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1. CÍLE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem předložené magisterské diplomové práce, který byl v úvodu jasně definován, je analýza kontextu 

učitelovo pojetí výuky a zájem žáků o vyučovací předmět geologie. Dílčí cíle vyplývající z formulovaných výzkumných 

otázek byly zaměřeny na zjištění vztahu učitelů a žáků ke geologii, zjištění zájmu o vybraná geologická témata a 

preference konkrétních výukových metod, dále na analýzu překážky, se kterými se učitelé při výuce geologie 

setkávají a v také na žákovské posouzení důležitosti geologie z hlediska všeobecného vzdělání a využití 

„geologických“ znalostí v praktickém životě. Hlavní a dílčí cíle diplomové práce byly splněny prostřednictvím 

předmětného výzkumu, resp, zodpovězením stanovených výzkumných otázek. 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

Předložená diplomová práce je rozdělena na dvě čísti – teoretickou a praktickou. V rámci poměrně rozsáhlé 

teoretické části se autorka nejprve zabývá různými typy učitelova pojetí výuky a osobností učitele, včetně jeho 

kompetencí a vztahu se žáky. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na výuku. Nejprve jsou obecně popsány 

vybrané výukové metody a jejich dělení s ohledem na aktuální didaktické trendy. Následně se autorka věnuje výuce 

přírodopisu, respektive geologie, opět z hlediska doporučených výukových metod a didaktických zásad. V závěru 

teoretické části je popsána výuka přírodopisu a geologie z hlediska jejího ukotvení v RVP pro základní vzdělávání. 

Praktická část vychází z kvantitativního výzkumu realizovaného dotazníkovým šetřením na vybraných základních 

školách Ústeckého kraje. Respondenty průzkumu byli učitelé 9. ročníků ZŠ a jejich žáci. Metodika výzkumu je 

podrobně popsána a obsahuje všechny nezbytné části (charakteristika výzkumného vzorku, výzkumný nástroj a sběr 

dat). Výsledky, respektive vyhodnocení jednotlivých dotazníkových otázek mají jednotnou strukturu, dotazníky pro 

žáky a učitele jsou vyhodnoceny zvlášť. Autorka vždy nejprve uvádí znění příslušné dotazníkové položky a následně 

ji slovně vyhodnocuje, případně doplňuje o grafické znázornění formou tabulky či grafu. V diskusi autorka odpovídá 

na jednotlivé výzkumné otázky na základě shrnutí získaných výsledků a dává je do kontextu studií jiných autorů a 

citované literatury.  
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3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 

Předkládaná diplomová práce obsahuje 75 stran textu a 10 stran příloh. Rozsah teoretické a praktické části je 

vyvážený. Práce je přehledně strukturována, obsahové zpracování i grafická úprava splňují všechny předepsané 

formální náležitosti. 

 

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO PRÁCE 

Rešeršní část předložené diplomové práce vytváří dostatečný teoretický podklad pro uvedení do problematiky 

výukových metod a učitelova pojetí výuky. Některé kapitoly se vzájemně prolínají a předkládané informace jsou 

místy zbytečně rozsáhlé a někdy až duplicitní.  

Metodika praktické části diplomové práce je kvalitně zpracována, výzkumné otázky jsou jasně formulovány. Ačkoliv 

má vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření jednotnou strukturu, interpretace výsledků působí místy 

nepřehledně. Textový komentář a grafické znázornění výsledků nejsou vyvážené. Informace obsažené v tabulkách a 

grafech často nejsou nadstavbou a doplněním samotného textu, pouze jej kopírují. Naopak některé výsledkové 

pasáže by bylo vhodnější zpracovat do přehledného souhrnného grafu či tabulky a v textu je jen stručně shrnout, 

uvést nejvýznamnější zjištění a odkázat na příslušný graf/tabulku (např. vyhodnocení otázek 5-9 žákovského 

dotazníku). Ve výsledcích by měly být jen tabulky a grafy, které jsou v samotném textu popsány a interpretovány, 

na některých místech chybí konkrétní odkaz na příslušný graf či tabulku (např. graf 2, tabulka 4). Vzhledem k tomu, 

že některé otázky žákovského dotazníku a dotazníku pro učitele se shodují, bylo by zajímavé věnovat se porovnání 

odpovědí obou oslovených skupin respondentů. Tato komparace výsledků by mohla poskytnout zajímavé podklady 

pro diskusi. Práce je standardně zpracována. Vzhledem k „nepopulární“ pozici geologie mezi ostatními 

přírodovědnými obory je téma práce poměrně aktuální a otevírá možnosti k další diskusi a studiu. Je škoda, že 

získané informace a vyvozené závěry nebyly více využít k formulaci obecných doporučení týkajících se výuky 

geologie, respektive neživé přírody na ZŠ. Autorka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala s vedoucím práce 

a příkladě spolupracovala také s konzultantkou práce.  

 

5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 10. 5. 2020        doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 


