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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do jaké 
míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle práce jsou přehledně uvedeny v úvodních partiích textu. Cíle teoretické části byly splněny jen 
omezeně, zatímco cíle výzkumu byly splněny beze zbytku. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního badatelského/odborného 
přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je rozčleněna na několik logicky navazujících kapitol, její hlavní zaměření je výzkumné. Autorka 
začíná text vymezením oboru/předmětu přírodopis v rámci systému vzdělávání v ČR a přidává krátký 
přehled didaktických zásad. Dále se věnuje systematickému a ekologickému přístupu k výuce 
přírodopisu a uvádí přehled dostupných výukových materiálů. Na závěr teoretické části přidává ještě 
přehled výsledků mezinárodního testování PISA žáků vybraných zemí s odlišným způsobem výuky 
přírodopisu/přírodních věd. Rozebírání výhod a nevýhod obou pojetí výuky přírodopisu sice chválím 
jako samotný fakt, ale někde autorka problematiku příliš zjednodušuje a míchá didaktické zásady s 
dalšími přístupy k výuce, stejně tak jako výuku na různých stupních škol. Své názory podporuje 
některými nepříliš relevantními zdroji (např. diplomová práce, tištěný učební materiál a internetový 
učební materiál) a není příliš schopná vyhodnotit celou problematiku s patřičným nadhledem (viz otázky 
k obhajobě). Zcela chybně na např. pochopena na str. 14 publikace Trna (2005), který hovoří o 
integrované výuce přírodovědy. 
  
Před výzkumným šetřením byly stanoveny dvě hypotézy a jedna výzkumná otázka. Dotazníkové šetření 
je dostatečně popsáno, dotazník je k dispozici v příloze. Výhrady mám k postojové otázce, kdy si žáci 
měli volit oblíbený způsob výuky přírodopisu. Dle mého nejsou schopni v 8. ročníku rozlišit, v čem 
spočívá systematická a ekologická výuka a proto se nejsou schopni vypovídajícím způsobem 
rozhodnout. Šetření bylo realizováno na malém počtu žáků a doplněno think aloud metodou. U ní ovšem 
není zřejmé, jak výzkum probíhal, jaké otázky jste žákům kladla, a jaké výsledky jste získala (v DP jsou 
jen komentáře u jednotlivých rozhovorů a stručné shrnutí). Upozorňuji, že přepisy rozhovorů jsou surová 
data, lze je uvést do přílohy, ale ne do výsledků, tam by již měla být data opracována. Výsledky jsou 
uvedeny v grafech a tabulkách (více v připomínkách k formální úpravě) a statisticky vyhodnoceny. 
Autorka následně vyhodnocuje i hypotézy a výzkumnou otázku. Chválím uvedení limitů výzkumu. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 100 stran textu a 16 stran příloh. Rozsah teoretické a praktické části je vyvážený. Práce 
obsahuje všechny předepsané formální náležitosti včetně anglického i českého abstraktu. Text je 
doplněn tabulkami a grafy. Jazykový projev autorky je na dobré úrovni. Literatura je vhodně vybrána a 
řádně citována. V práci se vyskytují některé formální chyby. Místo výrazu „biologie zvířat“ na str. 14 
doporučuji výraz biologie živočichů. V textu nejsou odkazy na obrázky. Grafy a tabulky – číselné údaje 
doporučuji zaokrouhlit. Tab. 6-15 a další jsou malého rozsahu, údaje by stačilo uvést jen v textu. 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkově se práce jeví jako průměrná. Autorka si zvolila zajímavé téma, nicméně jeho realizace nevyšla 
přesně podle původních představ, částečně i kvůli nařízené on-line výuce. Výsledky jsou tedy pouze 
orientační a potvrzují dlouhodobě známý fakt, že oba přístupy výuky přírodopisu je nutné kombinovat. 
Za závažnější ovšem považuji připomínky ke způsobu zpracování teoretické části, kdy autorka 
neprokázala dostatečnou schopnost kriticky si vybírat a následně pracovat s literárními zdroji. Její 
vyjádření jsou často zavádějící a svědčící o nepochopení celé problematiky. Z tohoto důvodu připojuji 
množství otázek k obhajobě, i když to obvykle nebývá mým zvykem.  
 
Otázky k obhajobě: 

 Na str. 14 píšete: „V současné době prochází obor didaktiky biologie určitou rekonstrukcí, která 
právě tyto a další změny nastiňuje jako možné řešení (Stuchlíková a Janík, 2015). Podoba 
oboru, který přinášel víceméně popisné poznatky o okolní přírodě, živých organismech v ní i o 
funkcích lidského těla se postupně mění k podobě dynamické disciplíny. Systém výuky je 
poměrně výrazně diverzifikován a poskytuje učitelům biologie a přírodopisu značnou volnost.“. 
Prosím vysvětlete, co tím myslíte. 

 Jak koresponduje systematický přírodopis s didaktickou zásadou názornosti Komenského? (str. 
15). 

 Na str. 15 píšete: „Systematický způsob pomáhá naplnit některé očekávané výstupy RVP 
(uveden výčet)“. Ekologický způsob tomu nepomáhá? Jak je to možné, když RVP jsou závazné 
pro všechny školy? Totéž obráceně i na str, 19. 

 Dá se ekologický přírodopis učit také induktivně, nebo lze takto učit jen systematický přírodopis 
(str. 16)? 

 „Ekologický způsob výuky může také zahrnovat ekologická pozorování.“ Systematický ne? (str. 
18) 

 „Kromě očekávaných výstupů vzdělávací oblasti, potažmo oboru a obsahu, patří k výhodám 
ekologického pojetí také naplnění průřezového tématu Environmentální výchovy…“. 
Systematický k EV nepřispívá? 

 „Výhodu ekologického pojetí výuky přírodopisu můžeme podle Podroužka (2003) pozorovat i 
ve vyučovacích metodách, které jsou pro tento způsob výuky vhodné. Mezi tyto metody patří 
například pozorování, určování přírodnin podle klíče či atlasu.“. Při systematickém s nimi 
nepracujeme? (str. 19) 

 Ekologický přírodopis nemá jiné nevýhody než uvedené na str. 20? Je tedy lepší? 

 Data o míře využívání výukových materiálů – jsou podložena výzkumy? (str. 33) 

 Ke kapitole Odlišnosti přírodovědného vzdělávání Estonska, Japonska a Finska: jaké je pojetí 
výuky v uvedených zemích a jaké výsledky žáci v šetření PISA dosáhli v porovnání s ČR a jaké 
závěry z toho vyvozujete? 

 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 

Předložená diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 12.1.2021                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 


