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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Koncepce FG problematiky v současných českých učebnicích pro vyšší ročníky 
víceletých gymnázií: stav a návrhy ke zlepšení   

Autor práce: Vendula Lukášová  

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Cíle v zadání práce jsou formulovány srozumitelně a jednoznačně, v samotném úvodu práce nejsou 
však autorkou zahrnuty veškeré uvedené dílčí cíle. Za problematický pokládám stanovený dílčí krok 
č. 4, tj. určení nejlepší učebnice (dle jakých kritérii?).  

 

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

Práci s odbornou literaturou považuji za nedostatečnou, postrádám detailnější teoretický základ 
dané studie, včetně zahrnutí již dříve zpracovaných podobných analýz, není citována např. 
diplomová práce J. Trtkové (2015) s obdobnou tematikou. V metodické části autorka cituje několik 
autorů, řada citací je však nesprávná, neúplná, některé studie chybí v seznamu literatury, např. 
Martínková (XXXX). Zařazení některých částí textu v rešeršní části, např. charakteristiku vzdělávacích 
systémů, pokládám za nadbytečné, protože se v práci s nimi dále nepracuje. Charakteristika 
vzdělávacích systémů je relativně povrchní a neúplná. 

 

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

V práci postrádám zdůvodnění výběru vybraných vzdělávacích systémů a výběru hodnocených 
učebnic. V případě zahraničních učebnic byly zahrnuty i starší publikace, což vzhledem ke zvolené 
metodice práce považuji za ne zcela vhodné. Z pohledu analýzy formálních charakteristik 
jednotlivých publikací by bylo určitě optimálnější pro srovnávací analýzu použít pouze menšího 
počtu soudobých učebnic.  

Postrádám detailnější popis a objasnění výběru zvolených metod např. Nestlerová-Průcha-Pruskal.  

Autorka zaměňuje jednotlivé FG disciplíny za sféry a naopak.  

Používané vzorce v textu nejsou vždy jednoznačně objasněny, resp. nejsou vždy popsány uváděné 
zkratky. Z obecného hlediska bych autorce doporučila se zaměřit na užší výběr hodnocených 
učebnic. Při velkém počtu hodnocených učebnic se z mého pohledu analyzují materiály, které nejsou 
vzájemně porovnatelné. Některé učebnice jsou obecného zaměření, jiné jsou specifické, např. svým 
zaměřením např. regionální, či zaměřené na přípravu k maturitě apod. 

Autorka se zaměřila na hodnocení formální stránky zvolených publikací, postrádám však porovnání 
obsahové náplně. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka podrobila zkoumané učebnice relativně detailní analýze po stránce formální. Je zde 
vypočtena řada koeficientů. Autorka systematicky provedené výpočty komentuje. Výsledky jsou 
rovněž zobrazeny formou grafů a tabulek. Domnívám se, že by bylo správné vyjadřovat jednotlivé 
podíly v relativní podobě, tj. v (%), velice důležitý je počet stran, který je u jednotlivých publikací 
odlišný. 

Analytická část věnována podílu jednotlivých FG disciplín je v textu podhodnocena. 

Srovnání se zahraničními publikacemi je subjektivní, není podloženo konkrétními výpočty. 

V práci postrádám diskusi vlastních výsledků práce. Autorkou napsaná diskuse je spíše subjektivní 
rozvahou. 

 

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

V závěru jsou uvedeny konkrétní výstupy práce, postrádám však zároveň zobecnění, či formulaci 
hlavních závěrů práce. 

 

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.) 

Text není zcela správně formátován, v textu se objevují neodborné, či nelogické formulace, překlepy 
a gramatické chyby (viz vyznačeno přímo v textu). Chybí vysvětlivky k některým definovaným 
veličinám, např. na str. 44 ∑.  

Pokládám za nevhodné dělení tabulek bez opakující se hlavičky, v případě užívání zkratek 
v tabulkách je nutno je vysvětlit, např. na str. 63.  

Chybí provázání textu s přílohami. V názvu práce bych nedoporučovala používat zkratku „FG“. 
Kvalita grafů je průměrná. 

 

3. Souhrn 

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

Autorkou stanovený hlavní cíl práce byl splněn. Význam práce vidím především v analytické úrovni. 
Autorka provedla srovnávací analýzu velkého počtu geografických učebnic a na základě zjištěných 
výstupů shrnula hlavní nedostatky a pokusila se zformulovat možná doporučení ke zlepšení kvality 
geografických učebnic. Správně poukazuje na absenci motivačních, tvořivých či badatelských úloh a 
rovněž tak chybějící studium žáků v terénu. Kromě formální stránky kvality hodnocených výstupů 
bych v budoucnu doporučila se zaměřit rovněž na kvalitu obsahové stránky. Právě obsahové 
správnosti, vyváženosti a propojenosti jednotlivých FG disciplín by měla být věnována pozornost. 
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Důraz by měl být podle mého názoru kladen na obsah textu, jeho srozumitelnost, odbornost a 
zároveň čtivost. 

 

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

 

 

Otázky k obhajobě 

Jaká kritéria byla zvolena při  výběru hodnocených vzdělávacích systémů a publikací? 

Proč nejsou v hodnocených učebnicích přítomny badatelské otázky (str. 75, tabulka 20)? 

 

Datum: 6.9. 2016 

Autor posudku: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 

 

Podpis: 


