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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.) 

Formální stránka diplomová práce odpovídá požadovanému standardu.   

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Hlavní cíl práce i výchozí předpoklady, které jsou v DP ověřovány, jsou relevantní a promyšlené 

v kontextu globalizačních trendů pronikajících ve sféře kultury i vědy. Snahou autorky je zjistit, do 

jaké míry je zřejmá unifikace všeobecného geografického vzdělávání ve vybraných5 španělsky 

hovořících zemích (Argentina, Ekvádor, Honduras, Mexiko, Španělsko). 

Navazuje tím na diplomové práce realizované v rámci výzkumného centra GEEN, které porovnávaly 

kurikulum Česka s anglickým, německým, finským, maďarským a slovenským. 

 

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

Práce s literaturou je vedena dvěma způsoby. První z nich sleduje zarámování sledované 

problematiky do obecnějších souvislostí – zmiňuje zejména víceúrovňový model kurikula a principy 

komparativní pedagogiky. Publikované studie, které by se zabývaly obdobným tématem čili 

globalizací geografického vzdělávání či komparací geografického kurikula španělsky mluvících zemí, 

autorka nedohledala. Druhý přístup je spojen s obsahovou analýzou vybraných dokumentů, vyžádal 

si hlubší studium 25 různých zahraničních zdrojů kvůli informacím o školském systému a případně i o 

podstatě kurikulární reformy sledovaných zemí a 19 kurikulárních dokumentů.  

 

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

Zvolená metodika výzkumu odpovídá stanoveným cílům práce. Obsahová analýza dokumentů je 

provedena na základě kombinace kvantitativních a kvalitativních přístupů. Tyto přístupy jsou v DP 

podrobně popsány. Středem pozornosti se stala zejména obsahová stránka vzdělávacích cílů a 

tematických struktur. Autorka si je vědoma i úskalí zvolené metodiky výzkumu. Rozsah výchozích dat 

– v tomto případě informace obsažené v 19 kurikulárních dokumentech – je ve srovnání s pracemi 
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komparativní pedagogiky nadstandardní.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část podává výsledky jak analýzy kvantitativní tak kvalitativní. Výsledná zjištění jsou, dle 

mého názoru, dobře interpretována. Ukazuje se, že čistě kvantitativní přístupy, založené na četnosti 

výskytu zvolených kategorií, resp. klíčových pojmů/konceptů, mohou být i zavádějící, neboť 

jednotlivé pojmy jsou vytrženy ze širšího kontextu. Přínosná je kombinace kvantitativních a 

kvalitativních přístupů. Stručný popis celkové koncepce výuky geografie sledovaných 5 zemí 

umožňuje mj. lépe pochopit vztahy mezi sledovanými pojmy a jejich význam v celkové koncepci a 

zároveň uvědomit si specifika výuky geografie ve sledovaných zemích.   

 

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

V závěrečné části práce autorka stručně a výstižně shrnuje metodiku výzkumu i dosažené výsledky. 

Stanovený cíl práce se podařilo naplnit. Na základě zvolené metodiky autorka oprávněně konstatuje, 

že výchozí předpokládaná teze o unifikaci geografického vzdělávání ve sledovaných zemích se nedá 

jednoznačně potvrdit. Autorka svoji prací započala výzkum, na který lze navázat dalšími studiemi. 

Konkrétní náměty jsou uvedeny v závěru DP.  

 

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

Michaela Kořanová svoji prací prokázala škálu dovedností požadovaných u absolventů 

magisterského studia: stanovit relevantní cíle a vstupní předpoklady, logicky strukturovat práci, 

sledovaný problém zasadit do širšího kontextu, získat odpovídající vstupní data, zvolené problémy 

řešit samostatně, vyjádřit se v písemném projevu srozumitelně a v požadovaném rozsahu, používat 

vhodnou grafiku a potřebný SW, citovat podle citační normy a v neposlední řadě získávat nové 

poznatky a přinášet nové pohledy na problematiku geografického vzdělávání. Zvolenou metodikou i 

dosaženými výsledky obohacuje problematiku výzkumu geografického kurikula a zároveň 

komparativní oborovou didaktiku, popř. pedagogiku. Jen samotná četba koncepcí výuky sledovaných 

zemí je velmi podnětná, i když se týká třeba chudé země, jako je Honduras. 

Diplomovou práci považuji proto za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Které principy, zásady, podle kterých byly vytvořeny analyzované kurikulární dokumenty a jsou 

většinou ukryty jen mezi řádky, považujete za inspirativní pro projektovou formu geografického 

kurikula v Česku? 
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