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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 práce jsou uvedeny v kapitole 2. Cíle jsou celkem tři: (1) Zmapovat dostupnou středoškolskou 
literaturu, která obsahuje učivo z oblasti molekulární biologie a genetiky, (2) zjistit názor učitelů 
gymnázií, jaké postavení má molekulární biologie a genetika ve výuce a jak k němu přistupují studenti, 
(3) Navrhnout týdenní praktický kurz pro studenty se zájmem o molekulární biologii a genetiku a 
zpracovat podrobné návody pro jednotlivé dny.  
 
Cíle práce jsou dle mého názoru definovány příliš obecně. Třetí cíl týkající se návrhu praktického 
kurzu by měl vycházet z analýzy vlastního či převzatého výzkumu.   
 
 
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.): 
 
Autorka práce v teoretické části nejprve uvedla postavení učiva molekulární biologie, definovala pojem 
modelový organismus a dále se pak věnovala buněčným a tkáňovým kulturám, jakožto zdroji 
biologického materiálu. Z odborné stránky je text v teoretické části zpracován detailně. V teoretické 
části však zcela chybí informace reflektující didaktickou stránku, která by v práci měla být zohledněna. 
Nejsou popsány žádné organizační formy ani vyučovací metody výuky. I přesto, že se celá praktická 
část práce týká tvorby metodických a pracovních listů využitelných právě při laboratorních cvičení, při 
kterých žáci pracují s mikroskopem a pozorují nejrůznější struktury. Autorka se v teoretické části práce 
dále nezabývá procesem plánování výuky (např. stanovením výukových cílů, didaktickými zásadami 
apod.), tudíž čtenáře neseznamuje ani s hlavními determinanty ovlivňujícími proces vyučování.  
 
Analýza učebnic je pouze povrchní, není zřejmé, proč byly zařazeny i učebnice vydané např. v roce 
1985, ty přeci už nemohou mít platnou doložku MŠMT a nejsou proto v současnosti schválenými 
učebnicemi.  
 
Metoda, kterou autorka práce zvolila, je dotazník, který obsahoval 17 uzavřených a 5 otevřených 
otázek. Z důvodu malé vzorku respondentů (13) by dle mého názoru bylo vhodnější zvolit některou 
z metod kvalitativních, např. rozhovor.  
 
Interpretace výsledků je dle mého názoru navíc nešťastně uváděna v procentuálním výčtu a to přímo 
v grafu i v textu práce. Autorka např. uvádí, že 38,5 % respondentů bylo ve věku v rozmezí od 40-49 
let. Fakticky se jedná o 5 respondentů. Čtenáři by v lepší orientaci pomohlo spíše absolutní vyjádření 
počtu. 
 



Nejčastěji uváděné odpovědi na otevřené otázky jsou představeny v tabulkách 7 a 8. Četnost 
zastoupení jednotlivých odpovědí však není v kapitole Výsledky dotazníku uvedena.  
 
V práci není patrné ani provázání jednotlivých typů výzkumných šetření mezi sebou (analýza učebnic, 
dotazníkové šetření, tvorba metodických materiálů a pracovních listů). Zjištěná data z dotazníku 
nejsou propojena s tvorbou vlastních materiálů.  
 
Vlastní práce je omezena na předložení samostatně vytvořených metodických a pracovních listů. 
Úkoly v laboratorních cvičeních nebyly nikterak ověřeny žádným výzkumným vzorkem, dále autorka 
práce úkoly pouze předkládá a vysvětlení zařazení vybraných úkolů nechává na fantazii čtenáře. 
Dalším nedostatkem je absence zdrojů návodů na laboratorní cvičení a předpisy bezpečnosti práce. 
Předpokládám, že autorka práce hledala inspiraci v některých literárních zdrojích, které neuvedla. 
Žádám tedy o předložení (konkrétní zdroje u každé úlohy). Možností by bylo i vložení Errata do SISu.    
 
V diskusi autorka práce projevila malý přehled o již provedených výzkumech na obdobné téma. Tato 
skutečnost je patrná z nedostatečného citování podobných výzkumných šetření. V celé diskusi je 
čtenář odkazován pouze na dvě práce.  
 
 
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.): 
 
Jazykový projev autorky je na dobré úrovni včetně cizojazyčného abstraktu. Literatura je citována 
pomocí pořadových čísel odkazujících na přehled literatury uvedeným za textem. Nešťastné je 
citování v textu stylem, že na konci celé kapitoly jsou uvedeny veškeré citace naráz – viz např. kap. 
1.3.5 a jinde. Jak bylo již uvedeno výše v textu, doporučila bych zařazení literatury věnující se 
organizačním formám a metodám výuky, didaktickým zásadám, výukovým cílům apod. (viz např. 
Kalhoust a Obst, 2000; Maňák a Švec, 2009). Autorka práce čerpala nejenom z domácích, ale 
dostatečně i ze zahraničních zdrojů. Některé zdroje jsou však citovány z Wikipedie.  
 
Obrázky, tabulky a grafy jsou řádně očíslovány a je na ně odkazováno v textu. Obrázek 2 je nečitelný. 
Např. u obrázků 1,5 a 6 nejsou uvedeny zdroje. Pokud autorka použila vlastní fotografie, bylo by 
vhodné tuto skutečnost uvést. Příloha obsahuje dotazník zaslaný respondentům.  
 
Autorka v práci dodržela základní formální členění textu do kapitol.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný  
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Oceňuji zaměření práce na obory molekulární biologie a genetiky, jakožto obory, které jsou 
v současné době na vzestupu. Zároveň se jedná o obory, které přesahují do běžného života žáků. 
Vytvořené materiály mohou posloužit především učitelům resp. lektorům a studentům středních škol 
se zvýšeným zájmem o dané obory, kteří by měli zájem účastnit se týdenního kurzu.  
 
Za slabé stránky práce považuji především nedostatečné zpracování tématu z hlediska implikace 
poznatků z didaktiky a obecné pedagogiky. Dalším nedostatkem je i množství respondentů (13), 
k jehož zkoumání byla zvolena kvantitativní metoda.  
 
Přínos materiálů pro praxi spatřuji pouze pro malé množství vybraných zájemců. S ohledem na 
prováděné pokusy na gymnáziích, viz výsledky této práce, a nedostatečné byť základní zkušenosti 
žáků, si nedovedu představit možnost aplikace navrhovaných cvičení.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
  

1. V textu práce píšete o velké náročnosti kurzu na zajištění přístrojů a z toho plynoucí nutnosti 
spolupráce s vědeckým molekulárně-biologickým pracovištěm. Máte na mysli nějaké 



konkrétní? Pokud ano, existuje již nějaká fungující forma spolupráce Vámi vybraného 
vědeckého molekulárně-biologického pracoviště s jakýmkoli typem SŠ či gymnázií? 

2.  Dovedete si představit modifikaci Vámi vybrané a navržené činnosti, kterou by bylo možné 
zrealizovat přímo na SŠ či gymnáziu?  

3. Doplňte současnou literaturu zabývající se molekulárně biologickými praktickými cvičeními 
(výzkumy, metodiky).  

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
V práci shledávám výše zmíněné nedostatky, přesto práci vzhledem k prokázání znalostí po odborné 
stránce doporučuji k obhajobě.   
 
 
V: Praze Datum: 3.9.2019                                        …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 

 


