




výzkumným zaujetím pro hodnocení geografických dovedností. Jí navržená klasifikace geografických 

dovedností (srov. vědecký text č. 10: Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace) byla 

empiricky ověřena a adaptována také v kontextu jiných vyučovacích předmětů (srov. vědecký text 

č. 12 - kapitola v monografii Řezníčková D. et al. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie 

a chemie). Ve zmíněné monografii autorka prokázala schopnost nadoborového myšlení, čímž přispěla 

k rozvoji teorie i metodologie oborových didaktik přírodovědných předmětů. 

K předkládanému portfoliu prací si dovolím jednu kritickou poznámku. Hodnocení akademického 
publikování prošlo v poslední dekádě bouřlivým vývojem a proměnami. Nejinak tomu bylo v případě 

jednotlivých odborných/vědeckých časopisů. Nejsem si jist, zda časopis Geografické rozhledy 

aktuálně reprezentuje platformu, na jejímž základě by měly být udělovány habilitace v oboru Sociální 

geografie a regionální rozvoj. V jednom konkrétním specifickém případě článku z roku 2006 je to 

zřejmě v pořádku. Tento článek byl publikován v době, kdy v odborné komunitě ještě nebylo plně 

etablované scientometrické povědomí o hierarchii, charakteru a cílovém zaměření jednotlivých 

vědeckých časopisů. Současně se jedná o článek, který obsahuje cenné myšlenky, z nichž některé 

jsem osobně několikrát citoval. Viděno z dnešního úhlu pohledu se jeví jako žádoucí ve výběrovém 

publikačním portfoliu uvádět spíše méně prací, ale publikovaných v respektovaných (zejm. 

mezinárodních) publikačních platformách. Podotýkám, že i takové práce jsou v předkládaném 

souboru obsaženy. 

Otázky k zamyšlení a dle zvážení také k obhajobě: 

1) Má soudobá didaktika geografie (v zahraničí i v Česku) dostatečně silnou empiricky ověřenou

poznatkovou bázi na to, aby rozvíjela svébytné teorie a metodologie? Pokud ano, kde a čím je

možné se inspirovat?

2) Autorka je aktuálně vůdčí osobností tzv. pražské školy didaktiky geografie, jejíž tradice sahá

hluboko do historie. Tato škola je nyní zastřešená Výzkumným centrem geografického

a environmentálního vzdělávání PřF UK. Byla by autorka schopna shrnout program

Výzkumného centra stran práce s teoriemi a z hlediska metodologického? Jakým směrem by

se měl výzkumný program rozvíjet/profilovat s přihlédnutím k silným a slabým stránkám

dalších pracovišť, které se zabývají výzkumem geografického vzdělávání?

3) Jaký má autorka názor na soudobou krizi kurikula? Má smysl vzhledem

k multiparadigmatičnosti současné (zejm. humánní) geografie, překotnému vývoji

postmoderní postindustriální společnosti i odlišným tradicím a kulturním rámcům usilovat

o (vy)řešení otázky výběru cílů a obsahů školní geografie?

Závěr 

Habilitační práce D. Řezníčkové obsahuje to nejcennější, čím didaktika geografie v Česku aktuálně 

disponuje. Její výsledky jsou přínosem pro teorii i společenskou praxi. Práce dle mého přesvědčení 

splňuje požadavky standardně kladené na tento typ prací. 

V Brně 21. 8. 2017 

Petr Knecht 
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