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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku práce s textem ve
výuce biologie s cílem vytvořit a ověřit úlohy týkající se vybraných přírodopisných témat.
Práce obsahuje 76 stran textu včetně použité literatury a dalších informačních zdrojů,
v příloze autorka uvádí práce žáků s navrženým textovým materiálem.
V první teoretické části práce rešeršního charakteru autorka v rámci charakteristiky RVP
identifikuje klíčové kompetence, zabývá se možnostmi získávání klíčových kompetencí,
jejich rozvojem a v závěru kapitoly i jejich rozpracováním. Jako teoretická východiska pro
akční výzkum autorka rešeršně zpracovala problematiku čtenářské gramotnosti, kritického
myšlení, třífázového modelu učení a metod výuky podporující kritické myšlení ve školním
prostředí. Teoretickým východiskem pro vlastní výzkumnou a praktickou část je
charakteristika akčního výzkumu včetně popisu jeho fází a metod.
Výzkumná část práce je uvedena stručnou metodologií, dále autorka popisuje tvorbu
vybraných přírodopisných úloh využívajících práci s textem a uvádí průběh sběru dat.
V samostatné kapitole autorka uvádí výsledky ověřování zpracovaných témat. Ověření
navržených textů proběhlo ve vybraných třídách druhého stupně základní školy tak, aby
ověřované úlohy korespondovaly s probíraným učivem. Bodové hodnocení autorka uvádí
v přehledných tabulkách.
Cíle magisterské diplomové práce uvedené v textu Úvodu práce byly naplněny. Práce je
provázaná, poměrně logicky strukturovaná, s kultivovaným jazykovým projevem. Použité
zdroje informací jsou řádně citované. Výsledky výzkumu ukázaly, že je třeba některé úlohy
pro další využití ve výuce upravit.
Připomínky a otázky k obhajobě:
• Forma sdělování informací (množné nebo jednotné číslo?) – v některých případech
nejednotnost
• Není uveden v přehledu seznam obrázků v zadávaných úlohách
• Postrádám navíc závěrečné stručné a přehledné shrnutí výsledků ověřování práce
s textem – prosím uvést u obhajoby
• Kap. Diskuze je velmi krátká, postrádám porovnání s výsledky případných jiných
studií, prosím doplnit u obhajoby
• U obhajoby prosím uvést alespoň jeden až dva příklady textů upravených na základě
výsledků šetření
Předložená magisterská diplomová práce splňuje i s výše zmíněnými připomínkami
požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě
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