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1. CÍLE A HYPOTÉZY 

Hlavními cíli předložené diplomové práce, které autorka jasně formulovala v samostatné kapitole, bylo 1) Srovnat 

na základě literární rešerše integrovanou a do jednotlivých předmětů rozdělenou výuku přírodních věd na vzdělávací 

úrovni ISCED 2 v České republice a v Norsku; 2) Kvalitativní analýzou zjistit dopad rozdílného pojetí výuky přírodních 

věd na schopnost učitelů odpovídat žákům na otázky integrující poznatky z více přírodovědných oborů. Oba hlavní 

cíle, včetně cílů dílčích byly splněny.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

Předložená diplomová práce je rozdělena na dvě čísti – teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části se autorka 

nejprve zabývá dvěma přístupy k výuce přírodních věd, tj. klasické výuce rozdělené do jednotlivých předmětů, která 

je běžná ve většině evropských států a výuce integrované. Druhý jmenovaný přístup popisuje podrobněji, což 

přisuzuji jeho nízkému zastoupení v Evropě na vzdělávací úrovni ISCED 2 a potřebě uvést jeho jistá organizační 

specifika. Oba přístupy jsou popisovány mj. s ohledem na rozvoj přírodovědné gramotnosti, motivaci žáků a jsou 

kriticky hodnoceny jejich přínosy i nedostatky s odkazem na příslušnou literaturu. Pro zhodnocení konkrétních kritérií 

klíčových pro přírodovědné vzdělávání použila autorka v následujících kapitolách jako modelové státy vzhledem 

k osobní zkušenosti Českou republiku a Norské království. Popisuje rovněž vzdělávací systém obou států a stručně 

charakterizuje jejich kurikulární dokumenty s ohledem na výuku přírodních věd. Závěr teoretické části je věnován 

přípravě budoucích učitelů v České republice a v Norsku, který je pro aplikaci konkrétního přístupu výuky přírodních 

věd bezpochyby klíčový.  

Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu realizovaného strukturovanými rozhovory, jež mají podobu 

pokládání otázek českým a norským učitelům „z pohledu žáka“. Metodika výzkumu je podrobná a obsahuje všechny 

nezbytné části (technika sběru dat, vyhodnocení a interpretace, charakteristika respondentů). Výsledky, respektive 

vyhodnocení jednotlivých otázek, jsou popsány přehledně a mají jednotnou strukturu. Autorka pro každou otázku 

nejprve uvádí modelovou odpověď a zdroje, ze kterých byla sestavena. Následně stanovuje kategorie a kódy, jejichž 

přítomnost sleduje a vyhodnocuje pro každého respondenta zvlášť. Teprve poté obecně hodnotí klíčové výsledky 

v rámci jednotlivých otázek a porovnává odpovědi českých a norských učitelů, tedy zástupců dvou různých přístupů 
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k výuce přírodních věd. V závěru praktické části také zjišťuje osobní preference dotazovaných učitelů a vyhodnocuje 

jejich názory na klady a zápory obou přístupů.  

Diskuse předkládané diplomové práce je rozsáhlá a logicky strukturovaná. Jsou diskutovány obecné trendy 

interpretace učitelů vyskytující se v jejich odpovědích na jednotlivé otázky i rozdílné odpovědi českých a norských 

učitelů. Autorka také diskutuje mj. vnímání reálného využití přírodních věd oběma skupinami respondentů. Veškeré 

poznatky jsou dány do kontextu odpovídající citované literatury. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 

Práce je přehledně strukturována a všechny její části na sebe logicky navazují. Obsahové zpracování i grafická úprava 

svědčí o autorčině pečlivém přístupu k dané problematice. Kapitoly, které by v hlavním textu mohly působit rušivě, 

jsou chytře vyčleněny do samostatných příloh. Autorka rovněž přikládá v podobě elektronické přílohy přepis 

jednotlivých rozhovorů v souladu se zvoleným designem výzkumu. 

 

4. KOMENTÁŘ OPONENTKY 

Rešeršní část předložené diplomové práce vytváří dostatečný teoretický podklad pro uvedení do problematiky 

rozdílných přístupů k výuce přírodních věd.  Design kvalitativního výzkumu, který autorka ve své práci zvolila, tedy 

pokládání otázek učitelům z pohledu žáků, považuji za originální a vhodné řešení pro zhodnocení dané problematiky. 

Autorka přistupovala k realizaci rozhovorů, jejich časově náročnému přepisu i kvalitativnímu vyhodnocení velice 

svědomitě a pečlivě. Data získaná pro účely výzkumu jsou mezinárodního charakteru. Velice oceňuji, že autorka 

využila efektivně svůj pobyt v Norsku v rámci projektu Erasmus pro sběr dat a psaní diplomové práce.  

Autorka prokázala při řešení a psaní diplomové práce vysokou míru samostatnosti. Spolupráce s ní byla bez 

problémů. Pro řešení jakýchkoliv budoucích projektů doporučuji autorce využít kompletní časový rámec pro jeho 

plnění, aby měla větší možnosti při hledání dílčích řešení a vyvarovala se zbytečnému stresu před termínem 

odevzdání. 

 

5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 4. 1. 2019        PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D. 


