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Cíle práce: 

1. Vytvořit didaktickou hru zaměřenou na Mendelovskou dědičnost a otestovat ji na žácích vyššího stupně 

gymnázia. 

2. Porovnat efektivitu didaktické hry s výkladovou formou výuky. 

 

Dalšími cíli bylo: 

1. Otestovatvlivy dalších proměnných na počty bodů vtestech. 

2. Porovnat obtížnost jednotlivých pojmů zaměřených na genetiku. 

3. Identifikovat nejčastější miskoncepce u jednotlivých pojmů. 

4. Porovnat obtížnost formulací souvislostí mezi trojicemi genetických pojmů. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

 

Členění práce je přehledné. Kapitolu Teoretická část bych navrhoval nazvat Literární přehled, jak je 

máme doporučeno v pravidlech pro DP. 

 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 133 stran textu + 66 stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO   NE 

Je uveden seznam zkratek? ANO   NE 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO   NE 

Je napsán srozumitelně? ANO   NE 

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   NE 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Autorka v práci cituje 58 zdrojů, z toho jsou 2 citace sekundární a jsou řádně označené. Převažují 

původní anglicky psané články. Většina zdrojů je citována správně, následující dvě citace jsou neúplné 

nebo nestandartní. Chyby vznikly pravděpodobně chybným načtením v citačním programu Zotero, nicméně 

autorka si je měla zkontrolovat a ručně opravit: 

„Didaktická hra a její význam ve vyučování – není uvedena autorka článku a rok publikace, přestože 

jsou tyto údaje na portálu RVP dostupné. 

„The DNA detective game“ – obdobně, navíc chybí další bibliografické údaje – jedná se o klasický 

článek článek v on-line časopise. 

„Tvrzová kap.“ – chybí zkratka křestního jména autorky, rok vydání měl být hned za ním, před názvem 

kapitoly 

Pro citace definic pojmů (analogie, miskoncepce, prekoncept) bych doporučoval použít jiný zdroj než 

internetový slovník cizích slov citace slovníkových hesel. Jedná se totiž nejen o obecný význam daného 

termínu, ale především o jeho specifický význam v kontextu pedagogického výzkumu. Vhodné by tedy 

bylo použít nějaké review k dané problematice. 

 

 

 

 



Jak student pracuje se zdroji? 

 

Teoretická část práce je napsána poměrně čtivě a zajímavě, autorka vhodně propojuje podstatné 

informace z různých literárních zdrojů a jde k jádru problému. Výhradu mám pouze k podkapitole 3.1.1. 

Ontodidaktická transformace, která je velmi stručná a poměrně povrchní. Uvítal bych podrobnější 

vysvětlení, v čem konkrétně je ontodidaktická transformace genetického učiva nedostatečná. 

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO   NE 

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO   NE 

 

Použité metody jsou vhodně zvolené a srozumitelně popsané. Autorka srozumitelně a přehledně popsala 

všechny fáze své práce – přípravu didaktické hry, dotazníku/testu, sběr dat i jejich vyhodnocení. Uvádí také 

stručné vysvětlení principu použitých statistických testů, což může být užitečné pro méně zasvěcené 

čtenáře.  

Výhradu mám k nevyváženému počtu žáků, kteří absolvovali výuku pomocí didaktické hry (3 třídy, celkem 

69 žáků) vůči těm, kteří absolvovali klasickou frontální výuku (1 třída, 23 žáků), chápu ale, že bylo obtížné 

získat třídy pro výzkum alespoň v tomto rozsahu. 

Protože jsem autorce jednorázově konzultoval statistické analýzy, mohu potvrdit, že je prováděla z větší 

části samostatně, dobře pochopila jejich princip a dokázala jejich výsledky samostatně interpretovat. 

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO   NE 

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO   NE 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO   NE 

Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi? ANO   NE 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO   NE  V čem jsou nedostatky? 

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO   NE  Co chybí, v čem je nedostačující?  

 

 

Výsledky práce jsou poměrně komplexní a jsou pečlivě a přehledně zdokumentované.  

 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO   NE 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO   NE 

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO   NE 

 

Autorka v diskusi nejprve kriticky hodnotí limity použitých metod, v kontextu publikovaných prací a 

dále systematicky porovnává své výsledky s literaturou. Diskuse je dostatečně konkrétní, na druhé straně 

ale nezabředává do zbytečných podrobností. 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO   NE 

 

Závěr srozumitelně a přehledně shrnuje hlavní dosažené výsledky, v kontextu dříve publikovaných prací a 

navrhuje další směr výzkumu. 

 

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

 

Práce má úhlednou grafickou úpravu a díky oboustrannému tisku působí kompaktním dojmem. Jazyková 

úroveň je dobrá, i když se občas vyskytují neobratné formulace, chyby ve skloňování apod. Na str. 11 je 

omylem uveden termín „ontogenetická transformace“, na místo „ontodidaktická transformace“. 

 

 

 



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Kateřina Lišková splnila všechny cíle své práce a vypracovala ji velmi solidně. Vytvořené výukové 

materiály jsou podle mého názoru dobře využitelné ve školní výuce a výsledky výzkumné části jsou 

zajímavé. Velikost datového souboru odpovídá časovým možnostem studentů učitelství. Doporučuji 

výsledky práce prezentovat na některé tuzemské didaktické konferenci a publikovat je v konferenčním 

sborníku nebo v recenzovaném časopise. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1. V seznamu zkratek je chybně uveden význam p-hodnoty. Prosím o opravu a správné vysvětlení při 

obhajobě. 

2. V metodice není uveden zdroj, který sloužil jako inspirace pro tvorbu autorčiny vlastní didaktické 

hry (Tellinghuisen et al., 2011) – tato informace je uvedena pouze v literárním přehledu. Prosím o 

vysvětlení, které prvky autorka z této hry převzala a co je naopak její vlastní invence/modifikace atd. 

3. V práci postrádám informaci, o které zdroje/učebnice se autorka opírala, když vybírala učivo pro své 

výukové materiály a o které se opírala při tvorbě autorského řešení otázek a úkolů. Prosím o 

vysvětlení při obhajobě. 

 

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

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


