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Aktuálnost zvoleného tématu a způsob jeho rozpracování 

 
Práce se zabývá často diskutovaným tématem jakým je vymezení úlohy formálního a 
neformálního vzdělávání a jejich vzájemným propojením. V posledních více než 
dvaceti letech vznikla celá řada především neziskových organizací nabízejících široké 
spektrum vzdělávacích programů pro školy. Je potřeba si však uvědomit, že 
neformální vzdělávání realizované v uvedených organizacích není náhradou 
vzdělávání formálního. Ze strany neformálního vzdělávání by mělo jít především o 
doplnění výuky, posílení motivace.  
Úloha nejrůznějších aktivit v oblasti neformálního vzdělávání nabývá na významu 
např. v období prázdnin, kdy je potřeba dětem a mládeži nabídnout smysluplné využití 
volného času. Do této kategorie aktivit patří i pořádání vědeckých táborů, kdy se navíc 
zapojují také vysoké školy případně další vědecká pracoviště.   
Nelze totiž opominout další v současné době progresivní trend a to je badatelství, které 
je klíčovou aktivitou právě „vědeckých táborů“, tedy spíše aktivit simulujících principy 
vědecké práce a zohledňujících možnosti žáků ZŠ a SŠ.  Většinou s cílem získat 
budoucí posluchače pro vysokoškolské studium a v budoucnu i pro vědeckou práci.     
Motivace, získání informací a případně i nasměrování při volbě profesního zaměření 
je jedním z hlavních cílů realizace „vědeckých“ táborů“ (není to tábor pro vědce, ale 
pro děti a mládež – tedy případně budoucí vědecké pracovníky).  
Co se tedy týče výběru tématu a celkovému zaměření práce je téma vhodně 
zvoleno -  aktuální a potřebné.    
 
Cíle práce a jejich splnění 
Disertační práce se zabývá realizací vědeckých táborů zaměřených na prezentaci 
geologických oborů spojenou s neformálními akcemi, kterých se mohou dobrovolně 
účastnit děti a mládež v rámci primárního a sekundárního vzdělávání. Cílem bylo 
popsat koncepty vědeckých (geologických) táborů a zjistit, jakými oborovými 
znalostmi, dovednostmi a zájmy disponují jejich účastníci. Práce obsahuje čtyři 

samostatné studie, které popisují realizovaný smíšený výzkum a řešení stanovených 
výzkumných cílů (pilotní šetření). Dalším cílem bylo poukázat na jevy, kterými může 
být vzdělávání v oblasti geologických témat pozitivně ovlivňováno např. vazbou 
k práci v terénu, laboratoři ve srovnání s pojetím výuky ve škole při tradiční 
vyučovací hodině.  

Cíle především v rovině analytické, méně však návrhové, kdy by byly řešeny i některé 
konkrétní změny v obsahovém a metodickém pojetí  táborů, doporučení na změny 
kurikula ve formálním vzdělávání. 
Stanovené cíle byly splněny co se týče analýz dotazníkových šetření, jejich 
zpracování a slovních interpretací. Postrádám však návrhy na řešení zjištěných 
nedostatků. 



 
Formální úroveň práce 
Po stránce formální je práce rozpracována do logicky na sebe navazujících kapitol a 
podkapitol. 
Připomínku mám k úvodu práce, kdy členění práce do kapitol do úvodu nepatří.  
Práce je poměrně široce pojata od analýz obsahu formálního vzdělávání (příklady i 
ze zahraničí), přes pojetí výuky geologických věd v českém kurikulu (RVP) až po 
zjišťování znalostí a dovedností frekventantů vědeckých táborů s geologickým 
zaměřením.  
Po grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni.  
V teoretické části práce a v diskusi bylo čerpáno z 240 publikací tuzemské i zahraniční 
provenience, které jsou citované v přehledu literárních zdrojů. Autorka tím prokázala, 
že dokáže efektivně pracovat s literárními zdroji tištěnými i elektronickými.  
 
Výstupy a nové poznatky 

 
- Komparativní analýza obsahového zaměření rozdílných konceptů vědeckých 

táborů s geologickým zaměřením: 
     „terénně-laboratorní“, „tradiční“, „muzejně-exkurzní“ specifikace rozdílů mezi 
nimi.  Vyhodnocení analýzy. 
- Vyhodnocení přínosů vědeckého tábora s geologickým zaměřením v afektivní 

a kognitivní oblasti vzdělávacích cílů, a to z pohledu jak účastníků, tak i lektorů.  
- Vyhodnocení přínosu vědeckého tábora s geologickým zaměřením v kontextu 

rozvoje znalostí a dovedností účastníků,  
- Vyhodnocení významu praktických činností a práce v terénu ve výuce 

geologických věd ve formálním vzdělávání.  
 

Výzkumné metody 
 

Především dotazníkové šetření a rozhovory. 
 
Význam pro společenskou praxi a pro další rozvoj vědy 
 

 Výsledky práce lze využít pro realizaci dalších ročníků vědeckých táborů 
v rámci mimoškolních aktivit (oblast neformálního vzdělávání). Mohou být 
zdrojem informací pro pořadatele akcí podobného typu.  

 

 Z hlediska vědomostních a dovednostních předpokladů z výsledků práce 
vyplývá, že je potřeba upravit obsah učiva, ale také metody výuky a organizační 
formy (oblast formálního vzdělávání). Výsledky sledování úrovně vědomostí a 
dovedností žáků by měly vést k přehodnocení obsahu učiva, potvrzují nutnost 
posílení mezipředmětových vztahů mezi obory příbuznými a méně příbuznými. 
Potvrzena potřeba širšího vědního základu jak u lektorů v rámci vedení akcí pro 
děti v rámci neformálního vzdělávání, tak u učitelů v rámci školní výuky. 

 

 Z výsledků práce vyplývá rovněž doporučení navrhnout v rámci systému 
dalšího vzdělávání i přípravy budoucích učitelů kurzy, které by přispěly ke 
zlepšení výuky geologických věd po linii odborné i didaktické.    

 



Bylo by vhodné jako výstup práce využitelný pro praxi zpracovat soubor indikátorů pro 
evaluaci různých konceptů vědeckých táborů. Dále pak vymezit, co by mělo být 
obsahem formálního a co neformálního vzdělávání (specifika, odlišnosti a propojení). 
 
Rovněž vytvoření databáze táborů s badatelskými aktivitami dětí a mládeže na úrovni 
národní i regionální by byla pro školáky, učitele i širokou veřejnost velkým přínosem 
při pátrání, kde se čeho mohou zúčastnit.  
 
Doporučení intenzivnější přípravy budoucích i současných učitelů v oblasti 
geologických téma bych očekávala návrh, jak konkrétně zařadit do studijního plánu, 
které organizační formy výuky využít, které trendy akceptovat nejenom z hlediska 
obsahu, ale také metodiky (didaktiky). 
 
Otázky pro obhajobu 
 

Jaké bylo kritérium pro výběr států, kde byl hodnocen obsah geologického 
vzdělávání ? 
 
Vymezení obsahu geologického vzdělávání a geografického vzdělávání – jak vymezit 
co do geologie a co do geografie ? To je předmětem dlouhotrvajících dohadů a diskusí. 
Dodnes není vyřešeno.  
 
Váš názor jak s výukou geologických věd na střední škole? V čem spatřujete příčinu 
nezařazení geologických věd jako samostatného předmětu ? Jaké mohou být důvody 
implementace obsahu geologických do jiných vyučovacích předmětů? 
 
Jak jsou školy vybaveny pro výuku geologie materiálně, ale i personálně?  
 
Jak jsou učitelé připravení pro výuku geologických věd? Jak jsou připravení lektoři 
pro vedení letních táborů? 
 
Využívají „vědecké“ tábory s geologickým zaměřením také nějaká témata 
environmentální nebo související s udržitelným rozvojem? Nějaké konkrétní příklady. 
Má geologie možnosti začlenění environmentálních témat také v oblasti formálního 
vzdělávání?  
 
Je možné identifikovat příčiny pro nárůstu zájmu o tábory s přípravou dětí a mládeže 
k vědecké práci? 
 

„K rozvoji praktických znalostí a odborných dovedností, učitelé by měli pro žáky 
plánovat také v oblasti geologických témat činnostně zaměřené aktivity“ -  která 
témata např. jak rozpracovat, příklady … 
„ v donedávna komplikovaném pojetí oblasti geologie ve výzkumu didaktickém“ bylo 
by možné vysvětlit ?  
 
Autorka používá označení „vědecké tábory“ – název může být pro laika zavádějící. Jak 
jinak transparentněji označit tyto aktivity? 
V čem může spočívat motivace žáků ve výuce geologických věd ve formálním i 
neformálním vzdělávání? Uveďte nějaké konkrétní příklady? 
  



 
Str.31 dětské (vědecké) tábory – označení nejsou přece identická, navíc do kterého 
věku se jedná o děti?? 
 
Str.98 „soutěživost mezi neformálními vzdělavateli“ můžete vysvětlit a z čeho 
vycházíte? 
 
Závěr:  
 

Práce je přínosem pro řešení aktuálního tématu, kterým je vztah formálního a 
neformálního vzdělávání. Cíle práce byly splněny (i když především  v obecných 
závěrech a doporučeních. Větší konkretizace alespoň v příkladech by zvýšila 
využitelnost výstupů pro praxi. Předpokládám, že bude prezentováno v rámci 
obhajoby.  
Vzhledem ke splnění kritérií stanovených pro doktorandské práce doporučuji, aby Mgr. 
Martině Pražákové po úspěšné obhajobě byla přiznaná vědecká hodnost Ph.D. v 
oboru „Vzdělávání v biologii“.  
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