
V Praze 20.8. 2016 
Posudek vedoucího diplomové práce Venduly Lukášové: „Koncepce FG problematiky v současných 
českých učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií: Stav a návrhy ke zlepšení“. 
 
Učebnice zeměpisu představují v současné době fakticky jedinou konkrétní osnovu, která obsahově 
vymezuje dané vyučované předměty. Nejinak je tomu u učebnic pro vyšší ročníky víceletých gymnázií. V 
případě učebnic zeměpisu pro vyšší ročníky gymnázií se jedná mnohdy o poslední ucelený zdroj 
geografických informací vysokoškolsky vzdělané populace a to i těch, kteří pak pracují s geografickými 
informacemi či s daty charakterizujícími krajinu a nemají přitom geografické vzdělání. Nejenom vzhledem 
k této skutečnosti je třeba se zamyslet, zda struktura, obsah, forma a způsob podání současně dostupných 
učebnic zeměpisu splňuje náročné požadavky praxe, občanského života a obecného vzdělání. Kromě 
odborné obsahové stránky je nutné zvažovat, zda učebnice jsou konstruovány tak, aby dokázaly důležité 
informace vhodným a pochopitelným způsobem podat a zároveň zaujmout. Z těchto premis a z předešlé 
bakalářské práce Venduly Lukášové „Geomorfologické termíny v současných českých učebnicích pro vyšší 
ročníky víceletých gymnázií a střední školyˮ vycházely úvahy pro definování diplomové práce, jejíž 
podstatou mělo být fundovaně zhodnotit rozsah a náplň FG témat v učebnicích zeměpisu pro vyšší ročníky 
víceletých gymnázií, včetně postižení aktuálních konceptuálních problémů. Výsledky této práce by měly 
posloužit pro další hlubší studie vzdělávacích dokumentů, ale měly by i být relevantní podkladem pro 
pedagogy, instituce a případné autory, kteří formou učebnice ovlivňují vzdělávací proces.   
 
Hodnocení formální stránky 
Předložená závěrečná práce má 87 stran, včetně 4 stran seznamu literatury. Kromě toho je k hlavní části 
práce přidáno 16 stran vložených příloh v podobě tabulek. Do vlastního textu realizovaného na 83 stranách 
je vsazeno 9 obrázků a 21 tabulek. Z hlediska formy a struktury obsahuje práce část úvodní (tvořená 
vlastním úvodem, cíli, rešerší skládající se z pasáže na téma popisu vzdělávacích systému v ČR a ve 
vybraných zemích, stručného představení obsahu vybraných zahraničních učebnic a charakteristice různých 
způsobů hodnocení učebnic), metodickou, výsledkovou, diskusi, závěr, seznam použité literatury a vložené 
přílohy.  
Bohužel po formální stránce je v předložené práci velké množství chyb (pro jejich množství byly zaznačeny 
jen do výtisku diplomové práce), z nichž mnohé mohly být zcela určitě odstraněny důslednější editací.  
K formálním nedostatkům lze přiřadit:  
a) Problematické vyjadřování (např. str. 9 „... zastoupení dílčích oborů, která v sobě FG ukrývá...ˮ, str. 22 
„...nakladatelství spolu konkurují...ˮ místo nakladatelství si konkurují, str. 52 „...mají autoři velmi oblíbenou 
biosféru...ˮ, str. 53 „Nejvíce je ve většině regionálních učebnic zastoupena litosféra...ˮ, str. 82 „Fyzická 
geografie se v těchto učebnicích vyskytuje pouze jako místopis.ˮ atd.) stylistiku a nedodržování zásad psaní 
odborného textu. Bohužel někdy nesprávné vyjadřování vede k nechtěnému posunutí významu (např. popisy 
obrázků informují o zastoupení tedy o relativním výskytu sledovaných jevů, přestože v obrázku jsou 
uvedeny absolutní hodnoty, správně by měly být uvedeny relativní hodnoty, aby bylo možné učebnice mezi 
sebou porovnávat) či přímo obsahovým chybám formulací, (např. na str. 31 se v textu píše o člověkovi jako 
tvůrci ekosystému, což samozřejmě není pravda, neboť ekosystémy vznikají i bez vlivu člověka, např. 
ekosystémy karbonského pralesa či ekosystém mořského dna). Některé formulace jsou pak na hraně 
srozumitelnosti (např. na str. 41 „Vzorky textů nebyly vybírány nijak konkrétně, ale každý desátý vzorek z 
učebnice.ˮ). 
b) Nejednotná úprava a chybné formátování textu, kdy se objevují chybné mezery (např. str. 12), nelogické 
oddělení textu, který k sobě patří (např. str. 14) atd.. 
c) Zbytečné rozdělování tabulek. Tabulky by se při lepším rozvržení textu vešly na jednu stranu. Pokud už 
se nevejdou, pak je nutné zopakovat hlavičku tabulky i do oddělené části tabulky.  
d) Odkazy na obrázky a tabulky nemají vhodnou podobu, fakticky upozorňují na prostou existenci obrázku, 
nikoliv na to, jaká je v nich ukryta informace.  
e) Značné množství pravopisných chyb (např. ve skloňování, shodě podmětu s přísudkem) a překlepů či 
chybějících slov. 
d) Neprovázání příloh s textem, na přílohy nejsou v příslušných částech textu odkazy. 
 
Použitá grafika je velmi jednoduchá a jistě by bylo možné ji zhutnit a tím umožnit i snadnější komparaci v 
ní obsažených informací. Přes výše vytčené chyby a nedostatky není text v takové podobě, že by 
neumožňoval pochopení hlavních autorčiných myšlenek a sdělení.  
 



Hodnocení obsahu práce  
Abstrakt by měl obsahovat informaci o čem daná práce je a ukázat hlavní výsledky. Toto bohužel stávající 
abstrakt z větší části nereflektuje a popisuje spíše možnosti využití výsledků a obecná tvrzení o učebnicích.  
Rešeršní část v úvodu není zcela bezproblémová, neboť na jednu stranu obsahuje redundantní části, jež se 
nijak neprojevují na řešení práce a se kterými se dále nepracuje. Konkrétně jde o popis vzdělávacích 
systémů v České republice, U.S.A., Velké Británii, Indii, Bangladéši, Uzbekistánu a Slovinsku a o popis 
vybraných hodnocení učebnic (opět bez toho, aniž by se s tímto dále v textu nějak pracovalo např. při 
porovnání výsledků získaných různými metodami, navíc některé zde uvedené postupy nejsou řádně 
vysvětleny, str. 38 Mistríkův vzorec obtížnosti či nevysvětlená metoda Nestlerové-Průchy-Pluskala). Na 
druhou stranu v úvodu chybí rešerše hodnotící výsledky a způsoby podobných hodnocení učebnic u nás (v 
učebnicích jiných oborů, např. Jakubcová 2012 atd.) a pak zejména v zahraniční (geografické i 
negeografické učebnice). Tato chybějící pasáž se pak projevuje i tím, že podstatná část vlastních výsledků 
zůstává nediskutovaných. 
Metodická část je pojata standardně, jsou zde popsány použité metody, které jsou přejaty z české literatury.   
Výsledky jsou zpracovány na str. 50-75 a po obsahové stránce jsou jistě nejhodnotnější částí diplomové 
práce, přestože některé odstavce v této části textu patří svým obsahem a pojetím do metodiky či diskuse. 
Faktické výhrady lze mít ke smyslu a výsledku sumací vzhledem k jisté autokorelaci mezi hodnotícími 
komponentami či dokonce k vícenásobnému započtení jedné a téže komponenty (např. přičítání opakujících 
se pojmů do celkové charakteristiky proporce pojmů, nebo celkový koeficient didaktické vybavenosti atd.). 
Zde je otázka, jak se autorka staví např. k tomu, že dělení pojmů uvedené na str. 42 není disjunktní (což 
vychází z metodiky) a že jeden pojem může být součástí různých zařazení. Dále je dotaz, jak je definován 
opakovaný pojem, zda se daný pojem opakuje jen ve výběrové části textu a nebo bylo zjišťováno, zda je 
obsažen i mimo výběrový text. Nezapočtení opakování termínu i mimo výběrovou pasáž textu může 
poměrně hodně ovlivnit výsledky. Dále velikost hodnot vyjadřujících sémantickou obtížnost by měla být 
hodnocena na pozadí vybavenosti učebnic tabulkami, grafy apod., jejichž zařazení jistě ovlivňuje hodnoty 
sémantické obtížnosti textu. K výsledkům a metodice hodnocení pojmů odborných a faktografických je 
nutné, aby studentka tyto pojmy představila v rámci obhajoby a dodala je do textu. Rozhodně bych se 
vyvaroval negativní konotace k náhledu na opakování pojmů, samotné opakování pojmů nemusí znamenat 
vždy negativní charakteristiku textu a závisí na celé řadě okolností, např. na šíři zpracovávaného tématu, ale 
např. i na provázanosti textu a na účelu publikace, např. rejstříky či shrnující texty budou mít tyto hodnoty 
opakování pojmů z podstaty věci nízké, což se dá i vysledovat z konkrétních výsledků uvedených autorkou. 
U kritérií popisujících koncepci učebnic na str. 48 a str. 73-75 jde spíše o formální atributy, které určují 
formu a podobu textu, nikoliv obsahovou stránku a směr, kterým se ubírat na základě znalosti současného 
stavu poznání a hlavních problémů vývoje přírodních složek krajiny a jejich interakce s lidskou společností. 
To považuji za největší problém při hodnocení koncepce, která se v pojetí autorky zúžila jen na formální 
stránku. Kromě toho je třeba uvažovat, že jednotlivé komponenty nemohou mít stejnou váhu. Srovnání 
výsledků hodnocené koncepce učebnic se zahraničními učebnicemi lze brát jen čistě orientačně, jelikož 
konkrétní hodnoty charakterizující zahraniční učebnice nejsou nikde uvedeny a navíc některé zahraniční 
učebnice pocházejí z hodně časově vzdálených období, kdy stav poznatků a potřeby společnosti byly úplně 
jiné než dnes. Z tohoto důvodu lze výběr zahraničních učebnic hodnotit jako nepříliš zdařilý a nevhodný ke 
srovnání (nehledě, že středoevropské vzdělávání kromě českých učebnic, zastupovala jen učebnice 
slovinská). 
Kapitola diskuse je fakticky celá věnována nápadům a návrhům, co by měly učebnice obsahovat. Zde by 
však měly být diskutovány a srovnávány a vysvětlovány výsledky, k čemuž chybně už částečně došlo v 
kapitole výsledky.   
Závěr je pojat jako souhrn a rekapitulace již jednou formulovaných vět. Zde by však mělo zaznít celkové 
zobecnění.  
Faktickou a dosti závažnou chybou je zaměňování pojmů atmosféry, hydrosféry, krajiny, litosféry apod. s 
dílčími FG disciplínami (např. str. 53, 54, 55). Litosféra není ani objektem studia geomorfologie, za níž byla 
zaměněna. 
 
Hodnocení argumentace a interpretace 
Autorka užívá logické argumentace, avšak některé vývody nejsou dostatečně podložené. Rovněž lze z textu 
vypozorovat rezervy v rovině terminologické. Ve zpracování postrádám obdobné analýzy provedené pro 
tématické celky jednotlivých dílčích FG disciplín, jak bylo koneckonců definováno v zadání. Celkově to 
znamená, že velká část výsledků nebyla dostatečně diskutována a tak vyslovené závěry a částečně i 
výsledky nelze brát za zcela objektivní a nezpochybnitelné. 



Hodnocení práce s literaturou  
Zpracování předložené práce spočívalo v hodnocení v současné době dostupných učebnic zeměpisu pro 
vyšší ročníky víceletých gymnázií, přesto studentka byla nucena pracovat s literaturou, která se týkala 
hodnocení učebnic, ale i s dokumenty, jimiž se řídí současný vzdělávací systém. Zde bych si dovolil 
podotknout, že by práci rozhodně slušelo proniknout více do zahraniční literatury či literatury zabývající se 
hodnocením učebnic i v jiných oborech. Toto by umožnilo zasvěcenější diskusi, než jaká je obsažena v 
práci.  
Přejímaní cizích myšlenek probíhalo víceméně v souladu s pravidly citační etiky, avšak autorka často 
chybuje v technice citování. Chybou je, že se autorka spokojuje se sekundárními zdroji a sama nevyužila 
primárních zdrojů (ačkoliv jsou lehce dostupné, řada jich je umístěna na webu). Navíc nedůslednost v 
řádném citování, kdy velmi často chybí uvedení letopočtu (obr. č. 3, text na str. 20, 34, 48 atd.) jde proti 
pravidlům citování. U sekundárních zdrojů dochází k tomu, že nejsou řádně označeny a tak tyto nesprávné 
citace, které se fyzicky tváří jako primární (např. Sikorová 2012, Jakubcová 2012, Martínková /bez uvedení 
roku/ atd.) chybí v seznamu literatury. 
Hodnocení přínosu a přístupu studenta 
Studentce Vendule Lukášové bylo zadáno téma diplomové práce v listopadu 2014, ovšem k dílčí modifikaci 
do stávající podoby došlo na podnět studentky na jaře roku 2016. Obecné i konkrétní rady k řešení daného 
tématu byly studence uděleny v průběhu několika konzultací, včetně seminářů k diplomové práci. Bohužel 
první a jedinou verzi manuskriptu studentka odevzdala vedoucímu práce těsně před termínem pro odevzdání 
diplomových prací, kdy fakticky s textem a obsahem práce nešlo již nic dělat. Proto práce obsahuje takové 
množství formálních a věcných chyb, ke kterým se vedoucí práce musel v posudku vyjádřit a které by jistě 
za normální situace bylo možné alespoň částečně eliminovat. Nejcennější část celé diplomové práce 
představuje zhodnocení zastoupení FG a jejích dílčích disciplín v současných učebnicích zeměpisu pro vyšší 
ročníky víceletých gymnázií a měření obtížnosti a didaktické obtížnosti textu v učebnicích pro vyšší ročníky 
víceletých gymnázií. Nicméně tyto cenné originální výsledky se utápějí v moři formálních a více či méně 
závažných věcných chyb, které připadají na vrub podcenění přípravy a časové náročnosti při tvorbě 
diplomové práce. Ke kladné stránce práce přispívá to, že se studentka mohla opřít o vlastní praktické 
zkušenosti a postřehy z výuky, které se jí podařily zakomponovat do textu.  
Celkové zhodnocení         
Hlavní cíl práce byl splněn. Přes výše zmíněné nedostatky považuji práci za obsahově bohatou a ve většině 
případů se správně získanými a původními výsledky, které jsou zajímavé. Předloženou diplomovou práci 
Venduly Lukášové doporučuji postoupit k obhajobě, s návrhem známky dobře za textovou část. 
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