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Posudek oponenta na diplomovou práci 
 oponentský posudek Jméno posuzovatele: Mgr. Radim Kuba 

 

Datum: 2. 2. 2019 

 

Autor: Natálie Tichá 

 

Název práce: Postoj žáků středních škol k biologii 

 

 

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).  

 

(cíle jsou jasně definovány v úvodu práce) 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 77 stran (z toho 7,5 stran rešerše, 17 stran příloh, 8 

stran referencí) 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO   NE 

Je uveden seznam zkratek? ANO   NE 

 

 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO   NE 

Je napsán srozumitelně? ANO   NE  

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? (V souladu s pravidly zveřejněnými katedrou 

– tj. literární přehled obsahuje především citace primárních zdrojů, ne opisy učebnic) ANO   NE 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE  

Jak student pracuje se zdroji?  

 

Práce se zdroji je v pořádku a vyhovuje požadavkům na daný typ práce. Potřebné teze jsou řádně 

podpořeny referencemi. Jediné zásadnější doporučení k této části práce je využívání obratů 

průměrné“/„neutrální“. V rešerši je to opakovaně využíváno v souvislosti s výsledky předchozích studií, 

avšak bez podrobnějšího popisu metodiky studií mají jen malou výpovědní hodnotu. Příklad – co to 

znamená, že hodnocení předmětu/oblasti bylo „průměrné“? Jedná se o průměr na škále 1–10 (tzn. např. 5 

bodů z 10) či v porovnání s ostatními předměty (hodnocení 8, ale polovina ostatních měla 9 bodů a druhá 

polovina 7)? V obou případech je to průměrné (v prvním z hlediska toho, že to je „v polovině škály“, ve 

druhém že to je v polovině seřazených předmětů). Porovnává se tedy pořadí předmětů z hlediska 

maximálního počtu bodů na stupnici či v porovnání s ostatními předměty? 

Literární úvod má 7.5 stran, což mi přijde zbytečně málo a místy opravdu působí, že jde pouze po 

povrchových informacích. Na druhou stranu však právě tento menší rozsah čtenáři zcela jistě ocení. Jedná i 

tak o kompaktní text a je možné, že by přílišné detaily čtenáře zbytečně zahltily.    

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO   NE 

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO   NE 

 

Využití dotazníku i jeho popsání je v pořádku a k řešení daných hypotéz je zcela jistě vhodnou metodou. 

Přesto se však v metodice nachází několik „nedostatků“ (rozepsané níže).  
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Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO   NE 

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO   NE 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO   NE (spíše ne, ale pedagogové výsledky 

mohou využít k inovaci výukových plánů a metod) 

Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi? ANO   NE (pokud se 

to tak dá říci – výzkum pochází ze školní praxe) 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO   NE V čem jsou nedostatky? 

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO   NE  Co chybí, v čem je nedostačující?  

  

Celá praktická část je kvalitně zpracována – vše je pečlivě popsáno, použita adekvátní statistika atd. Jen 

však – výsledky jdou z mého pohledu pouze po povrchu problematiky, studentka se neodvážila podívat na 

„zajímavější“ aspekty. Jako výsledek jí stačí spočítat průměr ze 192 žáků, porovnat ho pro muže a ženy a 

hotovo. Vzhledem k tomu, že jsem již při řešení práce částečně nahlédl do „zákulisí“, tak vím, že původně 

bylo plánované s danými otázkami pracovat jako s faktory (faktorová analýza byla dělána na jiném vzorku 

ve výzkumu, který je v práci citován). Data nasbíraná autorkou však s těmito faktory nekorespondovala, 

takže se studentka rozhodla využít pouze obecné hodnocení. Samozřejmě chápu, že v takovém případě je 

obtížné vymyslet „co s tím dále“ a také chápu, že se studentce nechtělo pouštět do dělání vlastní faktorové 

analýzy (bez předchozí přípravy a navíc v rámci učitelského studia by se jednalo o nadstandardní krok).  

V takovém případě by ale práce byla mnohem zajímavější. Chápu tedy, že k tomuto nedošlo, ale myslím, 

že je velká škoda, že se studentka nerozhodla podívat na dané otázky více dopodrobna, neboť to v mnoha 

případech přímo vybízí. Práce jako taková v aktuálním podání vyznívá v zásadě triviálně (ano, lze čekat, že 

„když někdo uvede, že biologie je jeho nejoblíbenější předmět“, tak „bude mít lepší postoj k biologii...“). 

Přitom by se stačilo podívat na daná hodnocení podrobněji (data k dispozici jsou). 

Příklad: z výzkumného hlediska „průměr“ tak, jak je v práci používán, nic moc neřekne. Je totiž ořezaný 

např. o rozložení dat. Pokud tedy porovnáváme ženy a muže (např. v postoji k biologii), ženy mohou mít 

data rozložení „U“, zatímco u mužů „obrácené U“. Pro obě skupiny tedy průměr vyjde stejný (anebo je to 

mírně posunuto, takže pro jednu z nich větší a signifikantně vyjde i testování rozdílu...). Chybí tam však 

zcela informace o tom, že ženy mají (jak se již dlouho ví např. i z hlediska evoluční biologie) v mnoha 

aspektech tendenci k „průměrovosti“, zatímco u mužů bývají častěji extrémní hodnoty (v pozitivním i 

negativním směru). Čtenář tedy neví, jestli to náhodou třeba u některého pohlaví není rozděleno na 

„biologii miluji/nenávidím“ a u druhého „je mi to jedno/nevím“. 

Když tedy s otázkami není pracováno jako s faktory, to nejmenší, co se dalo udělat, je místo prostých 

průměrů (a souvisejících boxplotů) použít např. i mediány, histogramy či rovnou elegantní houslové grafy, 

které tyto informace navíc obsahují. (Podotýkám však, že odklon od boxplotů k „violin plots“ je poměrně 

progresivní statistický přístup, podobně jako odklon od využívání p hodnot a přechod k „effect size“ – síle 

efektů, které v práci bohužel také nejsou u statistických testů uvedeny). 

Podobně lze nalézt další menší nedostatky ve výzkumné části. Např. nevhodně zvolé škály (protiklad k 

„příliš mnoho“ nemá být „nedostatek“, ale „příliš málo“ – už jen kvůli rozdílnému počtu slov na škále se 

do výsledků zanáší systematická chyba; opačný pól k „zbytečný“ by měl být spíše „nutný, potřebný“ než 

„užitečný“). Nekonzistentní je zařazení výzkumných oborů biologie – proč je samostatně zařazena 

fyziologie? Je myšlena fyziologie člověka, zvířat či rostlin? Proč tam tedy není i anatomie, morfologie... 

Podobně např. otázky z přeloženého dotazníku nevypovídají ani tak o postoji k biologii obecné, ale spíše 

o biologii v podání daného učitele či jeho chování (obsahuje otázky typu „můj učitel je můj osobní vzor, 

náš učitel nás vede k aktivní práci, mám rád našeho učitele biologie“), což je ale pravděpodobně 

způsobeno přejatým dotazníkem. Tyto otázky by pravděpodobně sytily samostatný faktor, ale jelikož je vše 

zprůměrované, tak to může ten celkový průměr jakožto proměnou „postoj k biologii“. Na konci je 

konstatováno, že tento postoj vyšel průměrný/neutrální – třeba by při zanedbání těchto otázek vyšel postoj 

kladný (nebo naopak negativní). Z tohoto hlediska tedy celkový výsledek práce lze brát pouze s rezervou. 
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Bylo by také velmi hezké, kdyby např. v dotazníku byly i otázky zaměřené na to, které konkrétní kapitoly 

z jednotlivých oborů biologie by tedy žáci rádi vyřadili (anebo hodnotit postoj ne jen k celým oborům typu 

botanika, ale i konkrétní části – např. systematika, poznávačky, fyziologie rostlin...). Také by jako kontrolní 

otázky mohlo být vhodné zařadit aspoň obecné hodnocení jiných předmětů – např. cizího jazyka, dějepisu.  

Naopak velmi chválím za zpracovanou kapitolu o statistice. Myslím, že se studentce velmi povedla. 

Stejně tak kapitola „Diskuse“ je velmi hezky napsaná. Kvituji, že studentka uvádí i sebereflexi a nedostatky 

v práci související např. s tím, že proces přeložení dotazníku z angličtiny nebyl zcela podle metodických 

příruček. Mnoho lidí nerado podobné aspekty uvádí, ale myslím, že je to velmi vhodné a práci to naopak 

zvyšuje úroveň. 

 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO   NE 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO   NE 

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO   NE (zpravidla se jedná 

pouze o diskutování získaných výsledků bez přesahu do dalších výzkumů, byť je diskuse kvalitně 

napsaná) 

 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO   NE 

 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

K formální úrovni práci mám několik poznámek: 

 Jazyková úroveň by snesla vylepšení – v práci se objevují překlepy, nesprávná skloňování apod., 

což je ale v práci rozsahu DP očekávatelné. Z typografických nedostatků se dále objevuje např. 

tučnost jako první volba zvýraznění textu (první úroveň by měla být kurzíva), občasné využití 

spojovníku místo pomlček atd. (to jsou však samozřejmě drobnosti...). 

 Podobně se mi moc nelíbí využití předdefinovaných barevných nadpisů z Office Word (možná 

další z projevů snahy o co nejmenší náročnost práce, o které hovořím níže?), kde opticky nadpisy 

někde i působí méně výrazně než hlavní text a barevné nadpisy se do odborného textu zkrátka 

nehodí (ale v tomto se může jednat o subjektivní estetické vnímání a nepovažuji to za velký 

nedostatek). Studentka navíc využívá číslování nadpisů až do 4. kategorie, což práci ještě více 

znepřehledňuje. 

 Co je však velmi rušivé, je velmi časté „kostrbaté“ vyjadřování jakož i využití slov z obecné 

češtiny (např. „akorát“ – a to i v dotazníku pro respondenty) či zvláštních obratů (např. 

„chlapci tíhli k“ nebo „Výzkum byl uskutečněn se žáky středních škol“ ve smyslu „respondenty 

byli“), což se do odborné práce nehodí. Studentka často používá dlouhá souvětí s „květnatým 

obsahem“, který se však špatně čte a ještě hůře chápe. V mnoha případech je slovosled vět velmi 

„nečeský“ a těžkopádný. Některé části jsem si musel přečíst několikrát, abych pochopil, co je 

hlavní myšlenkou. Textu by značně prospělo rozčlenění na kratší věty a vypuštění výplňových 

slov či spojení. Celý text by se tím značně zpřehlednil.  

Na druhou stranu – musím rozhodně pochválit za velmi hezký abstrakt, který velmi výstižně 

charakterizuje provedenou práci. Pokud by na jeho konci ještě byly 1–2 věty shrnutí „diskuse“, byl by 

takřka dokonalý. Moc se mi také líbí uchopení kapitoly „Vymezení používaných pojmů“.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Po přečtení práce z ní mám smíšené pocity. Velice oceňuji a chválím za jasné provedení z hlediska cílů 

práce, metodiky, designu studie obecně i analýz výsledků včetně statistiky. Z tohoto hlediska je práce velmi 
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kvalitní a příjemně srozumitelná.  

Na druhou stranu mi přijde, že podání výsledků je vlastně opravdu až příliš triviální. Jak píši výše, ve 

většině případů jde o využití průměru a testování dvou či tří skupin, kdy výsledek analýz často není nijak 

překvapující. Přitom již při čtení čtenáře napadá mnoho velmi zajímavých sub-analýz, které by při využití 

již nasbíraných dat mohly práci posunout o úroveň výše. Kapitola výsledky na mě působí zbytečně s 

nevyužitým potenciálem skoro jako snaha v závěru minimalizovat vložené úsilí a spokojení se s průměrným 

výsledkem („nenadchne, neurazí“). Práce je kvalitní, hezky napsaná i zpracovaná – všechna čest. Mohla to 

však být práce doslova výborná, pokud by do zpracování výsledků bylo věnováno ještě trochu více energie. 

 Rozhodně chválím za rozsah a srozumitelnost výzkumu, neboť některé práce bývají překombinované a 

naopak příliš komplexní – tato práce je spíše opak.  

Vzhledem k tomu váhám mezi hodnocením 1–2 s tím, že ale bude záležet na profesionalitě obhajoby, kde 

budu rád, když studentka prokáže i širší vědecké myšlení (např. doplní, co by bylo vhodné dále udělat, kam 

s výzkumem pokračovat...). V tuto chvíli se však přikláním spíše k hodnocení „výborně“ (žádný učený 

z nebe nespadl, podněty výše berte spíše jako možnost, jak případně práci vylepšit např. pro publikační 

účely ). 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1) Co to znamená, že „o chemická témata žáci obecně jeví podprůměrný zájem“ (a analogicky, že 

biologie se těší velkému zájmu)? Jde mi o metodiku – jak jsem nastínil výše, jde o hodnocení na 

škále nebo pořadí předmětů podle toho, jak žáci zajímají (nebo kombinaci)? Každá z metod se pak 

dá interpretovat úplně jinak (např. první případ vyjde stejně, i když se hodnocení cizího jazyka zvýší 

z hodnocení 1 na hodnocení 10).  

2) Nemůže jedním z důvodů, proč v přírodovědné gramotnosti dopadáme hůře, být např. nižší časová 

dotace na biologii než v jiných státech? (např. Finsko, Estonsko..). Nebo učíme jiné informace? 

(např. jsou nějaká témata z biologie, která se v jiných státech neučí, ale u nás ano?). Případně co je 

podle Vás hlavní příčinnou těchto rozdílů? 

3) Zmiňujete, že data z projektu ROSE z celého světa ukazují, že čím rozvinutější země je, tím menší je 

zájem jejich žáků o přírodní vědy ve škole. Čím to podle Vás může být? Může to být tím, že je biologie 

(přírodní vědy) žákům představována jako „špinavá“ věda, u které se pracuje rukama, zatímco většina 

žáků by možná chtěla pracovat v čisté kanceláři (prototyp „bílých límečků“)? Může u tohoto hrát 

případně roli i upravenost/neupravenost učitelů biologie? 

 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


