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VLIV KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ METODY NA ÚROVEŇ MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Autor práce:

Lenka Havelková

1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Autorka si v úvodu studie stanovuje ambiciózní cíle, jejichž naplnění přesahuje úroveň diplomové
práce, přesto je dokázala plnohodnotně naplnit. Cíle jsou jasně formulované a odůvodněné diskusí
odborné literatury. Práce je následně na základě těchto cílů dále strukturována.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Autorka diskutuje velké množství především, zahraniční literatury, přičemž rozsah prostudovaných
publikací lze považovat za mimořádný. Autorka navís s literaturou pracuje kriticky a získané
informace široce diskutuje.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Metodika práce je jasně popsána a odpovídá stanoveným cílům.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
V analytické části práce autorka posuzuje výsledky šetření mezi studenty gymnázií a geografických
oborů na PřF UK, přičemž dochází k mnoha zajímavým výsledkům, jež umožní rozkrýt problémy
týkající se práce s tematickými mapami a jejichž reflexe může být velkým přínosem pro školní praxi.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Jak již bylo uvedeno výše, práce přináší množství cenných závěrů, jejichž význam nabývá zejména
s ohledem na relativní novost výzkumného problému, a to jak v českém prostředí, tak i
v zahraničním výzkumu věnovaném kartografii či geografickému vzdělávání. Formulované závěry pak
mohou být cenným podkladem dalšího, detailnějšího, výzkumu.

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)
Formální úprava:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující
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výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.)
Práce je po formální stránce zpracovány na velmi vysoké úrovni, v podstatě s absencí jakýchkoliv
nedostatků.

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.)
Autorka zpracování studie prokázala své vysoké kvality v oblasti výzkumu v rámci geografického
vzdělávání, resp. školní kartografie. Dle mého názoru práce svou kvalitou – obsahovou i formální – a
především vysokou odborností přesahuje rámec diplomové práce.
V neposlední řadě je nezbytné vyzdvihnout autorčin výbornou přístup ke zpracování diplomové
práce a vzornou spolupráci s vedoucím práce.

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

Otázky k obhajobě
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