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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Výuka zeměpisu na alternativních školách     

Autor práce: Mandová Simona   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Autorka práce si v úvodu stanovuje za hlavní cíl práce zjistit specifika výuky zeměpisu v alternativních 
školách. Tento cíl pak přímo přeformulovala na hlavní výzkumnou otázku. Jednotlivé dílčí cíle a k nim 
vztahující se výzkumné otázky však nejsou stanoveny. Stejně tak nejsou formulovány ani žádné hypotézy 
práce. Tato neurčitost se pak projevuje ve značné obecnosti a povšechnosti práce, se kterou se však 
autorka práce poměrně vhodně vypořádává. 

 

Práce s literaturou 

V práci je citováno celkem 26 zdrojů převážně české literatury zaměřující se na charakteristiku, historii, … 
jednotlivých alternativních škol a zvolené metody práce. Rešerše literatury je kvalitní a podává čtenáři 
poměrně komplexní náhled na jednotlivé vybrané alternativní školy.  

Naproti tomu zcela chybí uvedení dosavadních ať už domácích, tak zahraničních studií (či závěrečných 
prací), které by se věnovaly specifikům výuky v alternativních školách z pohledu určitého vyučovacího 
předmětu, jako tomu je i v případě této práce, a které by tak bylo možné využít například při diskuzi 
získaných výsledků a v závěru práce. Především v případě kapitoly diskuze výsledků, která je bez jediné 
citace, je tak práce s literaturou shledávána jako nedostatečná. 

 

Metodika práce 

Metodika práce rozhodně patří k nejsilnějším stránkám bakalářské práce Simony Mandové. 
V samostatné kapitole nejdříve obecně přibližuje kvalitativní výzkum a následně i jednotlivé zvolené 
výzkumné metody (zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory s učiteli a s ohniskovými 
skupinami žáků), neopomíjí jak zdůvodnění jejich výběru, tedy jejich klady, tak ani jejich limity, které 
uvádí v kapitole diskuze výsledků. Výběr výzkumných metod je na bakalářskou práci ambiciózní, a jistě 
tak stojí za vyzdvihnutí jejich kvalitní realizace. 

Jediné, co spatřuji na metodice práce jako limitující, je nezdůvodnění výběru otázek, které byly položeny 
učitelům a žákům v průběhu polostrukturovaných rozhovorů (souvisí s absencí dílčích cílů a hypotéz). 
Zároveň se nabízí otázka, proč nebyly rozhovory více tematicky svázány se zúčastněným pozorováním na 
jednotlivých školách a proč i zaměření rozhovorů s žáky je poměrně odlišné od zaměření rozhovorů 
s učiteli (viz např. otázka „V čem je pro vás zeměpis, jako vzdělávací obor jiný než ostatní vzdělávací 
obory, kterým se ve škole věnujete?“ vs. otázka „Chodíte v rámci hodin zeměpisu s žáky do přírody?“). 

 

Analytická část práce 

Stěžejní část práce tvoří samostatná kapitola věnující se výsledkům jednotlivých výzkumných šetření 
i následné syntéze získaných poznatků za jednotlivé alternativní školy, která je doplněna i autorčiným 
zhodnocením kladů a záporů výuky zeměpisu v nich. Text kapitoly je doplněn i o několik fotografií 
zachycujících práce jednotlivých žáků i využívané učební pomůcky. 
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Závěry práce 

Závěr práce stručně rekapituluje celkovou strukturu práce, její hlavní cíl a odpovídá i na položenou 
výzkumnou otázku. Odpověď však je poměrně obecná a zdaleka ne vyčerpávající (chybí mj. zhodnocení 
specifik přípravy a práce učitele v alternativních školách; rozvoje geografických dovedností). Opět je tak 
patrná absence dílčích výzkumných otázek, hypotéz práce a diskuze stávající literatury věnující se 
relevantním výzkumným otázkám. Především na základě závěru práce by tak mohl čtenář dospět 
k dojmu, že výuka zeměpisu v alternativních školách se zdaleka tak neliší od výuky v tradičních školách, 

přitom z přepisu rozhovorů s učiteli uvedených v příloze se dozvídáme, že „při hlubším zamyšlení je těch 
rozdílů tolik, že je bakalářská práce asi není schopna obsáhnout“, respektive že „práce … je odlišná 
nejen svou koncepcí, ale vlastně vším“. 

 

2. Formální náležitosti práce 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Celkovou úroveň bakalářské práce bohužel snižuje poměrně značné množství méně či více závažných 

formálních nedostatků: 

 chybné číslování stránek; 

 nevhodné řazení některých kapitol (seznam zkratek na konci práce, seznam příloh na začátku 
práce); 

 absence seznamu obrázků; 

 množství překlepů a gramatických chyb, a to zejména v přílohách práce (viz např. Kühlová místo 
Kühnlová, s. 1; „Žáci … spočítají, zda šli učitelčině známé hodiny správně.“); 

 chybné číslování obrázků v práci – jednotlivá čísla se opakují (viz např. obrázek 5 na s. 22 a s. 28); 

 neodkazování se na jednotlivé grafické prvky práce v textu (viz např. obrázek 4, s. 23 či tabulka 
č. 2, s. 36); 

 snížená přehlednost a nejednotnost záznamu hodin v pozorovacích arších v příloze práce; 

 celková neprovázanost příloh práce, které tvoří počtem stránek téměř polovinu práce (45 s.), 
s textem práce (např. v případě fotografií didaktických pomůcek by bylo vhodnější vybrat pouze 
některé a zařadit je přímo jako součást textu, takto například u Waldorfské školy fotografie zcela 
chybí); 

 apod. 

Práce je jinak psána čtivě a zároveň vhodným odborným jazykem. Nižší stylistickou úroveň mají pouze 
pozorovací archy z hodin v přílohách a anglický abstrakt práce. Citační norma je dodržena.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Práce Simony Mandové vyhovuje nárokům kladeným na bakalářské práce. Je logicky strukturovaná, 
autorka zbytečně neodbíhá od tématu, a práce tak působí uceleným dojmem a je čtivá. Hlavní přínos 
práce spočívá v kombinaci hned několika kvalitativních výzkumných metod, jimiž získané poznatky 
autorka vhodně zpracovala a v práci popsala. Diskuze výsledků s relevantní literaturou však již v práci 
schází. Její celkovou úroveň dále snižují formální nedostatky práce. 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 3 (celkem 3) 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Na základě čeho jste vybrala otázky do polostrukturovaného rozhovoru s učiteli a s žáky? Které další 
otázky byste učitelům a žákům položila, pokud by to bylo z časového hlediska možné? 

V úvodu práce uvádíte, že geografie se „ve školním prostředí vyučuje převážně v podobě regionálního 
zeměpisu a kartografie“ a že „při výuce zeměpisu v českém školství často převažuje popisná složka 
zahrnující faktografické a místopisné údaje“. Domníváte se, po realizaci Vašeho výzkumného šetření, že 
z tohoto pohledu je situace ve zkoumaných alternativních školách odlišná? 

Jak hodnotíte kvalitu využívaných didaktických pomůcek na jednotlivých alternativních školách? Které 
didaktické pomůcky a proč byste doporučila využívat i na tradičních školách při výuce zeměpisu? 

 

Datum: 11. 8. 2017  

Autor posudku: RNDr. Lenka Havelková  
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