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P.č. Kritériá hodnotenia záverečnej práce  

1. Aktuálnosť a náročnosť zadanej témy práce  

 

Predložená dizertačná práca sa zaoberá nepochybne aktuálnou problematikou 

súčasného neformálneho vzdelávania v prírodných vedách so zameraním na 

geologické témy. Predmetom skúmania je vplyv geologických táborov na 

všeobecné poznanie v odbore. Oceňujem výber geologickej témy, ktorá patrí 

medzi najmenej študovaným odborom v prírodovednom vzdelávaní. 

Dostatočným spracovaním problematiky autorka preukázala zorientovanie sa 

poskytujúc široký literárny prehľad.  

Práca jednoznačne prináša významné zistenia v poznaní konceptov geologických 

táborov, záujmov, vedomostí a zručností účastníkov po absolvovaní 

neformálneho vzdelávania. 

 

 

2. Zorientovanie sa študenta v danej problematike predovšetkým analýzou 

domácej a zahraničnej literatúry  

 

Komplexný prehľad relevantnej literatúry je podaný v teoretickej časti 

predloženej práce, čím autorka preukázala schopnosť koncipovať vlastný 

vedecký text a potvrdila dobrú orientáciu v zdrojoch týkajúcich sa vedeckých 

táborov.  

Autorka využila dostatočný počet najmä domácich i zahraničných zdrojov, 

pričom pozitívne hodnotím vyvodzovanie záverov z použitých prameňov a ich 

správne uvádzanie v texte. Na základe dôsledného preštudovania dostupnej 

literatúry stanovila jednoznačné parciálne ciele. Výsledky sú adekvátne 

diskutované. 

 

 



3. Vhodnosť zvolených metód spracovania riešenej problematiky 

 

Výber použitých metód hodnotím ako adekvátny. 

Empirická časť práce je na primeranej úrovni, autorka preukázala schopnosť 

aplikovať osvojenú metodiku výskumu. 

Odporúčam však odpovede respondentov pred začatím akcie dať do súvisu 

s odpoveďami účastníkov táborov i lektorov (prípadne koncepcie tábora) po 

akcii a to použitím zhodnej výskumnej metódy a zistiť tak, do akej miery súvisia 

výsledky žiakov s výpoveďami konkrétneho inštruktora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formulácia cieľov práce a miera ich splnenia 

Ciele boli jednoznačne formulované a splnené.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Rozsah a úroveň dosiahnutých výsledkov 

 

Predložená práca prispieva k rozvoju vednej disciplíny, čoho dôkazom je 

i  publikačná činnosť doktorandky. Výsledky predstavujú východisko pre 

aplikáciu zistených javov do vzdelávania. Implementačná etapa sa javí ako 

optimálna pre rozvoj spolupráce s inštitúciami organizujúcimi tábory.  

 
6. Analýza a interpretácia výsledkov a formulácia záverov práce 

 

Na vyhodnotenie výsledkov doktorandka použila matematicko-štatistické 

metódy, ktoré však neumožnili hlbšie preniknúť do skúmaných javov, najmä do 

možných príčin získaných výsledkov. Uvedené nedostatky v použití analýz 

uvádzam v časti Nedostatky práce, ktoré však neznižujú úroveň predloženej 

práce.  

7. Využiteľnosť výsledkov v praxi 

 

Práca prináša nové výsledky, ktoré rozvíjajú predovšetkým teóriu vedeckej 

disciplíny.  Perspektívne sú využiteľné vo formálnom i neformálnom vzdelávaní,  

v odborovej didaktike (biológie), pri tvorbe prírodovedného kurikula, pri 

príprave budúcich učiteľov, pre tvorcov obsahu geologických táborov a najmä 

v rozvoji záujmu o geologické témy.  

8. Prehľadnosť a logická štruktúra práce 

 

Výsledky sú doplnené prehľadnými tabuľkami a grafmi vďaka ktorým sa čitateľ 

lepšie orientuje v získaných výsledkoch. Očakávala by som však hlbšiu analýzu 

i parciálnych krokov doplnenú grafmi. Ako príklad uvádzam časť Pilotné 

šetrenie, ktoré je nedostatočne analyzované zo strany respondentov, rovnako ako 

obsahové zameranie jednotlivých táborov. Tabuľky 14 a 15 stačilo vložiť ako 

prílohu práce.  



9. Formálna, jazyková a štylistická úroveň práce 

 

Štruktúra a členenie práce je prehľadné. Práca má logické a zaužívané 

usporiadanie, obsahuje všetky časti, ktoré sú nevyhnutné pre takýto typ práce. 

Text je štylisticky správny, čitateľný bez gramatických chýb. 

Tretia kapitola s názvom Ciele a dizajn rozpracúva ciele práce, ktoré sú 

i súčasťou parciálnych šetrení, ale aj výskumné nástroje, ktoré mohli byť 

súčasťou prezentovaných štúdií. Osobne by som ciele, nástroje i celý dizajn pre 

prehľadnosť rozpracovala pri prezentovaných šetreniach.  

Pri každej štúdii autorka uvádza diskusiu, ktorá však už nemusela byť súčasťou 

záverečnej diskusie, ktorej časť sa mi obsahovo javí ako záver a implikácie pre 

prax.  

Autorka sa tiež odvoláva na prezentované výsledky práce na konferenciách 

a zrejme preto ich už neuvádza v práci. Uvedené výstupy mohli byť súčasťou 

výsledkov alebo príloh práce.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Prínos (silné stránky) práce 

 

Mgr. Martina Pražáková preukázala spôsobilosť samostatne vedecky a tvorivo 

pracovať. Autorka dokázala osloviť viacerých lektorov a dostatočný počet 

účastníkov. 

Oceňujem  nielen stanovenie viacerých parciálnych cieľov, ale najmä schopnosť 

pracovať s rôznymi metódami a analýzami. Rovnako pozitívne hodnotími výber 

geologickej témy a riešenie problematiky neformálneho vzdelávania.  

 

 

 



11. Nedostatky (slabé stránky) práce 

Str. 63 – normalita pomocou Shapiro-Wilkovho testu zrejme vyšla signifikantne, t.j. 

údaje nemali normálne rozdelenie. Aké spôsoby transformácie údajov použila 

autorka na to, aby sa pokúsila o zlepšenie normality údajov a následné použitie 

parametrickej štatistiky? Parametrické testy sú prísnejšie a používajú sa prednostne, 

neparametrické testy idú až potom, keď nie je možné docieliť normalitu pomocou 

transformácie údajov.  

Mann-Whitneyho U test nie je na daný príklad vhodnou štatistickou metódou. 

Keďže prediktory boli 2 (vek a pohlavie), mala by byť použitá modifikovaná forma 

Kruskal-Wallisovej ANOVA (konvenčné testy umožňujú iba jeden prediktor, ale 

SPSS a R ponúka viacfaktorové možnosti). Ak táto možnosť nebola využitá, potom 

sa mali použiť Bonferroniho korekcie na p-hodnotu, keďže jedna závislá premenná 

sa testovala nezávisle na sebe 2x (raz pri teste pohlavných rozdielov, raz pri teste 

vekových odlišností), t.j. kritická P hodnota je v tomto príp. 0,05/2 = 0,025. Ďalšia 

otázka znie, prečo bol vek definovaný ako kategorická premenná – pokojne mohol 

byť použitý ako kovariát, v takom príp. by bol najvhodnejší Generalizovaný 

lineárny model, v ktorom by bola závislá premenná definovaná ako neparametrická 

(určilo by sa vhodné rozdelenie údajov, ktoré surové údaje mali).  

Str. 70 – 71 – vstupné a výstupné hodnoty jednoznačne patria do párovej štatistiky, 

ktorá vôbec nebola použitá a výsledky majú čisto deskriptívny charakter. Pokiaľ 

analýzam správe rozumiem, od každého respondenta bolo získaných aj viac 

vyjadrení, t.j. tieto analýzy mali byť kontrolované identitou respondenta (ID), aby 

sa predišlo pseudoreplikáciám, napr. pomocou GLMM (generalizovaný lineárny 

zmiešaný model).  

Str. 77 – Mann-Whitney U test sa nepoužíva pri porovnaní dvoch závislých výberov 

(t.j. vstupný a výstupný test pochádzajúci od toho istého respondenta). Na tomto 

mieste mal byť použitý aspoň Wilcoxonov test, čo je neparametrická forma 

párového testu.  

Principiálna otázka: keďže boli testovaní inštruktori aj žiaci, nebolo možné ich 

odpovede dať do súvislostí a zistiť, do akej miery súvisia výsledky žiakov 

s výpoveďami konkrétneho inštruktora? Takýmto spôsobom sa postupovalo napr. 

tu: 

Angell C, Guttersrud  Ø,  Henriksen  E  K, Isnes  A  (2004)  Physics: frightful, but 

fun. Pupils’ and teachers’ views of physics and physics teaching. Science 

Education. 88(5) 1-24. 

 

 

 

 



12. Odporúčania, otázky alebo námety týkajúce sa obhajoby záverečnej 

práce: 

- - v práci sa vyskytli drobné preklepy napr. nie autor Hornáčová, ale 

Hornáčková, 

- - str. 42 uvádzate výskumné štúdie v ČR, ktoré však neriešili postoje v ČR, ale v 

SR ako napr. Chudá či Prokop a  Komorníková, 

- - str. 49 nie Cronbachova alfa, ale Cronbachovo alfa, 

- Otázky do diskusie: 

- - Ako sa navzájom líšili jednotlivé tábory?  

- - Str. 50: Nerozumiem uvedenému počtu respondentov N = 20 pričom v tabuľke 

je počet 100. 

- - Vysvetlite, prečo uvádzate zoznam účastníkov z rokov 2011 – 2016, keď zber 

údajov prebehol na konci tábora v jednom roku. 

- - Uvažovali ste i nad možnosťou prípravy lektorov táborov v oblasti 

geologických tém? 

- - Ako by ste prepojili formálne vzdelávanie s neformálnym na základe vašich 

výsledkov? 

-  13. Prácu v predloženej podobe obhajovať 

 

Prácu odporúčam prijať k obhajobe. 

 

 

 

 

 

Predložená dizertačná práca obsahom, rozsahom i kvalitou spĺňa požiadavky na ňu kladené a 

hodnotím ju klasifikačným stupňom 2 – veľmi dobre (C).  

 

 

Trnava dňa 3.4.2020  

        doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. 

 

 


