
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy 

 

 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   

 bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autor/ka: Zuzana Horálková 

Název práce: Využití zážitkové pedagogiky ve výuce fyziky 

Studijní program a obor: Fyzika, Fyzika zaměřená na vzdělávání 

Rok odevzdání: 2020 

 

 

 

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra didaktiky fyziky MFF UK 

Kontaktní e-mail: irena.dvorakova@mff.cuni.cz 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 

 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Autorka se v první kapitole věnuje vyjádření svého křesťanského pohledu na svět. Z něj pak 

vychází při popisu hodnot, které jsou pro ni ve vzdělávání důležité. Tyto hodnoty jsou však na 

světonázoru nezávislé, ztotožní se s nimi mnoho učitelů. V dalších kapitolách bakalářské práce se 

již náboženské prvky neobjevují. 

Ve druhé kapitole autorka popisuje základní principy zážitkové pedagogiky jako (cituji) 

„pedagogického směru, který využívá zážitky z aktivity k tomu, aby se člověk něco naučil – o sobě, 

o skupině, o světě...“. Uvádí zde také Kolbův cyklus učení, který je považován za teoretický 

základ zážitkové pedagogiky, popisuje různé styly učení a věnuje se i roli učitele a žáka 

v zážitkové pedagogice. 

Ve třetí kapitole jsou uvedeny nezbytné podmínky pro to, aby daná aktivita splnila svůj účel – 

motivace před aktivitou a reflexe po ní. 

Stěžejní část bakalářské práce je ve čtvrté kapitole. Zde autorka uvádí šest aktivit, které může 

učitel do své výuky zařadit buď na nějaké mimoškolní akci, nebo v rámci výuky ve třídě. Autorka 

vzhledem k zrušení prezenční výuky dokonce vyzkoušela některé aktivity při své distanční výuce 

na gymnáziu. 

Aktivity jsou velmi podrobně rozpracovány, učitel si je může snadno upravit nebo přímo převzít. 

Na všech aktivitách oceňuji originalitu a hlavně to, že vedou žáky k zamyšlení nad světem kolem 

sebe i nad sebou samým. Domnívám se, že v běžné výuce na rozvíjení těchto částí výchovného 

procesu nebývá mnoho času. Předložená bakalářská práce k tomu přímo vybízí a je napsána 

takovým způsobem, že jakoby láká čtenáře, aby aktivity se svými žáky vyzkoušel. 

Velmi zajímavé jsou také práce žáků, vytvořené v domácím prostředí (fotografie optických jevů, 

nahrané příběhy doprovázené vyrobenými hudebními nástroji atd.) 

Domnívám se, že by bylo vhodné vytvořené aktivity publikovat, aby je mohl využívat co největší 

počet učitelů. 

Formálně je práce velmi dobře zpracovaná, nemám žádné připomínky. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Máte ještě další zajímavé reakce žáků na zadané aktivity? Objevily se i negativní reakce? 

Byla byste ochotná některé aktivity prezentovat učitelům na konferenci Veletrh nápadů učitelů 

fyziky? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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