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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Postavení a obsahová vybavenost fyzické geografie v současných českých učebnicích 

zeměpisu pro základní školy a nižší stupně gymnázií    

Autor práce: Šťovíčková Irena  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autorka si v úvodu práce stanovuje velmi ambiciózní cíle, jejichž důsledné naplnění by značně 

přesáhlo rámec diplomové práce. Pro lepší uchopitelnost textu práce a interpretaci výsledků by bylo 

přínosem formulovat výzkumnou otázku. Tu bych pak také doporučoval diskutovat s literaturou 

z hlediska její relevance v rámci výzkumu geografického vzdělávání. 

 

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

Autorka pro zpracování studie užila dostatečný počet odborných publikací, z nichž vychází především 

v teoretické části. V některých případech však jde o pouhý výčet citací z publikací, namísto jejich 

kritického posouzení s ohledem na stanovené cíle celé studie. 

 

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

Metodice práce je věnována pátá kapitola studie, v rámci které je představen postup výběru 

studovaných učebnic a následně i kritéria jejich hodnocení. Především výběr hodnotících kritérií 

a stanovení jejich váhy v celém hodnotícím procesu by si zasloužily větší diskusi i celkové 

rozpracování, takto mohou jednotlivá kritéria působit přinejmenším rozporuplně. Příkladem může 

být například hodnocení mezipředmětových vazeb, kdy by čtenář z textu mohl nabýt dojmu, že tyto 

vazby jsou jednosměrné, zmiňovány jsou odkazy fyzické geografie do dalších předmětů. Avšak vazby 

jsou oboustranné a znalosti z ostatních předmětů mohou žáci využít také ve výuce témat z fyzické 

geografie. 

Určité výhrady bych měl k vymezení kritérií v rámci kategorie „hodnocení zastoupení didaktických 

úloh“. Uvedené čtyři skupiny kombinují kategorie ze čtyř různých klasifikací, v důsledku čehož 

netvoří disjunktní kategorie. Poměrně běžně se lze setkat s problémově orientovanou úlohou, při 

jejímž řešení žáci užívají mapu a v průběhu řešení pracují ve skupinách. Navíc nelze souhlasit s tím, 

že by tyto skupiny byly založeny na vymezení klíčových kompetencí v RVP ZV. Následnou 

kategorizaci úloh pak lze vnímat značně nepřehledně, její interpretace je velice obtížná a v mnohém 

již předem odsouzená k formulaci nesprávných závěrů. Nepochybně vhodnější by bylo užití 

kategorizace ze studií, které se již klasifikací úloh v učebnicích dříve zabývaly. 

Nedostatky v objasnění metodického postupu sleduji i v kategorii „zastoupení pojmů, odborných 

termínů“. Autorka se zde odkazuje na posuzování „opěrných pojmů“ (s. 35), avšak není zřejmé, na 

jakém základě je tato skupina pojmů vymezena. V rámci této kategorie hodnocení byla posuzována 
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správnost a úplnost definice těchto pojmů. Není však dostatečně objasněno, jak do procesu 

hodnocení úplnosti definice je promítána didaktická transformace učiva, tj. přizpůsobení výsledků 

vědeckého poznání potřebám výuky na základní škole. Lze předpokládat, že při rigidním odborném 

posuzování nebude absolutně úplná téměř žádná z definic (prošlých procesem didaktické 

transformace) určených žákům základní školy. 

Zcela v rozporu s mým názorem pak je posuzována odborná způsobilost autorů učebnic na základě 

údajů z databází WoS a Scopus. Přičemž tato volba není v práci dostatečně diskutována a ani opřena 

o relevantní literaturu. Nedomnívám se, že to, do jaké míry je učebnice kvalitní (či její autor 

dostatečně fundovaný), je ovlivněno hodnotou h-indexu autorů. Autorka zmiňuje, že pro hodnocení 

odborné způsobilosti autorů bylo užito i dalších kritérií, není zde však uvedeno, jakou váhu 

jednotlivým kritériím přisoudila. 

Nezodpovězenou otázkou vyvstávající z hodnocení zařazení průřezových témat (obsažených v RVP 

ZV) do učebnic pak zůstává, zda je nezbytné, aby učebnice průřezová témata obsahovaly. Anebo zda 

způsob jejich zařazení do výuky spadá do kompetence každé školy, která se tak může určitým 

způsobem profilovat. 

 

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

V analytické části práce autorka prezentuje výsledky dílčích analýz, jejichž interpretace je však velice 

ztížena nejasnostmi v metodice práce (viz výše). Příkladem může být určitá povrchnost či neúplnost 

hodnocení odborné způsobilosti autorů – pokud se autorka rozhodla takto autory posuzovat, proč 

zjištěné výsledky nedává do souvislosti se zjištěnými údaji: např. přesností definic v učebnicích, 

počtem odborných pojmů či didaktickým aparátem učebnic. 

 

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

V závěrech práce (a také závěru předcházející diskusi výsledků) autorka shrnuje své poznatky, 

přičemž reflektuje v úvodu stanovené cíle.  

 

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.) 

Práce se vyznačuje poměrně velkým množstvím formálních nedostatků, zejména pak běžných 

překlepů, z nichž většinu bylo možné opravit využitím kontroly pravopisu v textovém editoru. 

Důslednost při finalizaci prací by pak měla být o to větší, neboť autorka je posluchačkou učitelského 

studia. 

Drobná výtka směřuje také k užití přímých citací, u nichž je vhodné užívat i čísla strany v dané 

publikaci. 
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3. Souhrn 

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

Autorka si v úvodu stanovila velmi ambiciózní cíle, jejichž důsledné naplnění považuji za velice 

obtížné. Vzhledem ke snaze o relativně komplexní zhodnocení postavení fyzické geografie 

v učebnicích bylo nezbytné diskutovat velké množství odborných problémů a volit (s ohledem na cíle 

práce) nejvhodnější přístupy k jejich řešení. Bohužel, to se dle mého názoru autorce ne vždy 

podařilo. Za přínosnější bych považoval užší zaměření studie. 

Nepřesnosti v metodice výzkumu pak značně devalvují výsledky celé studie. Ty je v podstatě 

nemožné interpretovat v obecnější rovině a využít pro případný další výzkum učebnic zeměpisu. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

V rámci obhajoby především prosím o upřesnění nejasností v metodice výzkumu (viz výše). 

Následně pak prosím o odpovědi na tyto otázky: 

1) Na str. 30 autorka uvádí: „pro autory učebnic … není RVP přesně nadefinované a nabízí velké 

možnosti k různé interpretaci“. Lze tento stav vnímat spíše jako pozitivní či negativní 

a z jakého důvodu? 

2) Na základě analýz autorka dochází k závěrům, že učebnice lze charakterizovat poměrně 

nízkým počtem obsažených map. Do jaké míry je tento stav určen existencí (a jejich 

praktickým užíváním na školách) zeměpisných školních atlasů? Nedocházelo by v případě 

jejich většího zastoupení v učebnicích ke zbytečným duplicitám ve výskytu map? 

3) V závěru mimo jiné autorka vyjadřuje své přesvědčení, že by bylo vhodné vytvářet učebnice 

pro základní školu odlišné od učebnic pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Je toto nezbytné 

s ohledem na oficiální závazné požadavky na žáky na těchto školách? 

4) Studie prokázala značné rozdíly v zastoupení jednotlivých subdisciplín fyzické geografie 

v učebnicích. Otázkou zůstává, zda je záhodno, aby všechny dílčí disciplíny měly z pohledu 

základního vzdělání v učebnicích stejné zastoupení? 

5) Je vhodné obsah učebnic členit na základě dílčích disciplín fyzické geografie? Nebylo by 

vhodnější toto vnitřní členění opustit, nevyučovat geomorfologii, biogeografii, hydrologii 

ad., ale vyučovat spíše fyzickou geografii? Tj. naučit žáky vnímat fyzickogeografickou sféru 

jako ucelený komplex, který se vzájemně ovlivňuje a ještě více je ovlivňován činností 

člověka? 

 

Datum: 28.1.2016  

Autor posudku: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.  
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