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Hodnocení disertační práce je orientováno na její aktuálnost, stanovené cíle a jejich splnění,
na posouzení relevantnosti zvoleného postupu a dosažených výsledků, na zhodnocení
formální úpravy a přínosu práce z hlediska teoretického i aplikačního.
Aktuálnost práce
Jedna ze základních otázek geografického vzdělávání je zaměřena na jeho přínos pro
společnost. Řeší se otázky typu čemu a proč v geografii na všeobecně vzdělávacích školách
vyučovat, co by žáci měli umět a co ve skutečnosti umí. Jsou to otázky stále aktuální, protože
se mění dosažené geografické poznání, stejně jako potřeby a požadavky společnosti kladené
na všeobecné vzdělávání i podmínky, za kterých školský systém vykonává své funkce.
Obsah geografického vzdělávání se přitom transformuje do několika rovin, resp. podob.
Hovoří se o zamýšleném, projektovaném, realizovaném a dosaženém geografickém kurikulu.
Jde o velmi rozsáhlou mezioborovou problematiku, proto je žádoucí zaměřit se jen na určitý
logický segment. Předkládaná studie se zabývá v českém prostředí dosud nedostatečně
zkoumanou mírou osvojení dovednosti práce s mapou u žáků různých věkových skupin.
Se zřetelem na výše uvedené se problematika řešená v disertační práci jeví jako nesporně
aktuální v současné době i z pohledu budoucího vývoje, který směřuje k větší diverzifikaci
geografického vzdělávání, a proto je zapotřebí zabývat se specifikací a relevantností
základních požadavků kladených na žáky různého věku, včetně mapových dovedností.
Cíl práce a jeho splnění
Autor si v práci klade za cíl zjistit úroveň mapových dovedností českých žáků na konci 1. a 2.
stupně základní školy a na závěr studia na střední škole. Tento hlavní cíl vyvolává potřebu
zabývat se čtyřmi dílčími cíli, resp. řešit na ně navazující výzkumné otázky a hypotézy (viz str.
10–11). Volba dílčích cílů je relevantní a koresponduje se snahou o komplexnější pohled na
mapové dovednosti, tj. na úrovni osvojeného i projektového kurikula.
Nutno však podotknout, že některé hypotézy na str. 11 (obdobně i na str. 39) by vyžadovaly
preciznější formulaci, resp. označení za pracovní předpoklady, resp. výzkumné otázky.
Hypotézy se formulují jen pro relační a kauzální výzkumné problémy (nikoli pro deskriptivní
studie) a představují předpověď o vztahu mezi dvěma či více proměnnými. Tato skutečnost
je autorovi pravděpodobně známa, soudě podle používání pojmu hypotézy např. v příloze
č. 3 a 4.
Preciznější formulaci z hlediska věcného by vyžadovalo např. tvrzení č. 4 na str. 11. Nelze
přeci tvrdit, že úlohy vyžadující zapamatování faktů budou mít vyšší úspěšnost než
dovednostní úlohy neboť záleží na tom, která konkrétní fakta, resp. znalosti se ověřují.

Po podrobném prostudování předložené disertační práce mohu konstatovat, že hlavní cíl
práce byl na základě vyřešení stanovených dílčích cílů splněn.
Postup řešení problému a výsledky práce
Postup zpracování je adekvátní cílům disertační práce a stavu dosavadního přístupu
k problematice, od něhož je možno se odrazit při rozvíjení dalších teoretických i aplikačních
poznatků.
Vnitřně členěné jednotlivé kapitoly (2. – 5.) popisují způsob naplnění dílčích cílů disertační
práce, včetně metodiky výzkumu a dosažených výsledků. Osobně bych preferovala vynechání
či jen velmi stručné představení některých částí (např. popis původní Bloomovy taxonomie,
typy testových úloh či obecné vlastnosti testu ), protože je považuji zbytečné pro tento typ
vysokoškolské kvalifikační práce.
Výsledky práce se kromě teoretického rozboru literatury opírají o dva výzkumy. První
představuje komparativní obsahovou analýzu kurikulárních dokumentů Česka, Slovenska,
USA a Finska, a to na základě revidované Bloomovy taxonomie (viz 3. kapitola). Druhý
rozsáhlejší výzkum empirického charakteru byl zaměřen na ověření dosažené míry osvojení
vybraných mapových dovedností žáků různého věku (viz kapitola 4.3 a 5.), který byl
realizován na základě autorem vytvořeného testu mapových dovedností gradující náročnosti.
Výsledky testování byly zpracovány za pomoci standardních statistických metod.
Zaměření i způsob provedení těchto výzkumů nutno ocenit, neboť v Česku nebyly obdobné
výzkumy dosud realizovány. Využité metodologické postupy vytvořily dostatečnou základnu
pro získání podnětných poznatků pro další výzkum ale i pro argumentaci v decizní sféře.
Nosnou část práce představuje i závěr disertační práce, kde jsou sumarizovány předchozí
výsledky formou obecnějších závěrů.
V neposlední řadě svoji hodnotu má i šest příloh práce, zejména použitý test mapových
dovedností.
K obsahové a metodické stránce dizertační práce mám pouze poznámky a připomínky
drobného významu. Při obhajobě žádám reakci na tyto otázky:
První okruh otázek se týká komparativní analýzy vybraných zahraničních kurikulárních
dokumentů.
a)

Do jaké míry výsledná zjištění jsou ovlivněna odlišnou koncepcí těchto dokumentů?

b)

Co v případě ověřování mapových dovedností je považováno za konceptuální znalost?

Druhý okruh otázek je zaměřen na empirický výzkum mapových dovedností.
a)
Na základě čeho považuje autor test mapových dovedností za standardizovaný (str.
72)? Je standard dán anebo se teprve pro potřeby Česka vytváří?
b)
Jakým způsobem zvolená koncepce testu mapových dovedností ovlivňuje získané
výsledky?
c)
Lze v obecné rovině specifikovat podstatu gradující náročnosti mapových dovedností?
Řečeno konkrétním příkladem, je používání měřítka mapy snadná nebo náročnější
dovednost? Co vše rozhoduje o zařazení konkrétní dovednosti do pomyslného žebříčku míry
náročnosti?
Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň

Doktorand používá v disertační práci kvalifikovaného odborného jazyka. Pouze na několika
místech je diskutabilní použití určitého odborného pojmu. Například v úvodní části druhé
kapitoly (str. 14) autor píše, že „… je zřejmé, že dovednosti jsou v RVP … jednou z klíčových
oblastí obsahu i výsledků vzdělávání“. Připomínám, že pojem dovednost není ani uveden ve
slovníčku těchto dokumentů. Dalším příkladem je použití pojmu efektivita. Na str. 71 autor
odkazuje na diskusi o efektivitě výuky v předchozím odstavci, kde ale neoperuje s efektivitou
výuky, nýbrž s hodnocením výuky.
Stylisticky je disertační práce na dobré jazykové úrovni se smyslem pro podstatu sdělení
a shrnutí hlavních myšlenek. Dle mého soudu jazykový projev autora narušuje pouze
poměrně časté slovní spojení „je záhodno“.
Jen zřídka autor používá velmi hutné odborné zkratky, kde vlivem zjednodušení může dojít
k polemickým reakcím. Příkladem je slovní spojení „nedokončený kognitivní vývoj“ na str. 13
(z jakého aspektu nedokončený?).
Seznam zdrojů a použité literatury považuji pro potřeby zarámování provedeného výzkumu
za dostatečný. Autor v seznamu literatury uvádí celkem 105 titulů, českých i zahraničních.
Nutno však poznamenat, že snaha autora postihnout sledovanou problematiku co
nejkomplexněji (do šířky, včetně přesahu do dalších oborů) vedla místy k využívání jen
několika titulů souhrnného charakteru (např. od autorů Catling; Švec; Vágnerová), některé
z nich byly i staršího data.
Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru
Disertační práce má teoretickou, odborně praktickou i inspirativní hodnotu pro všechny,
kteří se zabývají mapovými dovednostmi v kontextu geografického vzdělávání. Z pohledu
rozvoje vědního oboru didaktiky geografie v Česku vidím hlavní přínos práce ve snaze
o ucelený pohled na sledovanou problematiku. V neposlední řadě studie s tímto zaměřením
přináší i řadu poznatků využitelných při plánování a projektování mapových dovedností na
úrovni národní i školní. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na konferenci IGU CGE ve Freiburgu
(2012), kde autor prezentoval výsledky komparativní analýzy mapových dovedností ve
vybraných zahraničních kurikulárních dokumentech (tj. výsledky 3. kapitoly), tato část má
inspirativní hodnotu i na mezinárodní úrovni.
Výsledné posouzení disertační práce
Ke shrnutí výsledného posouzení disertační práce uvádím následující:


obsahové zaměření se jeví jako aktuální,



svým rozsahem je práce dostatečně rozsáhlá ke zvolenému obsahovému zaměření a
vymezeným cílům,



zformulovaný hlavní cíl lze považovat za splněný, což je potvrzeno naplněním dílčích
cílů



práce prohlubuje poznatky o zkoumané problematice jak v rovině teoretické, tak i
metodické,



zvolené metodologické postupy se jeví jako přiměřené k dosažení vymezených cílů,



výsledná obsahová i formální podoba disertační práce jednoznačně svědčí o odborné
fundovanosti autora.

Závěr a doporučení

Disertační práci, i přes výše uvedené drobné připomínky, pokládám za poměrně zdařilou.
Splňuje zadané cíle a svým obsahem přináší inovované poznatky, které jsou podnětné pro
rozvoj teorie didaktiky geografie i školní praxe. Doktorand prokazuje tvůrčí schopnosti v dané
oblasti výzkumu, teoretické znalosti na vysoké úrovni a také dovednost uplatnit je ve školní
praxi.
Protože předložená disertační práce splňuje po odborné i formální stránce všechna kritéria
standardně kladená na disertační práce v daném oboru, doporučuji disertační práci
k obhajobě.
V Praze dne 14. září 2012
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
oponent disertační práce

