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Vyjádření k práci a přístupu studenta
Bakalářská práce se věnuje problematice učebních úloh z hlediska jejich významu a funkce ve výuce
na 2. stupni základních škol na úrovni zamýšleného kurikula. Konkrétně autorka zaměřuje pozornost
na učební úlohy ve dvou předmětech, matematice a zeměpisu, které jsou z pohledu charakteru
využívaných učebních úloh porovnávány. V první části práce autorka pracovala s množstvím
didaktické a pedagogicko-psychologické literatury a identifikovala význam a přínos učebních úloh
ve výuce obecně a specificky pak jejich potenciál ve dvou sledovaných předmětech, které jsou svým
charakterem výrazně odlišné. Na provedenou rešerši plynule navazuje druhá část práce, ve které
autorka na základě vlastního návrhu taxonomie učebních úloh vytvořeného modifikací hojně
využívaných taxonomií podle Blooma a Tollingerové analyzuje a klasifikuje učební úlohy ve dvou
učebnicových řadách, jedné pro matematiku a jedné pro zeměpis. Porovnáním výsledků pro oba
předměty dochází autorka k zajímavým zjištěním a doporučením, jak s učebními úlohami v obou
předmětech pracovat a navzájem se obohatit.
Velmi bych chtěla vyzdvihnout angažovaný a systematický přístup autorky, která se danému tématu
plně věnovala a na konzultace přicházela vždy s množstvím postřehů. Potřeba je uvést, že ačkoliv se
může téma bakalářské práce zdát relativně jednoduché na zpracování, není tomu tak. Analýza
učebních úloh a jejich klasifikace do vytvořené taxonomie vyžadovaly daleko větší rozbor než jen
přiřazení na základě často citovaných klíčových aktivních sloves k jednotlivým kategoriím
používaných taxonomií. Autorka tak rozkrývala cíle jednotlivých úloh, které mohly zůstat na první
pohled skryty, a uvědomovala si tak jejich potenciál. Velmi kladně hodnotím skutečnost, že se
autorka s opravdovým nadšením věnuje problematice, která plně koresponduje s jejím studijním
oborem a snad i budoucím povoláním.
Po formální stránce je bakalářská práce zpracovaná kvalitně a splňuje požadavky na ni kladené.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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