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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle jsou uvedeny v samostatné kapitole 1.1. Jsou formulovány poměrně srozumitelně, výhradu mám 
jen k tomu, že se všechny dílčí cíle vztahují jen k hlavnímu cíli 1 a žádný z dílčích cílů není vztažen 
k hlavnímu cíli 2. Dílčí cíl 4 neodpovídá žádnému z hlavním cílů. Nicméně výzkumný záměr autorky je 
zřejmý a cíle práce byly v podstatě splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená práce je výzkumná a tomu odpovídá i její formální členění. Teorie (kapitoly 2 – 8) obsahuje 
několik nosných témat: výuka přírodních věd rozdělená do jednotlivých předmětů a výuka integrovaná, 
pojetí výuky vzhledem k rozvoji přírodovědné gramotnosti a motivaci, obecný přehled vzdělávacího 
systému ČR a Norska, komparace přírodovědných kurikul obou států a komparace systémů vzdělávání 
učitelů obou států. Integrované výuce je sice v teoretické části (kap. 3) věnováno více prostoru než 
výuce rozdělené do jednotlivých předmětů (kap. 2), ale kromě této výjimky zde najdeme jasné a 
přehledně strukturované informace přiměřeného rozsahu.  
 
Vlastní výzkum začíná od kapitoly 9 přehledem cílů výzkumu a formulací výzkumných otázek. Cíle 
výzkumu se poněkud odlišují od cílů práce. Zvolená výzkumná metoda (rozhovor) odpovídá stanoveným 
cílům. Stejně dobře by ale mohla posloužit písemná varianta (dotazník), kde by navíc bylo možno oslovit 
najednou více respondentů a všechny v mateřském jazyce. Znalostní otázky 1 -3 v rozhovoru jsou 
vlastní konstrukce (byly pilotovány?). Modelové odpovědi by bylo lépe vytvořit na základě vědecké 
literatury, ne učiva v učebnicích (mohou tam být chyby či přílišná zjednodušení). Kódování jste 
prováděla sama? Jak jste postupovala? Protože otázky 1 – 4 jsou znalostní, bylo by vhodné doplnit 
nejen kódy, ale i hodnocení, zda byla informace podána fakticky ve správném nebo nesprávném 
kontextu. Pouhý výskyt pojmu v odpovědi nám příliš neřekne. V tab. 3 (a dalších) by neměl být sloupec 
nadepsaný „kód“, ale „příklad výroku učitele“. Některé kategorie výroků učitelů by bylo možná dobré 
sloučit, např. „produkty fotosyntézy“ a „kyslík jako vedlejší produkt“ v tab. 3, nebo „kyselost a zásaditost“ 
a „pH půdy“ v tab. 7. Dále bych též oddělila znalosti učitelů a jejich názory na to, jak by téma učili (vše 
je uvedeno v jedné tabulce). Též není nutné ve výsledcích uvádět tabulku základních dat (např. tab. 4 
a další), ale již tabulku s výsledky. I když se jedná o kvalitativní výzkum, je nutné výsledky vyhodnotit, a 
kde to jde, i kvantifikovat. Informace, že některý údaj uvedla „většina učitelů“, „odpovědi českých a 
norských učitelů se zásadně nelišily“ a v České republice i v Norsku byli někteří učitelé schopni princip 
fotosyntézy vysvětlit lépe, jiní hůře“, nejsou příliš přesné (např. str. 51, 54). Tyto metodologické 
nedokonalosti se vyskytují i dalším textu, a pokud k tomu připočítáme ještě malý výzkumný vzorek, 
můžeme považovat výsledky jen za orientační. Některé kapitoly navíc neobsahují vůbec žádný text 
(např. 12.1.3, 12.2.2, 12.2.3).       
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 



Práce obsahuje 113 stran textu a 18 stran příloh. Obsahuje všechny předepsané formální náležitosti 
včetně anglického i českého abstraktu. Jazykový projev autorky je na dobré úrovni. Tabulky s výsledky 
nemají příliš velkou vypovídací hodnotu. Literatura je vhodně vybrána a řádně citována. K formální 
úpravě jinak nemám v podstatě žádné další připomínky, práce je zpracována pečlivě.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce je výzkumného charakteru a má standardní úroveň. Teoretická část je poměrně zdařilá, 
kvalitativní výzkum je metodologicky neobratný a autorka z odpovědí učitelů nevytěžila příliš informací. 
Prezentace výsledků je převážně popisná. Zvolená metoda výzkumu byla značně časově náročná, 
z pohledu množství získaných výsledků neefektivní. 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 25.12.2018                                              RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
                 
 

 


