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

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

 

Předložená diplomová práce má i s přílohami 119 stran, pojednává o aktivizačních výukových 

metodách využívaných v hodinách přírodopisu na základních školách, se zaměřením na výuku 

vyšších obratlovců, a to tříd plazů, ptáků a savců. Práce vychází z teoretické části popisující 

výukové metody vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. Hlavní část je pak tvořena konkrétními 

aktivizačními úlohami vytvořenými autorkou práce, které směřují k výuce orientované na žáka. V 

první části, která slouží jako teoretické východisko pro praktickou část, se autorka věnovala 

všeobecné problematice výukových metod i výukových cílů a jejich klasifikací. Zaměřila se na 

oblíbenost metod mezi žáky 2. stupně základních škol, které vyzpovídala formou anonymního 

dotazníku. Blíže specifikovala druhy aktivizačních výukových metod a popsala konkrétní 

inovativní úlohy využitelné při výuce přírodopisu. Hlavní náplní diplomové práce je v praktické 

části vytvoření vlastních inovativních úloh využitelných při výuce vyšších obratlovců (plazi, ptáci 

a savci), jež by mohly zatraktivnit výuku a přispět k modernějšímu přístupu učitelů k výuce 

přírodopisu. Autorka k sepsání práce využila 36 literárních zdrojů, 7 učebnic a 21 internetových 

zdrojů. Teoretická i praktická část jsou rozsahově i obsahově vyvážené. 

 
 

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.): 

 

Po formální stránce je práce v pořádku, je sepsána čtivě,  přehledně, kvalitní češtinou bez 

překlepů. Text je strukturován logicky, názorné přílohy vhodně doplňují text. 
 

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

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Téma práce je aktuální. Za zajímavý spatřuji dotazník směřující ke zjištění oblíbenosti 21 

výukových metod při učení (177 respondentů). Nejoblíbenější bylo sledování videa (filmu)  na 

druhém místě byla exkurze. Autorka výsledky dotazníku racionálně vyhodnotila. Správně 

považuje za velmi důležitou správnou motivaci žáků k učení. Rovněž tak spatřuje za velmi 

potřebné používání různých aktivizačních metod výuky. Sama také vnáší do textu své vlastní 

názory a postřehy. V praktické části je v tématu vyšších obratlovců vybráno 28 druhů žijících 

v ČR. Výběr je vhodný, zahrnuje běžně známé a snadno určitelné druhy. Jako aktivizační 

metody autorka použila 24 konkrétních úkolů z různých aktivizačních metod (pexeso, 

problémovou úlohu, hlasování, křížovku, domino, inscenační úlohu, QR kódy, pantomimu, 

práci s textem, brainwriting,  charakteristiku ptakořitných (zápis z výkladu), kvarteto, 

skupinový projekt, brainstorming, situační metodu, pětilístek, zpřeházené věty, Phillips 66,    



CLIL, snowbaling, I.N.S.E.R.T., židličkovaná,  Jsem savec?, myšlenková mapa), Úkoly jsou 

popsány srozumitelně a jednoznačně, takže jsou snadno pochopitelné. Cenné je to, že autorka 

všechny úkoly sama realizovala a získala tak i vlastní zkušenosti, které také v textu popisuje.  

Výsledky práce mohou inspirovat k zatraktivnění školní výuky plazů, ptáků a savců.    
 

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

 

1/ co je to hypnopedie a dá se využít ve školní praxi? 

2/ jaký je rozdíl mezi situační a inscenační metodou výuky? 

3/ proč si myslíte, že nejoblíbenější výukovou metodou bylo promítnutí filmu či videa?  

4/ které z vybraných našich druhů obratlovců patří u nás mezi zákonem chráněné?  

 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Celkově práci považuji za výbornou, autorka se dokonale seznámila s problematikou a 

teoretické informace převedla originálním způsobem do praxe. V úvodu práce prezentované 

cíle splnila. Předloženou diplomovou práci, která plně odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce předkládané na KBES,  jednoznačně doporučuji komisi k přijetí. 
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