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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): 
 
S cíli práce je čtenář nejprve seznámen v kapitole Úvod a následně v kapitole Výzkum a cíl 
dotazníkového šetření, kde jsou také uvedeny výzkumné otázky. Výzkumné hypotézy autorkou práce 
formulovány nebyly.  
 
Cíle práce byly naplněny a to na základě vyhodnocení dvou typů dotazníkových šetření, pomocí 
kterých byla získána data, jež zodpověděla stanovené výzkumné otázky. Konkrétní přehled odpovědí 
na výzkumné otázky lze dohled v kap. Sumarizace a diskuse výsledků.  
 
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.): 
 
Pro práci bylo z mého hlediska vhodně použito sběru dat pomocí dvou dotazníkových šetření. Oba 
dotazníky je možné zhlédnout v Přílohách práce.  
 
Interpretace některých dat je mylně procentuálně vyčíslena. Např. u popisu grafu č. 1 došlo 
k nepřesnému procentuálnímu výčtu odpovědí respondentů. Celkový počet respondentů je pak 
uveden jako rovný 105,3 %. Oceňuji přehledné zobrazení výsledků v tabulkách č. 4, 5, 6, 7.  
 
Práci z hlediska teoretické a praktické části považuji za vyváženou.  
 
Jako škodu vnímám, že autorka práce kromě zjištění vztahu žáků a učitelů ke geologickému učivu 
práce nenabízí praktický výstup, který by např. mohl být realizován na základě zjištěných dat. 
Stanovené cíle práce však byly naplněný.  
 
Diskuse zjištěných výsledů je přehledně vztažena k odpovědím na stanovené výzkumné otázky a to 
v kap. Sumarizace a diskuze výsledků.   
 
Celkově se text jeví jako logicky provázaný, žádné podstatné informace v teoretické části ani v části 
praktické, vzhledem ke stanoveným cílům dle mého názoru nechybí.  
 
 
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 diplomatky je na velmi dobré úrovni. V anglickém názvu práce bych zvážila použití 
sousloví „primary schools“ s ohledem na jednost v použití britské angličtiny s textem práce.  
 
Literaturu považuji za vhodně zvolenou a to včetně citování a odkazů na literaturu. Některé odstavce 
však citaci postrádají, např. odstavec na str. 5, 14, 21 apod.  
 
Tabulky a grafy jsou řádně očíslovány, avšak autorka práce na některé z nich zapomíná v textu 
odkazovat (např. graf č. 2).   
Celková grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni. Práce je přehledně členěna do kapitol, 
grafická úprava tabulek je sjednocena.  
 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce působí jako solidně zpracovaná. Text je kompaktní, dobře čitelný a čtenář se v něm dobře 
orientuje. Nedostatkem práce je dle mého názoru skutečnost, že autorka práce neprojevila větší 
iniciativu, při které by práci oživila např. tím, že by na zjištěná data navázala a nabídla tak čtenáři více 
než konstatování zjištěné skutečnosti. Nicméně práce koresponduje s vytyčenými cíli.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

1. V teoretické části práce se věnujete problematice pojetí výuky. Mohla byste nastínit, jaké je 
Vaše pojetí výuky?  

2. Dovedla byste na základě zjištěných výsledků (žákovský dotazník) formulovat konkrétní 
zadání jedné dílčí výukové aktivity na téma geologie, která by dle žáků byla 
přínosná/zábavná?  

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
 
V……………………. Datum…………………….   …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

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

 
 

 


