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Stanoviskohabil itačnÍ
komise:
Hodnocení vědeckékvalifikace uchazeče
Vědeckou kvalifikaci zača| uchazeč nabývat v pruběhu doktorského studijního progrÍtmu
Pedagogika' obor Pedagogika. Úspěšným absolvoviínímdoktorského sfudia ziska| vědecký
titul Ph.D., a to obhajobou disertačnípráce Pojmy v učebnicíchzeměpisu a jejich přiměřenost
věku žáků.Již v této práci se začala projevovat mezioborová orientace uchazeče _ jeho
teoretická a výzkumná aktivita se pohybova|a mezi didaktikou geografie a pedagogikou.
Posfupně se uchazeč ýrazŇji orientoval na obecnějšídidaktické problémy (zejménateorii
kurikula), aniŽ při tom ztráce| ze zÍete|especifické, oborově didaktické otázky. Zájem o
vědeckovýzkumnou činnostse projevoval jeho zapojovánim do grantových projektů.V letech
2006-20|l se podílel na řešeníýznamného projektu Centrum záklgdního ýzkumu školního
vzdělávóní. Byl řešitelem projektu GA Čp. pritezttosti kromíjení kompetence křešení
problémův učebnicícha ve výuce (2012-2014).V souěasnédobě je členemřešitelského
týmu
dvou projektůGA Čx 1unarení didahického věděnípro roníjení kvality výulry 20|4-2016,
Mezi akceptací a rezistencí: vnímáníkurikulárních změn učiteli 2015-2017). Podílel se také
na řešenídalších,zejména intemích projektů PdF MU (16 projektu); zaměřoval se v nich
předevšímna projektoviíní a realizaci kurikula. Řešením projektů se vědecká kvalifikace

uchazeče prohlubovala, a to nejenom v oblasti metodologické, ale i v jeho stále širším
zapojováni do t1imovéspolupráce.
obsahově se vědecké aktivity uchazeče týkají několika oblastí - kromě jtž zminěné
kurikulrímí problematiky je to výzkum učebnic a výzkum v didaktice geografie. Některé
vyzkumy zasahují také do oblasti pedeutologické, zejménajiž zmíněný grantový projekt
Unóření didaktickéhověděnípro zlepšení:roníjení lcvality,y"l,y.
Výsledky své vědecké činnosti uchazeč prezentoval především formou knižních'
časopiseckých a sborníkových prací. Je autorem jedné monografie Příležitosti k roníjení
kompetencek řešeníproblémův učebnicícha ve ýuce zeměpisu.Na šestiodbomých knihách
participoval jako spoluautor. Je autorem nebo spoluautorem sedmnácti kapitol v odborných
knihách, znichž šestje uveřejněno ve světovém jazyce. Autorsky se podílel na pěti článcích
registrovaných v databázich SCOPUS nebo ERIH. Šest sfudií publikoval v českých
recenzovaných časopisech,23 příspěvkůuveřejnil ve sbornících,z nichž dva jsou zaŤazeny
v ISI Proceedings.
Další formou prezentace vědecké činnosti uchazeěe jsou tuzemskéa zahraričníkonference
(Německo, Rakousko' Velká Británie, Švédsko,
Norsko, Finsko, Řecko a Slovensko).Na nich
přednesl 35 příspěvki, ztoho 11 vanglickém jazyce a 4 v německémjazyce. Vědeckou
kvalifikaci si uchazeč prohluboval řadou stžtživ zalvaniči (Rakousko' Německo, Polsko,
Španělsko,
Portugalsko,Řecko).
P. Knecht je v odborných kruzích uznávanou autoritou. Svěděí o tom, mimo jiné, citace jeho
prací. Dosud bylo zaznanenáno 7 citaci ve WoS, 7 ve SCoPUS a dalších 189 citací
publikovaných prací uchazeče.Uchazeč přednesl pět vyžádartýchpřednášek, z toho dvě na
Slovensku. Významné je také jeho členství v redakčníchradách vědeckých časopisůa
orgánech odbomých společností.V současnédobě je vedoucím redaktorem a předsedou
redakčnírady časopisuPedagogickó orientace (indexovan v databázi ERIH), členemredakění
rady ěasopisu Review of International Geographical Education online (vydavatel Eskisehir
osmangazi University, Turkey), členem výboru Českéasociace pedagogického výzkumu a
vedoucím redaktorem Bulletinu ČAPV, členem hlavního ýboru Česképedagogické
společnosti a členem Expertní skupiny pro geografické vzdělávání MŠMT Čn. za vyraz
oceněnívědeckou komunitou lze povaŽovat stipendium, kterézískal v letech 2006 a 2014 na
Georg Eckert Institute for International Textbook Research (Braunschweig, Německo).
Rozsahlá je recenzníěinnost uchazeče.
Záyérz Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazečev rámci habilitatníchÍizenív oboru Pedagogika na MU.
Hodnocení pedagogickézpůsobilosti uchazeče
Uchazeě pedagogicky působína Pedagogické fakultě MU (od roku 2008) a na částečný
úvazek také na Zék|adní škole Kotlářská v Bmě, kde vyučuje zeměpis. TěŽištěm
pedagogickéhopůsobeníuchazečena pedagogické fakultě je jeho výuková a konzultační
činnost.V magisterskémstudiu se podílína přednáškách z obecné didahilq a vede seminaře
z tohoto předmětu. Ve studiu učitelstvízeměpisu pro ZŠ garantujepředmět Učebnice,který
takévyrrčuje.Vedl šestdiplomových prací,kterébyly úspěšněobhájeny. Řadu diplomoých
prací oponoval. Je spoluautorem rozsáhlého e-learningovéhokurzu z obecnédidaktiky, textu
Standardy geografickiho vzdělávání v Česku,na Slovensku a v USA, Necháme se inspirovat?
a textu Through the eyes of children. The implementation of a European dimension by peer
learning in primary school, který byl vydán v Berlíně. Je autorem nebo spoluautorem řady
popularizačníchtextů.Čtyři pedagogickétexty byly citovany jinými autory.
Uchazeč působíjako člen komisí pro státní závěrečnézkoušky v oborech Pedagogické
asistentstvípro ZS, obory se zaměřením na vzdě|ávžní,Lektorství cizího jazyka, Učitelství
praktickéhovyučování,Uěitelství pro základni a jazykovéškoly a Učitelstvípro středníškoly.

Podílí se na inovaci pedagogicko-psychologického modulu v navazl,|ícím magisterském
programu Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy. V něm je jedním
z garanti předmětu Školnipedagogika.
Yýznamný je Knechtův podíl v doktorském studijním programu Pedagogika. Přednáší
doktorandům(zejménakurikulární problematiku) a konzultuje jejich disertačnípráce (dosud
byl konzultantem u šestidoktorandů).Je zapojen do metodologických seminiířůpro uchazeče
o doktorskéstudium, ale i pro doktorandy. Uchazečpatří mezi náročné,ale ziíroveňoblíbené
vysokoškolskéučitele,jak to např. dokládají opakovaná studentskáhodnocení.
Závérz Pedagogická způsobilost uchazečeodpovídá požadavkůmstandardně kladeným na
uchazečev rámci habilitačníchřizeni v oboru Pedagogika na MU.
Hodnocení habilitačnípráce uchazeče
Komise se seznámila s obsahem všech tří odborných posudků habilitačnípráce a dospěla
k těmto závěrum:
Pokud jde o aktuálnost niímětu, práce zkoumá, nakolik deklarovaný poŽadavek rozvíjet
žríkovskékompetence řešit problémy skutečně proniká do učebnic a skutečně se stává
součástíkaŽdodennívýuky. Jde o téma'kterév domácím výzkumu není řešeno,a přitom je
velmi důleŽité.Zvo|ený přístup řešenístavína výbornéznalosti rozsáhléhosouboru domácí i
zahraničníliteratury (nejen anglicky' a|e téžněmecky psané).Habilitačnípráce teoreticky
analyzuje pojmy, které jsou pro zvolené téma důleŽité(kompetence, problém, řešení
problému,problémová výuka, učebníúloha a problémováučebníúloha).Zave|mí cenný lze
považovatautorůvtrojdimenzionální model příleŽitostíŽákůk rozvíjeníkompetence k řešení
problémů.Třebďe by| zpracoviín na modelu zeměpisného uěiva, má zřejmě obecnější
platnost. Metodologicky se qýzkumná část opírá o deskriptivně-analýický a explanační
přístup.
Pokud jde o kvalitu a původnost vysledků, práce předkládá výsledky kvantitativního i
kvalitativního zkoumání jak kurikula (zejménaučebnic),tak procesu výuky, a to na modelu
kurikula ffzického zeměpisu a výuky zeměpisu na ziíkladníškole. Jde o originální postup a
výsledky jím získanéjsou nové a současněvarující.Práce poukazuje na nízkou kognitivní
nároěnost souěasných úloh v učebnicíchzeměpisu i na minimální ýský problémových
situacíve zkoumaných hodinách zeměpisu. Nutno ocenit, Že autor se nedopouštínadměrného
zobecňovánía diskutuje i limity zvolenéhopřístupu.
Závér: Úroveň habilitačnípráce uchazečeplně odpovídá požadavkůmstandardněkladeným
na habilitačnípráce v obóru Pedagogika na MU.
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