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Předkládaná diplomová práce je složena z teoretické, tvůrčí a výzkumné části. Stanovené cíle 

jednotlivých částí jsou přehledně definovány v úvodu práce. Formální členění práce je přehledné, 

s logickou návazností. Práce je čtivá a psaný projev je na velmi dobré úrovni.   

Teoretická část přináší mnoho zajímavých a aktuálních informací z oblasti geneticky 

modifikovaných organismů (GMO). Je patrný autorčin široký přehled o dané tematice, což vyplývá 

i ze skutečnosti, že se autorka danému tématu věnovala i ve své bakalářské práci. 

Tvůrčí část zahrnuje navrženou vyučovací hodinu na téma GMO a náležející didaktické podklady 

(power pointová prezentace, pracovní listy – interaktivní pracovní listy, pomocný text pro učitele 

a písemnou přípravu na hodinu). Power pointová prezentace je pěně graficky zpracovaná, se 

stručným textem a otázkami k zamyšlení, slouží jako podpůrný materiál k výkladu. Pracovní listy 

obsahují rozmanité typy úloh s mezipředmětovými vztahy (např. matematika, zeměpis). Autorka 

sama danou hodiny odučila na dvou různých středních školách. 

V rámci výzkumu (dotazníkovým šetřením) autorka zjišťovala, zda navržená vyučovací hodina 

mění nazírání respondentů na problematiku GMO a zda rozšiřuje faktické znalosti respondentů v 

otázkách klasické genetiky, genového inženýrství atp. Metodika výzkumu je přehledně 

zpracována a výsledky jsou prezentovány ve formě grafů. Odpovědi na otevřené otázky 

dotazníku jsou kategorizovány a prezentovány ve formě tabulek. Pro srovnání dat využila autorka 

statistické testy (z-score test a chí-kvadrát test). Po drobných úpravách by mohla být vybraná 

část výsledků publikována v periodicích pro učitele. 

Autorka zpracovávala diplomovou práci velice svědomitě, pracovala samostatně a práci průběžně 

konzultovala. Práce splňuje nároky kladené na typ diplomových prací a doporučuju ji k obhajobě. 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

• Jaké jsou Vaše osobní dojmy z výuky daného tématu? Byli žáci při výuce aktivní a zajímali se o 

dané téma nebo byli spíše pasivní a bez zájmu? 

  

• Z výsledků vyplývá, že po absolvování výuky došlo mimo jiné ke změně názorů žáků na 

konzumaci geneticky modifikovaných potravin. Čím si tuto změnu názorů vysvětlujete?  
 

V Praze, dne 2. 9. 2019                                       PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.  


