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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta): 

Natálie Tichá spolu formulovala zaměření své diplomové práce a aktivně se podílela na volbě 

přístupu k danému tématu. Po celou dobu vypracovávání diplomové práce byla iniciativní, případné 

pauzy byly dány vnějšími okolnostmi.  

 

Zadané cíle práce: 

1) Zjistit, jaký postoj mají žáci gymnázií k biologii a které proměnné (pohlaví, věk, oblíbený 

předmět, mimoškolní aktivity) jej ovlivňují. 

2) Zjistit, jak žáci gymnázií hodnotí jednotlivé biologické obory (vzhledem k jejich užitečnosti, 

obtížnosti a míře věnované pozornosti v rámci hodin). 

 

Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční 

literaturou): 

S literaturou pracovala Natálie svědomitě, poté, co dostala články uvádějící do problematiky, vyhledávala 

další samostatně. Ve své diplomové práci správně cituje nezanedbatelné množství původních anglicky 

psaných didaktických článků, ze kterých čerpala a citovala relevantní informace. 

 

Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod, 

aktivita, samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem): 

Chci ocenit, že když už se Natálie Tichá dostala do nějaké (další) fáze vypracovávání diplomové 

práce, ponořila se do ní s dostatečným elánem, potřebným k tomu, aby ji zdárně dokončila. Když 

měla připravený výzkumný nástroj, sehnala si samostatně školy, kde jí umožnili sebrat data. Data 

následně správně přepsala a připravila pro analýzu. Po počátečním „zaškolení“ provedla základní 

statistické zpracování dat včetně analýzy rozptylu (ANOVA), výsledky testů samostatně 

interpretovala. Na konzultace chodila vždy připravená a domluvenou práci měla hotovou. Celkově 

jsem se spoluprací spokojená. 

 

Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek, 

diskutování výsledků, spolupráce se školitelem): 

Obdobně je na místě pochválit práci Natálie v průběhu sepisování předložené práce. Posílala nové verze 

práce včas a podle mého názoru na velmi dobré úrovni, takže až na výjimky nebylo nutné ladění formulací 

a zásadní přepisování. Všechny připomínky (i ty, které byly z mé strany na poslední chvíli) Natálie vždy 

zapracovala, a když sama přišla na chybu v dotazníku, diskutovala následky pro provedený výzkum.  

 

Připomínky k odevzdané verzi práce: 

Nemám. 

 

Otázky k obhajobě: 

Nemám. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Podle mého názoru Natálie Tichá splnila cíle, které si pro svoji diplomovou práci stanovila. Pomocí 

dotazníku sebrala data od 192 žáků středních škol a mohla tak vyhodnotit jejich postoj k biologii a 

hodnocení jednotlivých biologických oborů z hlediska užitečnosti, obtížnosti a míře věnované 



pozornosti v rámci hodin. Natálie si v průběhu práce osvojila základní metody sběru a vyhodnocení 

dat, k práci obecně přistupovala samostatně a s potřebnou iniciativou. Předloženou diplomovou práci 

proto hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
 

Návrh hodnocení školitele (konečnou známku stanoví komise, která přihlíží i ke kvalitě obhajoby): 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 

 

 


