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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Předložená diplomová práce obsahující 133 stran pojednává o aktivizačních výukových metodách 

využívaných v hodinách přírodopisu na druhém stupni základních škol. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. První část se zabývá kurikulárními dokumenty a jejich vztahem k 

aktivizačním metodám, cíli základního vzdělávání a cíli aktivizační výuky, ale především 

charakteristice jednotlivých aktivizačních metod. V druhé části zpracovala vybrané téma potravních 

řetězců. Autorka  připravila návrh na výuku, který doplňuje seznam zmíněných potravních řetězců, 

ale také kresby obrázků, které byly vytvořeny autorkou přímo pro tuto práci. Součástí praktické 

části je také vyhodnocení formuláře, který byl zaslán žákům elektronicky. Autorka si stanovila za 

cíl připravit a ověřit vypracovanou vyučovací hodinu na téma potravní řetězce. K sepsání bylo 

využito 56 literárních zdrojů (řada zahraničních) a 8 internetových. Proporcionalita teoretické a 

praktické je vyvážená (i když měla autorka komplikaci s dotazníkovým šetřením mezi žáky díky 

situaci vyvolanou koronavirem – obdržela jen 52 reakcí na zaslané dotazníky).     

   
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Práce je sepsána přehledně, jen s nemnohými překlepy. Grafickou i formální úpravu práce 

považuji za vyhovující.  Přílohy vhodně doplňují textovou část.   
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Jak vyplývá z pečlivě zpracované teoretické části, autorka se podrobně seznámila 

s problematikou, kterou dokázala přehledně a názorně prezentovat. Zvolené téma potravních 

řetězců je didakticky zajímavé a může sloužit k pochopení rozmanitých vztahů a souvislostí 

v různých ekosystémech.   Za originální spatřuji vytvoření původních obrázků autorkou, což 

pozitivně kvitovali učitelé, s kterými byly prováděny i cílené rozhovory. Výukové obrázky jsou 

originální a mohou být vícero způsoby využity při výuce tématu potravních řetězců. Podle mého 

názoru autorka splnila vytýčený cíl práce. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

Otázky ponechám na oponenta. 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Domnívám se, že předložená práce v zásadě  splňuje náležitosti požadované u diplomových 

prací předkládaných na KBES a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí.  
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