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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Evaluace komplexní geografické exkurze – Vinařická horka s využitím tabletu

  

Autor práce:  Bc. Kateřina Rezlerová 

 

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.) 

Předkládaná diplomová práce má 68 stran vlastního textu a 15 stran příloh + CD (celé tabulky, 

nahrávky vybraných rozhovorů, fotografie z exkurzí). Rozsah práce je přiměřený. 

V první části práce autorka obecně představuje terénní výuku, oblast vybraného výukového 

programu (Vinařickou horu) a projekt Tabletárium. Druhá, analytická část práce, se věnuje výzkumu 

autorky (jeho průběhu, metodice zpracování dat a výsledkům). 

K formální úpravě práce mám několik připomínek: 

- do Obsahu práce se neuvádí Abstrakt, Klíčová slova a Obsah 

- v podkapitole s názvem Cíl práce bych očekávala zcela jasně definovaný cíl práce (tak jako je 

tomu na s. 2) 

- kapitolu Evaluace a evaluační výzkum bych zařadila do kapitoly Metodika 

- kapitolu Pojmy bych vyřadila a její obsah přesunula do kapitoly Tablet a komplexní 

geografická exkurze; informace o projektu Tabletárium do této kapitoly, dle mého názoru, 

ani nepatří (projekt Tabletárium je představován na s. 16 a 17) 

- nevidím důvod, proč do Přehledu použitých zkratek uvádět ČR, DPH, km, min, obr.; navíc 

řada zkratek (Environ., Ev. a glob., Osobn., Souv.) je zde pouze z toho důvodu, že se celá 

slova nevešla do tabulky č. 2 na s. 33 (myslím, že není problém písmo v tabulce zmenšit, 

případně text natočit tak, aby se vše řádně vešlo); některé zkratky pak příliš nedávají smysl 

(Z – západ); naopak zde postrádám AEA (s. 24) 

- pro zjednodušení bych doporučila všechny obrázky, grafy i schémata nazývat Obrázky (s. 11) 

- bylo by vhodné, kdyby v Seznamu tabulek, obrázků a grafů byl rovněž odkaz na stranu 

v textu 

- řekla bych, že tabulky na s. 44 patří mezi výsledek autorčina výzkumu, a proto bych je 

zařadila do následující kapitoly – Výsledky výzkumu 

- v těle grafů (Graf č. 2, 5, 6) by se neměl nacházet nadpis – ten se uvádí nad graf, jako popisek 

spolu s číslem grafu (takto jsou v každém grafu dva nadpisy) 

Připomínky ke stylistické úrovni: 

- u odborných prací bych se snažila vyhnout tzv. „ich“ formě 

- na konci řádku by se neměla objevovat jednopísmenná slova 

- řada drobných překlepů (s. 34 tedy, zabudovanou, zařízení; s. 38 výjimkou, kvantitativních, 

2x slovo dat; s. 40 jednotlivých; s. 41 absolvování; s. 49 2x slovo zmíněno; s. 52 vykazovala;  

s. 60 oproti 
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Připomínky k citační úrovni: 

Řada pramenů není řádně citována (5 zdrojů, které autorka uvádí v textu, nejsou uvedeny 

v seznamu použité literatury). Místo velmi častých odkazů na internetové zdroje umístěných přímo 

v textu bych volila poznámky pod čarou. Rovněž u obrázků a tabulek se zpravidla neuvádí odkaz na 

použitý zdroj přímo k danému obrázku/tabulce (s. 14, s. 27, s. 33, s. 62).  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem předkládané diplomové práce je „zhodnotit pozitiva a negativa komplexní geografické 

exkurze, při jejíž realizaci je využíván tablet na příkladu exkurze na Vinařickou horku a míru dopadu 

způsobu této výuky na postoje žáků k přírodním vědám“. Výzkumné otázky se ptají, zda komplexně 

geografická exkurze tohoto formátu zvyšuje zájem o studium a atraktivitu geografie  

a přírodovědných předmětů; jaký význam přikládají žáci využití tabletů ve vyučovacích hodinách; 

jaká pozitiva a negativa shledávají učitelé ve využití tabletů při vyučovacích hodinách. Očekávanou 

hypotézou je fakt, že po absolvování vybraného výukového programu (Vinařická horka) dojde 

k emocionálnímu posunu v souvislosti s atraktivitou a zájmem o geografii a obecně přírodní vědy. 

Práce má geografický charakter, autorkou stanovený cíl je relevantní a vzhledem k povaze práce 

přiměřený.  

 

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

Autorka vychází z relevantních zdrojů informací – využívá české i zahraniční odborné knihy a studie, 

pracuje rovněž s řadou internetových pramenů (především agentura Scientica). 

Koncept terénní výuky geografie je v práci teoreticky dostatečně ukotven, práce s tablety ve výuce 

také. Nicméně k teoretickému ukotvení práce s tabletem v terénu autorka využila pouze jeden zdroj 

informací (Madzini 2015, s. 34-35). Nabízí se tedy buď nalézt zdrojů více, případně srovnat výsledky 

z tohoto výzkumu s výsledky z vlastního šetření. 

 

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

Autorka ke zpracování práce využívala rešerši odborné literatury (především pro úvodní, teoretickou 

část práce). V analytické části práce pak k evaluaci vybraného výukového programu využívá 

kvantitativních (zpracování dat z dotazníků) a kvalitativních (zpracování dat z rozhovorů se žáky, 

učiteli a vlastního pozorování) metod. 

Metody pro získání kvantitativních dat (pre- a post-test) i kvalitativních dat (rozhovory se žáky  

a učiteli, pozorování žáků během výuky) autorka přejala od agentury Scientica, a sama je pak na 

základě využitého vzorku respondentů přizpůsobila.  

Co se kvalitativního šetření týká, postrádám informaci o vzorku respondentů, které autorka vybrala 

pro rozhovory (podle čeho je vybírala, kolik jich bylo, z jakých tříd a škol atd.). Stejně tak mi chybí 

informace (snad jsem nepřehlédla), kolik učitelů se exkurze účastnilo, tj. kolik učitelů se zúčastnilo 

autorčina výzkumu. Popřípadě, kolika exkurzí se autorka zúčastnila sama.  

Metody využité pro zpracování předložené diplomové práce považuji za vhodné, data využitá pro 

výzkum hodnotím jako kvalitní a vhodná. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka svůj výzkum prováděla na dostatečném vzorku respondentů – exkurze se zúčastnilo 98 žáků 

SŠ a 129 žáků ZŠ (celkem 227 žáků). Od respondentů získala data, která pak kvalitně zpracovala 

pomocí vhodných metod. Ve vyhodnocení kvalitativního šetření postrádám alespoň nastínění 

kvantifikace zjištěných odpovědí. Autorka uvádí „nejvýznamnější“ odpovědi, popř. na s. 44 

v tabulkách „nejčastější hesla“, nicméně zajímalo by mě, zda to znamená nejfrekventovanější, popř. 

jaké je procentuelní vyjádření této frekvence. Autorka mohla např. pouze naznačit, kolikrát se – 

řadově – odpovědi vyskytly. Analýza je jinak vhodně strukturovaná, výsledky autorka přehledně 

interpretuje. Velmi oceňuji, že se autorka zamýšlela nad faktory, které samotnou exkurzi (a tedy  

i výsledná data) ovlivňovaly. Z těchto řádků je poznat, že autorka odpozorovala a je si vědoma řady 

překážek svého terénního šetření. Rovněž bych chtěla vyzdvihnout zvolené téma práce, tj. evaluace 

komplexní geografické exkurze, a s tím spojené ne vždy snadné šetření v terénu.  

 

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

Autorka došla k závěru, že komplexní geografická exkurze s využitím tabletu tohoto formátu 

pozitivně neovlivňuje postoje žáků středních a základních škol. I přes řadu negativ, objevila autorka 

v odpovědích žáků i učitelů také pozitiva, které výuka v terénu s tablety přináší. Autorka v závěru 

práce své závěry přehledně diskutuje a zasazuje do širšího kontextu. 

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

Celkově bych práci vytkla především její formální stránku, kde jsem shledala řadu nedostatků (viz 

výše). Cíl práce, který si autorka vytyčila v úvodu, práce splnila. Práce vychází z teoretického 

zarámování, na které navazuje analytická část.  

I přes zmíněné nedostatky přináší práce mnoho nového v oblasti moderního vzdělávání. Autorka 

svým výzkumem upozorňuje na to, že moderní technologie nemusí vždy nutně pouze aktivizovat 

žáky ke vzdělávání tím správným směrem, ale představují také řadu rizik (odvádí pozornost, pro 

některé žáky a především řadu učitelů jsou stále technicky náročné, můžou nudit…).  

Vyzdvihla bych zde prováděný kvalitativní výzkum, protože ten shledávám největším přínosem  

a rovněž bych velmi ocenila vysoký počet respondentů (a z toho plynoucích dat), se kterými autorka 

pracovala a jejichž odpovědi v práci analyzovala a interpretovala. 

Předkládaná diplomová práce Kateřiny Rezlerové splňuje požadavky na práce tohoto druhu, a proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1) Patří, podle Vás, tablet neodmyslitelně do současného vzdělávání na základních a středních 

školách? Případně, lze v dnešní době učit „moderně a pokrokově“ i bez technologií jako je tablet?  

2) Jak (podle čeho) jste vybírala žáky, se kterými jste dělala rozhovory? Ze kterých tříd (a škol) byli, 

kolik jich bylo?  

3) Kolika exkurzí jste se Vy sama zúčastnila? Jaký je – po jejich absolvování – Váš názor na práci 

s tabletem v terénu? Změnila jste na tento typ výuky názor i Vy sama? 

 
Datum:                  2. 9. 2015  
Autor posudku:   RNDr. Tereza Kocová 
Podpis: 


