
V Praze 1.2. 2016 
Posudek vedoucího diplomové práce Ireny Šťovíčkové: „Postavení a obsahová vybavenost fyzické 
geografie v současných českých učebnicích zeměpisu pro základní školy a nižší stupně gymnázií“. 
 
Učebnice pro základní a střední školy představují v současné době fakticky jedinou konkrétní osnovu, která 
vymazuje obsahově dané vyučované předměty. Nejinak je tomu u učebnic zeměpisu. V případě učebnic 
zeměpisu pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií se jedná mnohdy o jediný zdroj geografických informací, se 
kterým se podstatná část populace během svého vzdělávání setká. Nejenom vzhledem k této skutečnosti je 
třeba se zamyslet, zda struktura, obsah, forma a způsob podání současně dostupných učebnic zeměpisu 
splňuje náročné požadavky, které na ně klade pedagog, závazné směrnice a dokumenty typu RVP a zejména 
současná společnost a požadavky praktického života. Kromě odborné stránky je nutné zvažovat, zda 
učebnice jsou konstruovány tak, aby dokázaly zaujmout a přitáhnout zájem studentů a žáků ke 
geografickým tématům, což je v dnešních podmínkách neméně důležitý úkol. Z těchto premis vycházely 
úvahy pro definování diplomové práce Ireny Šťovíčkové, jejíž podstatou mělo být fundovaně zmapovat 
současný stav učebnic zeměpisu pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a vysvětlit některé základní 
vztahy a charakteristiky. Výsledky této práce měly posloužit pro další hlubší studie vzdělávacích dokumentů 
- učebnic, ale měly i být relevantní podkladem pro pedagogy, instituce a případné autory, kteří formou 
učebnice ovlivňují vzdělávací proces.   
 
Hodnocení formální stránky 
Předložená závěrečná práce má 83 číslovaných stran, včetně 3 vložených příloh. Do textu realizovaného na 
73 stranách je vsazeno 20 obrázků a 20 tabulek. Z hlediska formy a struktury obsahuje práce část úvodní 
(obsahující vlastní úvod, vymezení pojmů, stručnou rešerši a pasáž zabývající se postavením fyzické 
geografie v RVP ZV), metodickou, výsledkovou, diskusi, závěr a seznam použité literatury.  
Použitá grafika opírající se o sloupcové a koláčové grafy je velmi jednoduchá a vcelku na dobré úrovni. 
Text je psán relativně dobrým jazykem, byl v průběhu řešení práce několikrát vedoucím opoznámkován, 
avšak zůstalo v něm poměrně hodně překlepů, které zřejmě souvisejí s časovým presem doprovázejícím 
finalizaci textu. Nicméně rozsah těchto nedostatků není takový, že by neumožňoval pochopení textu či 
významově posouval sdělení.  
Hodnocení obsahu a práce s literaturou  
Zpracování předložené práce spočívá v hodnocení relativně malého okruhu v současné době dostupných 
učebnic zeměpisu pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, přesto studentka byla nucena pracovat s 
literaturou, která se týkala hodnocení učebnic, ale i dokumenty, jimiž se řídí současný vzdělávací systém a 
odbornou obecně fyzickogeografickou literaturou, na jejímž základě bylo možné hodnotit relevanci termínů 
uváděných v hodnocených učebnicích. Zde bych si dovolil podotknout, že by práci rozhodně slušelo 
proniknout více do zahraniční literatury, která by umožnila i zasvěcenější diskusi.  
Přejímaní cizích myšlenek probíhalo v souladu s pravidly citační etiky.  
Hodnocení argumentace a interpretace 
Autorka užívá logické argumentace, avšak některé vývody nejsou dostatečně podložené, resp. mají 
charakter "black box", kdy je konstatován dosažený výsledek či hodnocení, které autorka provedla, avšak 
toto tvrzení nelze nijak zkontrolovat či z pozice autorky v rámci předložené práce věrohodně doložit. Zde 
považuji za nutné, aby tyto podklady studentka představila v rámci ústní části obhajoby. Jde například o 
hodnocení správnosti termínů, kdy v uvedené práci chybí například to, v čem jsou dané termíny špatně, jak 
zní faktické definice či charakteristiky termínů. Ve zpracování postrádám analýzu, které konkrétní termíny 
mají obecně největší chybovost a naopak, které mají nejmenší pro každou knihu i napříč učebnicemi. Tuto 
nemožnost ověřit proklamované výsledky, které mohou, ale stejně tak nemusí být zatíženy chybou 
zpracování, považuji za nejzásadnější nedostatek celé práce. Ve výsledku to znamená, že vyslovené závěry 
nelze brát za nezpochybnitelné a objektivní. 
Hodnocení užitých metod, postupů a výsledků 
Použité metody jsou adekvátní stanoveným cílům. Za metodickou chybu, resp. za jistý nedostatek, který 
zřejmě deformuje výsledky a na což byla studentka v průběhu řešení upozorněna, je zahrnutí geologických 
témat pod geomorfologii. Pro zjednodušení by bylo možné to tak brát, ale muselo by být dohledatelné, resp. 
někde v diplomové práci vyšetřené, kolik zaujímají samostatná geologická témata prostoru, s jakými a 
kolika termíny operují, to však dohledat nelze. Tedy je nutné informace o rozsahu geomorfologie, ale i z 
hlediska poměrových částí za nadsazenou o obsahující geologickou část.  
Za zavádějící lze uvažovat zřejmě i informace o scientometrických údajích u autorů, neboť do hodnocených 
výsledků byli prokazatelně zahrnuti i jmenovci uvažovaných autorů (např. Kopp, což lze dokumentovat 



např. na počtu uvedených výstupů v rámci WOS Kopp má 1 výstup, v práci uvedeny 3) a uvedené údaje 
jsou tedy minimálně v případě Dr. Koppa nesprávné. Nicméně vzhledem k tomu, že autorka s těmito 
informacemi dále nepracuje, tak tyto chyby nepostihly další pasáže diplomové práce a lze je považovat za 
marginální. 
Pozitivní je, že se studentka snažila některé vazby kvantifikovat pomocí základních statistických nástrojů, tj. 
v jejím případě pomocí Pearsonovy korelace, kterou testovala t-testem. Nicméně slovní vyjádření popisující 
tyto statistické výsledky nejsou zcela bez chyby, nehledě na to, že některá hodnocení by měla být vzhledem 
k povaze dat řešena spíše pomocí analýzy rozptylu. To, že některé vazby nevycházejí jako signifikantní je 
třeba přičíst na vrub velmi malému souboru dat, což je dáno objektivní skutečností, tj. počtem hodnocených 
učebnic. 
Hodnocení přínosu a přístupu studenta 
Studentce Ireně Štovíčkové bylo zadáno téma diplomové práce v listopadu 2012, ovšem zadání a znění 
diplomové práce bylo jiné než stávající. Původní téma bylo "Fyzická geografie v českých učebnicích 
zeměpisu", jehož cílem bylo zjistit rozsah a postavení fyzické geografie v učebnicích zeměpisu a to jak 
současných, tak i těch vydaných před rokem 1989. Toto téma v současné době řeší jiný diplomant. 
Diplomových seminářů realizovaných vedoucím diplomové práce, na kterých je řešena obecná, ale i 
konkrétní problematika spojená s tvorbou diplomové práce, se studentka bohužel fakticky nezúčastňovala. 
Totéž platilo i pro konzultace. K aktivizaci studentky došlo na jaře 2015, kdy přišla s vlastním návrhem 
tématu práce, který byl následně modifikován a definován do stávající podoby. Bohužel absence výše 
zmíněných seminářů a konzultací se projevila v tom, že studentka musela fakticky třikrát zcela přepracovat 
či přepsat manuskript vlastní diplomové práce. Současná podoba práce představuje fakticky maximum, 
kterého je studentka v daném čase a situaci schopna dosáhnout. Oceňuji odhodlání a nasazení s jakým Irena 
Šťovíčková přistupovala v závěrečné fázi svého studia, a to i vzhledem k její ne zcela jednoduché životní 
situaci. Nicméně kdyby bylo podobné nasazení realizováno od začátku, dalo by se předejít celé řadě chyb a 
nedodělků a ve svém důsledku by vedlo ke kvalitnějšímu zpracování diplomové práce a menšímu stresu 
studentky samé, jejího zázemí i jejího vedoucího. Ku prospěchu práce je rovněž skutečnost, že se studentka 
mohla opřít o praktické zkušenosti s učebnicemi v rámci výuky, které se věnuje a svoje postřehy se jí 
podařilo celkem zdařile zakomponovat do textu.  
Celkové zhodnocení         
Hlavní cíl práce byl splněn. Přes výše zmíněné nedostatky považuji práci za obsahově bohatou, originální a 
v určitých pasážích za přínosnou se zajímavými a původními zjištěními, která byla vhodně diskutována. 
Předloženou diplomovou práci Ireny Šťovíčkové doporučuji postoupit k obhajobě, s návrhem známky až 
po průběhu ústní části. 
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