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OpoNBNrsxÝ posuotK DIPLoMovÉ pnÁcn MlRrlny AsCHENBRnNNtRovÉ KoNctpcr
GEoGRAFIcxÉHo vzoňl.lvltNÍ v Ancltt l Čnsxu

Předkládaná práce sl. Martiny Aschenbrennerové se na 104 stranách zabývá srovnáním
koncepce vyuky geografie na našich a na anglických školách primárního á sekundámího
stupně, a to prostřednictvím analýzy příslušných kurikulárních doŘumentů' Téma považuji za
velmi závažné, nebot' v česká literatura se tomuto úkolu dosud v takové |odrobňosti
nevěnuje. Jedná se ziároveň o téma aktuální vzhledem k probíhajícím koncepčním změnám
v našem školství.
Práce má logicky vystavěnou strukturu. V úvodu autorka formuluje obecné cíle své práce, jež
jsou později specifikovány a doplněny hypotézami. Následuj. ,i"" stručný, ale promysiený
rozbor literatury věnující se komparaci kurikulárních dokumentů z metodolágického hlediská.
Jádrem práce jsou analytické kapito|y 4 a 5 zaměřené na vlastní sroviání příslušných
dokumentů určených pro zák|adní a vyšší sekundární stupeň šbol. Těmto kapitolám logicky
pŤedcházi kapitola 3 komentuj ici organizaci školství v Anglii a Česku a vyjasňující souvišejíú
terminolog1i. Y závěru práce se autorka stručně vrací k výčeným cílům ptáce, připojen je
poměrně obsríhlý Seznam použité literatury a zdroji, kteý můŽe výrazně usnadnit- praci
zájemcům o tuto problematiku (např. i zÍad uěitelů).
Z metodologického pohledu |ze mit k práci několik výhrad. Především se jedná o poměrně
schematickou formulaci dílčích cílů práce na str. 16, které jsou spíše hesiy (mj' postrádají
slovesa). Dříve uvedené hypotézy (str. 9) by byly cennější, pokud by autorka uvedla
zdůvodnění svých předpokládaných tvrzeni, i když zpráce je patmé' 

-že je dobŤe zná.
Y závěru se autorka vrací k záměrtlmpráce poněkud implicitně a róaguje i cíle, které nebyly
výčeny. Velmi promyšleně vystavěná kapitola 2.2 Metodika kompaiativních studií bohuŽel
nevygradovala zdůvodněným rozhodnutím autorky o komparačních kÍitériích, jeŽ bude
vpráci používat (uvedena je pouze poznámka, že ,,...metoaih pructry nevyužijemě v celém
rozsahu..., str. 16, apouŽitá metodika není diskutována).
K obsahové stránce práce připojuji pouze několik poznámek. V pasážích věnovaných
hodinovým dotacím výukového předmětu zeměpis podle zaváděného Řvp zv chybí zminka
o tzv, disponibilních hodinách, které mohou situaci zeměpisu zlepšit (i kdyŽ je to málo
pravděpodobné). obecný cíl zák|adniho vzdě|ávání definovaný v RVP ZY jena str. 35, podle
mého názoru, příliš krajně interpretován. Autorka uvádí, Že ,,RVP ZV povyšuje kličové
kompetence na hlavni cí| vzdětávání* (str' 35), ovšem podle cí|e zák|aáního vzdělávání
uvedeného v RVP ZY na str. 5 tomu tak není. Další poněkud mlhavou interpretací je diskuse
klíčových kompetencí v geografii na str. 40. Autorka zde mj. opomnělá moŽnost vyčíst
geografi'cké dovednosti (či přímo předmětové kompetence) zcharakteristiky vzdělávací
oblasti Člověk a příroda a z popisů piůřezových témat, které vesměs mají velmi geografický
charakter. Je však nutné připomenou, že kategorizace specifických komietenci něbyia cílem
práce a jedná se pouze o látku rámující hlavní smysl celé studie.
Z formá|nich hledisek |ze upozomit pouze na' V diplomových pracích běžné, zaměňování
pomlčky a spojovníku, absenci čárek mezi hlavními větami ve stupňovacím a příčinném
poměru apod. Grafický aparát je vždy doplněn zdroji, autorka správně cituje pouŽitou
literaturu. Pokud bylo využito některých českých překladů' bylo by vh.oane zmíniipřípadného
autora překladu, nebo i uvést, zda překlad musel byt autorkou odborně recenzován'
Předcházející souhrn hlavních nedostatků práce však nesniŽuje celkovou hodnotu práce ajistě
velké úsilí autorky při jejím zpracování. Je třeba zdůraznit, Že srovnání tak rozdílně
koncipovaných dokumentů je nesmírně obtížným úkolem, vyŽadujícím mj. dobré koncepční
myšlení, jeŽ ovšem vdiplomových pracích často postrádáme, Některé části dokumentů lze
komparovat poměrně snadno (např' obecné cíle, óbecné kompetence), ovšem zvláště části
kurikula zaměÍené na obsah předmětu jsou de facto nesrovnaielné, a autorka tak při práci



/

projevila neobvyklou zkušenost. Tu jí pravděpodobně přineslo i studium českých a
cizojazyěných kurikulánních dokumentů, které při odlišnosti a nejednotnosti pedagógické
terminologie bylo rovněŽ naročným úkolem. Zjištěné závěry navíc autorka zdaři|einte,foňtuie
a je patmé, že cesta absolvovaná při fuorbě-prárce jí bude vysokým přínosem pro její piofeňí
dráhu. Zvýše uvedených důvodů proto diplo-óvo,, prali st. vtartiny Asihenbrennerové
doporučuji k obhajobě.
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