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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Analýza učebnic z hlediska interpretace globálních témat    

Autor práce: Daniel Brodníček  

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Cílem diplomové práce je zhodnotit učebnice zeměpisu určené pro žáky středních škol z hlediska 
interpretace globálních témat. Na rozdíl od předchozí neobhájené verze DP, hlavní cíl práce je 
zmíněn již v úvodní kapitole stejně jako vstupní předpoklad. Autor se domnívá, že ve většině 
posuzovaných učebnic bude převládat globální přístup. Tento předpoklad není však v úvodní části 
blíže diskutován.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V seznamu literatury je uvedeno 24 titulů + 13 internetových zdrojů a 18 posuzovaných učebnic.  
Zahraniční zdroje jsou zastoupeny pouze několika tituly. 

Diskuse a kritické zhodnocení použité literatury má určité slabiny. Konkrétně: 

1) Místy chybí citlivější přístup k citovaným myšlenkám. Například na s. 9 je irelevantní přebírat 
hodnocení výzkumu učebnici dle Průchy (část zaměřenou na slabiny výzkumu), neboť je 
staré 20 let! 

2) Některá autorova tvrzení nejsou podložena výzkumem, resp. literaturou. Např. na str. 6 
autor zmiňuje, že existují učebnice, které jsou „… zaměřeny především na rozvoj žáka“, 
neuvádí však žádný jejich příklad. Jinou ukázkou je tvrzení ze str. 12, kde jsou uvedeny určité 
země s dovětkem, že zde výzkum učebnic je nejintenzivnější. Není zde však uvedeno podle 
čeho tak usuzovat, resp. kdo to tvrdí.  

3) Zvolená metodika hodnocení učebnic klade důraz na hodnotovou orientaci autora učebního 
textu. Nabízí se proto v práci hlouběji diskutovat nejen literaturu zaměřenou na hodnocení 
učebnic ale i na metodiku ověřování a hodnocení postojů a hodnot.  

Nicméně diplomant rozborem literatury prokázal základní orientaci ve sledované problematice a 
dovednost ukotvit vlastní výzkum v obecnějším kontextu.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Zvolená metodika práce je stručně vysvětlena na dvou stranách textu (s. 31–32). Autor používá 
strukturaci přístupů ke globálním tématům, kterou navrhl Matějček (2016) s tím, že zvolené tři 
kategorie korespondují s třemi přístupy, které navrhl Činčera (2009) při posuzování hodnotové 
orientace autorů textů zaměřených na environmentální témata. Zvolenou metodiku diplomant 
aplikuje na dostatečném počtu učebnic, tj. používá 18 různých titulů. Kladně oceňuji, že kromě 
Čiperova přístupu byly učebnice hodnoceny i bodovým způsobem, který lépe zohledňuje vzájemné 
provázání národního, humanistického a globálního přístupu.  
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Z textu práce je zřejmé, že autor si je vědom úskalí použité metodiky, zvláště neostré hranice mezi 
jednotlivými přístupy a tak do určité míry subjektivní přiřazování sémantických jednotek do 
jednotlivých kategorií.  Tuto slabinu by bylo možné zmírnit stanovením konkrétnějších kritérií pro 
zařazení významových jednotek do jednotlivých kategorií. Touto cestou se však diplomant nevydal. 

Pro čtenáře – geografa – se interpretace výsledků jeví polemická i tím, že názvy dvou přístupů, tj. 
„globální a národní pohled“ mají trochu jiná obsahová vymezení, než je v geografické literatuře 
obvyklé. Nesleduje se čistě jen řádovostní úroveň. Např. u globálního přístupu autor zdůrazňuje 
nezávislost hodnotitele a hodnocení z pohledu lidstva jako celku. Očekávala bych, že obsahové 
vymezení těchto tří kategorií bude diplomant více diskutovat, popř. s nimi polemizovat. 

Místy by bylo žádoucí, aby se autor DP vyjadřoval precizněji a objektivněji. Například tím, že 
s rozvahou bude používat přívlastky jako je nejvýznamnější, nejčastější aj. Konkrétně např. na s. 4 
autor nejprve uvádí, že portál www.dumy.cz patří mezi nejvýznamnější. V následujících větách pak 
ho vesměs negativně hodnotí. Lze tedy citovaný portál považovat za „nejvýznamnější“? 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr práce je obsahem dvou kapitol, tj. 8. a 9 s názvem Diskuse a Závěr. Bohužel obsahový, resp. 
významový rozdíl mezi těmito kapitolami je minimální. Chybí zejména hlubší zasazení závěrů práce 
do širšího kontextu (včetně zahraničních přístupů a výsledků) a diskuse vstupního (výchozího) 
předpokladu. 

Autor pouze konstatuje, že ve všech sledovaných učebnicích u globálních témat převažuje přístup 
globální a k tomu ještě dodává (s. 51), že „U autorů tak nejspíše převládá názor, že globální témata 
by měla být předávána s nadhledem“. Toto tvrzení, jak již jsem uváděla v prvním svém posudku, je 
značně polemické. Je přeci logické, že globální témata se v učebnicích zeměpisu prezentují zejména 
na globální úrovni (ve smyslu měřítkovém), aby bylo zřejmé, že se týkají života všech lidí na Zemi. 
Nejde tedy o „nadhled“ ale o řádovostní  pohled. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Druhá verze diplomové práce má mnohé formální chyby odstraněny, nicméně drobné nedostatky 
týkající se formální úpravy ještě obsahuje. Zařadit k nim můžeme špatnou kvalitu vložených obrázků 
či nesjednocený formát všech tabulek. Vytknout můžeme i skutečnost, že u některých tabulek (s. 40, 
44) je jejich název umístěn na jiné stránce než vlastní „tělo“ tabulky nebo to, že na několika místech 
(s.3, 4, 8 aj.) je věta ukončena tečkou a teprve poté je uvedena závorka s citací autorů.  Oproti 
předchozí verzi práce došlo ke zlepšení její stylistické stránky. 

Text diplomové práce je sepsán na 52 stránkách + 5 stran literatury.  Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o obsahově hutný text, rozsah hodnocené diplomové práce považuji za hraniční.   
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Diplomová práce je pokusem o nový přístup k hodnocení učebnic zeměpisu. Zaměřuje se na 
posouzení hodnotové orientace, resp. přístupu autorů při výkladu globálních témat.  

Tento posudek se vztahuje ke druhé verzi diplomové práce, ve které došlo především k formálním, 
zvláště pak ke stylistickým úpravám.   

Autorem stanovený cíl práce byl dosažen s tím, že předkládané výsledky nejsou kvůli zvolenému 
metodickému postupu příliš přesvědčivé.  

 I přes uvedené výhrady diplomová práce splňuje základní úroveň požadavků kladených na tento typ 
práce. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1) Jakým způsobem lze upravit vámi zvolenou metodiku výzkumu, aby se snížila subjektivita 
výzkumníka při přiřazování významových jednotek do jednotlivých kategorií? 

2) Existují zahraniční výzkumy, které sledují hodnotovou orientaci autorů učebnic či jiných 
kurikulárních dokumentů? 

 

Datum: 31. 1. 2017  

Autor posudku: RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.  

 

Podpis: 


