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MlRtlt'ly AscHeNeReHneRovÉ Koncepce GEoGRAF|cxÉno vzoĚt-ÁvÁnív Aruoltt n česxu

H|avní cí|em předk|ádané dip|omové práce je porovnání koncepce geografického povinného
vzdě|ávánív Ang|ii a Česku, tj.koncepce geografického vzdě|ávání na primárním a částečně
i na sekundárním stupni ško|. obsahové zaměření představuje aktuá|ní prob|ematiku, nebot'
výs|edky komparace mohou přinést podnětné impu|sy pro debatu nad podobou Rámcových i

Ško|ních vzdě|ávacích programů a Kata|ogů poŽadavků k maturitnízkoušce, a to po stránce
koncepční, obsahové i formální. Dip|omová práce svým zaměřením můŽe přinést i cenné
zkušenosti pro metodiku komparace geografického vzdě|ávání v různých zemích. Studie
tohoto charakteru v české geografické |iteratuře téměř chybí. A jak se úko|u zhosti|a
diplomantka?

H|avnící| studie ov|ivni| metodiku řešení, obsah i strukturu práce. Strategie nap|něnící|e
práce jeza|ožena na rozboru odborné |iteratury a patřičných zahraničních a českých
dokumentů. V seznamu |iteratury se uvádí 61 titu|ů, z toho po|ovina v ang|ickém jazyce.

Dip|omantkou stanovené dí|čí cí|e, které vycházejí z hlavního záméru práce, dostatečně
pokývajícís|edovanou prob|ematiku a současně se promítajído |ogicky strukturovaného
obsahu práce. Před v|astním rozborem dokumentů oprávněně předcházejí kapito|y
zaměřené na obsahové přib|íŽení k|íčových pojmů, na metodiku komparativních studií
obecného charakteru a na organizaci ško|ství a systém kuriku|árních geografických
dokumentů v Ang|ii a Česku. TěŽiště práce představují ana|ytické kapito|y 4 a 5, ve ktených
autorka podrobně srovnává a interpretuje obecné cí|e geografického vzdě|áváni a zpŮsob
jejich strukturace, dá|e porovnává obsah kategorií klíčové kompetence, dovednosti a
poŽadavky eva|uačního charakteru i způsob prezentace v|astního geografického obsahu a
jeho pojetí na úrovni ce|ého programu i na úrovni vybraného tematického ce|ku ,,Počasí a
podnebí,.. V závěrečné kapito|e autorka poměrně výstiŽně shrnuje výs|edky své práce.

Nap|nění stanoveného cí|e dip|omové práce neby| snadný úko|. Zaprvé komparaci
znesnadňuje jiný systém vzdě|ávání a jiná koncepce dokumentů. Metodiku srovnávání a její
výs|edky zejména ov|ivňuje skutečnost, Že v RVP ZV i GV nejsou stanoveny výchozí cí|e
geografického vzdělávání, které obecně podmiňujístrukturu i obsah da|ších kategorií (tzn.

např' specifikacidí|čích cílů, dovedností, eva|uačních poŽadavků apod.). Tento prob|ém
ov|ivňuje interpretaci porovnáváníjednot|ivých kategorií. Některé autorčiny názory mohou mít
proto po|emický charakter, neboť např. zá|eŽí na výk|adu obecných cílŮ vzdělávací ob|asti
C|ověk a příroda, do které je výuka zeměpisu zahrnuta (např. je otázkou, (str. 34 v DP) zda
pod|e RVP význam geografie spočívá v jejím ,,badate|ském charakteru.., kdyŽ tento
požadavek je prezentován v úvodní části Č|ověk a příroda, ne však jiŽ důs|edně na
stránkách věnovaných vzdě|ávacímu oboru zeměpis). Také je vhodné upozornit na to, Že
některé autorčiny interpretace, díky jejich stručnému vyjádření, nejsou zce|a přesné. Např.
chybízmínka o disponibi|ních hodinách v RVP ZV, které mohou, i kdyŽ čistě teoreticky,
zvýšit počet hodin výuky zeměpisu'

Zadruhé obtíŽnost nap|nění stanoveného cí|e spočívá v tom, že rozbor českých a
zahraničních pedagogických dokumentů vyŽaduje dovednost číst a interpretovat ,,hutné,. a
často ve|mi obecně formu|ované poŽadavky v pedagogických dokumentech (po|ovina z nich
by|a v ang|ickém jazyce) a dovednost vyčíst mezi řádky koncepci dokumentu. Dip|omantka
svou prací prokáza|a, Že zv|ádá tyto ,,kuriku|ární dovednosti.. a koncepční myš|ení, které,
soudě pod|e svých osobních zkušeností, mnozí učite|é z praxe nemají.

K předk|ádané práci nemám zásadních připomínek. K drobným nedostatků metodického
charakteru patří skutečnost, Že na závěr rozboru |iteratury v kapito|e 2.2 (Metodika
komparativních studií) by by|o |ogické uvést konkrétní, autorkou zvo|ená, kritéria obsahové
komparace; v závěrečné kapito|e se nabíze|o vycházet více ze struktury cí|ů v úvodní části.



Práce obsahuje drobné formá|ní nedostatky (např. na str' 11, 13 a 15 je chybná citace,
v textu jsou občasné chyby v interpunkci).

Na závěr povaŽujiza vhodné zdŮraznit, Že výs|edky této dip|omové práce budou vyuŽity
i, v probíhající kuriku|ární reformě. Z poměrně rozsáh|é komparativní ana|ýzy vyp|ývají, koncepčnís|abiny kuriku|árních dokumentů Česka' Kapito|y 4 a 5 předk|ádají konkrétní

argumenty vyuŽite|né při debatách nad podobou těchto dokumentů . Ukázka a rozbor p|ánu
tématu ,,počasí nad Evropou.. poskytuje moŽný návod jak rozpracovávat Školní vzdě|ávací
programy.

Diplomantka odved|a ve|ký objem práce. Před|oŽená studie je výs|edkem více neŽ čtyř|etého
orientováníse v prob|ematice geografického vzdělávání, které formá|ně vyÚsti|o do 105 stran
textu.

Martina Aschenbrennerová svojí dip|omovou prací prokáza|a šká|u poŽadovaných
dovedností: stanovit re|evantní cí|e a |ogicky strukturovat práci, s|edovaný prob|ém zasadit
do širšího kontextu, vycházetz rozboru dostatečně obsáh|é |iteratury, vyuŽívat i zahraniční
titu|y, zvo|ené prob|émy řešit samostatně, vyjádřit se v písemném projevu srozumite|ně a
v poŽadovaném rozsahu, pouŽívat vhodnou grafiku a potřebný SW, citovat pod|e citační
normy a v nepos|ední řadě získávat nové poznatky a přinášet nové poh|edy na prob|ematiku
geografického vzdě|án í.

Magisterskou práci Martina Aschenbrennerové doporučuji k obhajobě.

Vzh|edem k tomu, že nemám zásadní výhrady k posuzované práci, poŽaduji při její
obhajobě, aby dip|omantka se pokusiIa rozvést moŽnosti pokračování studia dané
problematiky formou magisterských prací'
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