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Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice geografických dovedností žáků českých základních škol a 

gymnázií, což je v současnosti v oblasti geografického vzdělávání značně aktuální téma. Oproti ostatním diplomovým 

pracím tedy předkládaná studie neprezentuje postup a výsledky samostatného projektu autora, ale je součástí 

rozsáhlejšího projektu řešeného na KSGRR PřF UK. To do značné míry ovlivnilo výslednou podobu práce, která se 

méně věnuje metodologii výzkumu (kterou se v rámci projektu zabývali jiní) a zásadní důraz je kladen na zpracování 

a zhodnocení výsledků empirického šetření, a sice dotazníkového šetření mezi žáky a učiteli a také testování 

geografických dovedností žáků.  

Nicméně metodická stránka není ve studii zcela opomenuta, neboť po úvodní kapitole autor pro lepší srozumitelnost 

následného textu popisuje, jak jsou v rámci studie vnímány geografické dovednosti, popisuje zásady badatelsky 

orientované výuky a také mezinárodními průzkumy, které se (i když okrajově) věnují podobné problematice. 

Hlavním přínosem studie je vyhodnocení empirických dat. Za tímto účelem si autor vymezuje šest hlavních cílů práce, 

které dále člení na několik výzkumných hypotéz či otázek. Následující text je pak plně věnován naplnění těchto cílů a 

k jejich formulaci se autor také vrací v závěrečném shrnutí výsledků. 

Při vyhodnocování dat se autor nezabývá pouze základní statistickou analýzou, ale výsledky dává do vzájemné 

souvztažnosti a následně je pak komentuje. Tím dochází k mnohým přínosným závěrům, týkajícím se jak úrovně 

vybraných geografických dovedností českých žáků, tak také četností jejich zařazení do výuky, významu jednotlivých 

dovedností pro učitele a také hodnocení rozvoje geografických dovedností přímo ve výuce ze strany vyučujících i 

jejich studentů. 

Práce je jasně a čitelně strukturována, autor si v úvodu jasně vymezuje cíle práce, na jejichž základě práci dále 

strukturuje. Práce se vyznačuje pouze několika drobnými formálními nedostatky, jinak ji považuji za kvalitně 

zpracovanou.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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