže její přínos není velký.

Dotazníkové   šetření  znalostí  z oboru  meteorologie  je  zajímavým   zpestřením   práce,

přimlouval  bych  se  však  za  formulaci  otázek  s jednoznačnějšími  odpověďmi  (např.  rozdíly
v projevech  teplé  a  studené  fi.onty  nejsou  pouze  v poli  teploty  vzduchu  a  srážek,  nýbrž  i
v průběhu   tlaku   vzduchu,   rychlosti   a   stáčení   větru   apod.).   Vysoké   procento   „částečně



správných   odpovědí"  je   pak   obtížně   interpretovatelné.   Oceňuji   nápad   vytvořit fimkční
webovou stránkou s možnými odpověďmi.

Návrh  pro  výuku  meteorologie  (část  5.1) je  poměmě  logicky  strukturovaný,  ne  však
vyvážený.  Podle  mého  názoru je příliš  obsáhle  rozpracováno téma atmosfěra,  naopak zcela
chybí  důležitá  problematika  atmosférických  srážek.  Nedostatkem je  také  ustmutí  v oboru
synoptické  meteorologie,  která je  dnes již  do  značné  míry  překonána.  Postrádám zmínku  o
numerických modelech předpovědi počasí a jejich spolehlivosti  (dynamická meteorologie) a
alespoň letmý dotyk oblasti dálkové detekce (družicová a především radarová meteorologie).
Domnívám  se,  že  právě  ve  schopnosti  interpretovat  výstupy  meteorologických  měření  a
předpovědí spočívají hlavní kompetence, které by si měli žáci osvojit.
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a  přílišná  zjednodušení  (na  atmosfěrické  frontě  nemusí  nutně  vypadávat  srážky).  Přehled
zdrojů informací a dat je j istě užitečný, jakkoliv pochopitelně výběrový.

Nevím, zda tento posudek nevyznívá příliš tvrdě. Nebylo to mým záměrem a byl bych
rád, aby moje výtky byly chápány především jako podněty pro další autorovu práci. Závěrem
chci  zdůraznit,  že  z předložené  práce  vysvítá  autorům  zájem  o  studovanou  (a vyučovanou)
problematiku a jeho entuziasmus, což je velmi potěšitelné. Práci navrhuji přijmout k obhajobě
s hodnocením chvalitebně.
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