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Název práce: Hodnotí žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií jako atraktivnější reálné 

zoologické preparáty nebo jejich modely? 
 

Cíle práce: 
Za pomoci dotazníkového šetření a preferenčního testu, zjistit preference žáků 2. stupně základních škol a 

nižšího stupně gymnázií pro různé typy výukových pomůcek pro přírodopis, konkrétně modely a reálné 

reparáty. 
 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 67 stran bez příloh, 20 stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO 

Je uveden seznam zkratek? ANO 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? Spíše ANO. Literární přehled obsahuje i kapitoly, které souvisí s tématem diplomové 

práce okrajově (3D tisk, virtuální exkurze), ale chápu jejich zařazení z toho důvodu, aby nebyly pouze 

aktualizovány již napsané rešerše předchozích studentek školitele. Zároveň autor i informace z těchto 

kapitol využívá i dále v práci, což oceňuji. 

 

Je napsán srozumitelně? ANO, Jakub Moudrý přináší srozumitelný přehled o zvolené problematice 

v rozsahu i hloubce obvyklých pro diplomové práce obhajované na KUDBi. Výjimkou je podle mne úvod 

kapitoly 2.2, který působí šroubovaně, a věty zde příliš nenavazují. 

 

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, autor podle mého názoru 

vybírá z publikací relevantní informace, které dále předkládá v diplomové práci. Pouze na dvou místech mě 

závěry autora vyvozené z citované literatury zaujaly, nejsem si jistá, zda opravdu z daných článků 

vyplývají. Jedná se konkrétně o větu „Je tedy očividné, že vliv virtuální reality je značný..“) na str. 14, kdy 

předchozí text zmiňuje, že s virtuální realitou se setkávají již malé děti, ale o zjišťování vlivu nehovoří (i 

když osobně bych se závěrem Jakuba Moudrého souhlasila, myslím si, že by zde měl být podložený studií 

zkoumající právě vliv virtuální reality). Dále je na str. 15 zmíněna studie používající virtuální realitu pro 

pacienty s Alzheimerovou chorobou (Desgranges a kol. 2019). Pokud jsem správně rozuměla, nejednalo se 

o prevenci, i když tato je u uvedení dané studie Jakubem Moudrým zmíněna. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Spíše ANO. Většina citací je 

uvedena správně a dále zmíněné chyby by odstranilo „kontrolní“ pročtení, či použití citačního programu. 

Nicméně: V práci se vyskytuje řada nepřesností, např. překlepů (Webel v textu vs. Weber v seznamu 

literatury), dva autoři práce jsou někdy v textu odděleni čárkou, jindy je použita spojka „a“, jména 

citovaných autorů v textu nejsou skloňována (str. 16), v seznamu literatury chybí v textu citovaná práce 

Puhek, Perše a Šorgo, 2016 (str. 16), práce Králíčka a Bílka je v textu citovaná jako práce pouze Králíčka 

(str. 13), obdobně Davis vs. Davis a Summers. Citace je vždy součástí věty, nicméně autor předložené 

diplomové práce opakovaně ukončuje větu tečkou už před citací, která pak trochu „visí v prázdnotě“. Při 

citování knih mi chybí v textu odkaz na citovanou stránku. 

 

Do literárního přehledu nepatří názory uchazeče, jak jsou zmíněny na stranách 15 („je, podle mého 

názoru, jen otázkou času…“) a 17 („troufám si tvrdit..“). Tvrzení, která jsou zde pronášena, je potřeba 

podložit citací (zejména literárního) zdroje. 

 



Na straně 12 je odkazováno na neexistující kap. 1.3., má být uvedena kapitola 2.3. 

 

A konečně v úvodu kapitoly věnované virtuální realitě je zmíněna řada přínosů. Postrádám ale práce, 

které by hovořily o možných rizikách, či neznámých, které jsou s virtuální realitou také spjaty. Dále u 

virtuálních exkurzí už je předložen vyváženější pohled na problematiku. 

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO 

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO 

Jakub Moudrý podle mého názoru zvolil vhodné metody, pomocí nichž mohl zodpovědět na kladené 

otázky. Tyto metody dostatečně a srozumitelně popsal (až na drobné výjimky, na které se ptám v otázkách 

oponenta). 

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO 

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO, doporučení 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO 

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO 

V diplomové práci jsou představeny výsledky, které jsou relevantní s ohledem na kladené otázky. Výsledky 

jsou jasně popsány v textu a znázorněny na grafech. Pouze v jednom případě jsem narazila na dohad, čím 

by mohly být výsledky způsobeny (str. 37), který patří spíše do diskuze. V případě grafů bych doporučila 

vynechat černá kolečka pro neprůkazné rozdíly. Prezentace výsledků by tak byla přehlednější, úplně postačí 

zbylá barevná kolečka (i když bych se osobně přidržela zavedeného znázornění pomocí jedné či více 

hvězdiček, které je dobře čitelné i při černobílém tisku). U grafů 13 a 14 by podle mého názoru bylo 

vhodné smazat spojnice, jedná se o jednotlivé body. U grafů, které zobrazují hodnocení na Likertově škále 

(45 a 46) by podle mne bylo vhodné zobrazit na ose y celou škálu, nebo alespoň u těchto dvou grafů na 

jedné straně zvolit stejné rozpětí, ne přiblížení, které může na první pohled zkreslovat.  

Pokud vyjde ANOVA neprůkazně, není potřeba počítat post-hoc test (str. 37). 

 

V diplomové práci chybí zmiňovaný dotazník pro učitele. I když autor zmiňuje, že se nakonec rozhodl ho 

nevyhodnocovat, pokud je v textu zmíněn, navíc spolu s tím, že v něm byly, oproti předchozímu výzkumu, 

provedeny změny, měl by být součástí příloh. 

 

Naopak oceňuji uvedení shrnující tabulky 5. Jen bych osobně místo černé barvy písma a + a – u 

neprůkazných korelací zvolila např. 0, ale chápu, že může jít o naznačení trendu. 

 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO, nicméně i když jsou výsledky 

porovnávány s literaturou, ne vždy podle mého názoru jsou předložené literární zdroje relevantní pro 

řešení daných otázek. Konkrétně fakt, že mladší žáci preferovali modely, je podložen zdroji popisujícími 

mediky, či populaci blíže neurčeného věku. To nevysvětluje proč je takový rozdíl mezi žáky základních 

škol a nižšího gymnázia a žáky vyššího gymnázia. Na tuto otázku podle mého názoru Jakub Moudrý 

nenabízí odpověď, ať už založenou na literatuře (chápu, že taková literatura nemusí existovat), či na 

vlastním názoru. Zároveň jak sám autor konstatuje, nabízené odpovědi z literatury na první a druhou 

otázku si do jisté míry protiřečí. 

Hypotézy či návrhy na další řešení problematiky nejsou uvedeny. To ale nepovažuji za nedostatek 

s ohledem na to, že se jedná o výzkum, který naopak navazuje na předchozí a svým způsobem je 

shrnující. 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO 

 

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

Práce je psána na dobré jazykové i grafické úrovni, grafy vhodně doplňují výsledky, je na ně odkazováno 



z textu. 

Mám pouze několik připomínek: není nutné uvádět velikost p hodnoty na šest desetinných míst, úplně stačí 

uvést „p < 0,001“; naopak by mi přišlo na místě uvádět t, resp. F hodnoty; „effect size“ má český 

ekvivalent „síla efektu“. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Výše uvedené připomínky nicméně nepovažuji za zcela zásadní, předložená diplomová práce je podle 

mého názoru zdařilá. Řeší zajímavý problém, který je relevantní i pro školní praxi. Jakub Moudrý 

prokázal, že je schopen pracovat s odbornou literaturou a provádět didaktický výzkum, sebrat a 

analyzovat data, ocenila bych pouze více interpretace. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

o Stručně prosím představte některá možná negativa spojená s virtuální realitou ve výuce, popř. jinde 

(včetně citace zdroje). 

 

Metodické otázky 

 Co Vás vedlo k rozdělení zoologie (v předchozím výzkumu Jitky Šibravové) na zoologii 

bezobratlých a obratlovců? (Sám zmiňujete, že hlavním záměrem byla srovnatelnost obou výzkumů. 

Zároveň bych obecně čekala, že jemnější dělení bude mít smysl spíše u starších žáků.) 

 Proč jste změnil terminologii v dotazníku pro učitele? Nepředpokládala bych, že učitelům na nižším 

gymnázium, resp. základní škole, bude nutné něco v dotazníku vysvětlovat více či jinak. Zároveň 

mi chybí celý dotazník a i ukázka Vašich změn – uveďte je prosím u obhajoby. 

 Uveďte prosím, podle kterého autora jste počítal sílu efektu (effect size), jedná se o Cohenovo d? Za 

jak silný efekt považujete Vámi vypočítanou hodnotu 1? Jak je možné, že stejná hodnota síly efektu 

(0,99; resp. 1) Vám vyšla v případě signifikantního (p < 0,01) i nesignifikantního (p = 0,13) rozdílu 

(str. 37)? 

 

o Při čtení DP jsem se těšila, až se v diskuzi dozvím možné důvody změny preference způsobu 

prezentace zoologických objektů v závislosti na věku žáků. To se ale nestalo. Jaký je podle Vás 

důvod této změny? 

 

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

Navrhuji hodnocení výborně, pokud Jakub Moudrý uspokojivě odpoví na výše uvedené otázky. Jinak bych, 

s ohledem na uvedené výhrady, váhala mezi hodnocením výborně a velmi dobře. 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


