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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.)   

Primární cíl práce, tj. zhodnocení rozsahu a náplně FG části v učebnicích pro vyšší ročníky víceletých 

gymnázií využívaných v současnosti byl splněn. Autorka DP uvádí rovněž jednotlivé dílčí cíle, z nichž 

z mého pohledu nebyl splněn cíl č. 3, tj. zhodnocení koncepce FG a porovnání se zahraničními 

učebnicemi. Formulované cíle pokládám za relevantní, výzkumné hypotézy za aktuální a velmi 

přínosné. 

 

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

Práci s odbornou literaturou považuji za dostatečnou, postrádám pouze větší počet zahraničních 

studií, které by se týkaly podobného tématu. Z mého pohledu by bylo užitečné zařadit do výzkumu 

aktuální zahraniční učebnice a provést srovnávací analýzu.  Předložená studie má však relativně 

detailní teoretický základ, včetně zahrnutí již dříve zpracovaných podobných analýz. Po formální 

stránce došlo k výraznému zlepšení úrovně DP. Autorka se bohužel nevyhnula drobným citačním 

nedostatkům, tj. absencím vročení, např. na str. 14, „podle Eisenhutha ˮ; str. 74, „Hrabíˮ; u obrázků 

1, 2, 3 atd. 

 

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

V úvodu metodické části jsou stručně charakterizovány kritéria výběru učebnic. Autorka hodnotí 

relativně velký soubor učebnic, přičemž zvolená databáze nemá zcela podobný charakter. Některé 

učebnice jsou obecného zaměření, jiné jsou specifické, např. svým zaměřením, tj. regionální, či 

zaměřené na přípravu k maturitě apod. Z mého pohledu by bylo vhodnější zvolit kvalitativně 

podobné „domácí“ učebnice a ty porovnat s vybranými aktuálními zahraničními publikacemi. 

Použité metody a postupy jsou v DP řádně formulovány a vysvětleny. Autorka se zaměřila především 

na hodnocení formální stránky, kvantitativní ale i kvalitativní charakteristiky zvolených publikací.   

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka podrobila zkoumané učebnice velice detailní analýze. Je zde vypočtena řada koeficientů. 

Systematicky jsou provedené výpočty komentovány. Výsledky jsou zobrazeny přehledně formou 

grafů a tabulek a vyjádřeny jak v absolutní, tak relativní podobě.   

Přínosné by bylo např. i vyhodnocení obtížnosti textu v geografických učebnicích s jinými 

učebnicemi. Na základě jaké analýzy je formulováno tvrzení: „Koncepce současných gymnaziálních 
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učebnic zeměpisu je pořád hodně podobná učebnicím z konce 80. a 90. let, ačkoliv se v posledních 

letech autoři snaží učebnice uzpůsobit současné moderní výuce a nově zaváděným školským 

systémům“. Souhlasím s názorem autorky, že by bylo vhodné k samotným učebnicím zeměpisu 

připojit další didaktické pomůcky, např. metodickou příručku pro učitele a pracovní sešity pro žáky. 

Tyto pomůcky bývají standardem v některých zahraničních zemích, např. USA, Německo. 

 

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

Řada konkrétních výsledků uvedených v úvodní části závěru by se hodila spíše do shrnutí výsledků a 

diskusní části DP. V práci postrádám zasazení vlastních výsledků DP do širšího kontextu studií 

citovaných v rešeršní části práce a zobecnění vlastních závěrů práce. Autorka zde uvádí konkrétní 

výstupy 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.) 

 V textu jsou obsaženy nelogické formulace, které jsou nejednoznačné (např. str. 43 „Vzorky 
textů nebyly vybírány nijak konkrétně, ale každý desátý vzorek z učebnice.“) 

 V textu je používána  1.os. mn. č.  

 Popisky obrázků a tabulek jsou mnohdy obecného charakteru, objevují se v nich zkratky, 
které nejsou ve vysvětlivkách pod obrázkem či tabulkou vysvětleny.  

 

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 

učebnic. Správně poukazuje na absenci motivačních, tvořivých či badatelských úloh a rovněž tak 

chybějící studium žáků v terénu. Právě motivační stránce, obsahové vyváženosti a propojenosti 

jednotlivých FG disciplín by měla být věnována pozornost.  

 

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

 

Datum: 14.5. 2018  

Autor posudku:  

 

Podpis: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


