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Předložená magisterská diplomová práce se zabývá tématem kmene žahavců ve výuce 

přírodopisu na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií. Práce obsahuje 88 

stran textu a přílohový materiál, jehož součástí je online dotazník pro učitele a pracovní list k 

exkurzi do Světa Medúz. 

 

V teoretické části práce autorka charakterizuje kurikulární dokumenty z hlediska zastoupení 

tematiky žahavců. V prvních kapitolách popisuje zařazení kmene žahavců v kurikulárních 

dokumentech, kde uvádí zařazení do RVP ZV a několika vybraných ŠVP. Dále autorka 

předkládá analýzu kapitol kmene žahavců v učebnicích pro druhý stupeň vzdělávání s 

doložkou MŠMT. V další části teoretických východisek charakterizuje konkrétní zástupce 

žahavců uváděné v analyzovaných učebnicích. 

Ve druhé teoretické části práce se autorka zabývá formami a metodami výuky využívanými 

při výuce přírodopisu na ZŠ, především ve výuce tematiky žahavců.   

 

Výzkumná část práce, jako jedno z východisek části praktické je založena na dotazníkovém 

šetření, ze kterého vyplývá zjištění, jaké formy a metody nejčastěji využívají učitelé ve výuce 

kmene žahavců a jaké konkrétní aktivity do výuky zapojují. V závěru šetření autorka uvádí 

slovní i grafické vyhodnocení jednotlivých otázek obsažených v dotazníku, včetně 

vyhodnocení stanovených hypotéz. V rámci sebereflexe zhodnocuje dotazníkové šetření a 

poukazuje na některé nedostatky ve formulaci otázek a některé by měli být více 

konkretizované nebo lépe formulované.    

 

V praktické části práce autorka představuje konkrétní návrhy na aktivity použitelné ve 

výuce kmene žahavců. Volba námětů byla výsledkem dotazníkového šetření. Tyto návrhy 

aktivizačního charakteru jsou cílené na probuzení zájmu o část zoologie, zabývající se 

předloženým tématem. Jedná se o sběr, chov a pozorování nezmarů (pučení a reakce na 

podněty), příprava trvalého mikroskopického preparátu, využití metody CLIL ve výuce 

korálových útesů a tvorba internetového profilu žahavců. 

Jako další praktickou aktivitu k dané tematice autorka uvádí návrh exkurze do akvária Svět 

Medúz, kterou realizovala se žáky 6. ročníku v rámci pilotního šetření. V úvodu autorka 

stručně charakterizuje z obecného hlediska přípravu na exkurzi a stanovení výukových cílů 

exkurze. Součástí exkurze je doplňující pracovní list pro žáky, uvedený v příloze a stručné 

vyhodnocení průběhu realizace exkurze. 

 

V úvodu magisterské diplomové práce autorka jasně stanovila cíle práce, které byly většinou 

naplněny Při zpracovávání práce projevila samostatný a tvůrčí přístup k dané problematice. 

Práce obsahuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce. Didaktický přínos spočívá 

ve vytvoření praktických výukových materiálů, vhodných pro přiblížení a probuzení zájmu 

žáků o tuto část výuky zoologie. 



 

Připomínky a dotazy k obhajobě: 

• V práci se vyskytují drobné překlepy a z toho vyplývající nepřesnosti termínů 

• Jak by bylo možné využít navržené výukové materiály s tematikou žahavců v rámci 

distanční výuky zoologie na ZŠ? 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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