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Předkládaná diplomová práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Má 100 stran textu a 16 

stran příloh, následně seznam obrázků, tabulek a grafů. Celkové formální členění je přehledné. 

Cíle pro teoretickou i výzkumnou část jsou jasně formulovány v úvodu práce. 

V teoretické části se autorka věnuje poměrně mnoha různorodým oblastem související s výukou 

přírodopisu. Představuje přírodopis v kontextu RVP, dále uvádí didaktické zásady ve výuce 

přírodopisu/biologie. Autorka se dále věnuje výhodám a nevýhodám systematického i 

ekologického pojetí výuky přírodopisu. Poměrně rozsáhle představuje a kategorizuje dle daného 

pojetí výuky jednotlivé učebnice a pracovní sešity: Pěkně působí doplnění konkrétních obrázků 

celé řady učebnic a pracovních listů. V závěru teoretické části se autorka velmi stručně zabývá 

odlišnostem přírodovědného vzdělávání Estonska, Japonska a Finska. Jednotlivé kapitoly působí 

místy nesourodě a bylo by vhodné jejich bližší propojení s tématem. 

Výzkumnou část práce považuji za zdařilou. Autorka pomocí vytvořeného online těstu ověřovala 

a porovnávala především znalosti žáků v oblasti systematického a ekologického pojetí učiva. 

Výzkumu se účastnili žáci ze ZŠ Educanet Praha vyučováni ekologickým přístupem a žáci ze ZŠ 

Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vyučováni systematickým přístupem. Vzhledem k 

právě probíhající distanční výuce došlo však k neúměrnosti podmínek pro vyplňování dotazníku 

u jednotlivých skupin žáků. Tato skutečnost může mít značný dopad na získané výsledky, ale 

oceňuji autorčin popis „Limity výzkumu“, kde se s danou komplikací poměrně dobře „poprala“.   

Cíl práce, hypotézy i výzkumná otázka jsou řádně formulovány. Představen je i přehled otázek 

výzkumného nástroje, při kterém autorka zohledňovala nejen odlišnosti obsahu tzn. ekologické a 

systematické principy učiva, ale i typ daných otázek, kde pro každé pojetí výuky volila obdobné 

zastoupení daných typů otázek. 

Výsledky jsou představeny ve formě grafů a tabulek. Pro potvrzení či vyvrácení stanovených 

hypotéz byl použit statistický neparametrický test Mann-Whitney U test. Z výsledků vyplývá, že 

systematicky vyučování žáci byly úspěšnější v systematicky orientovaných otázkách a 

v ekologicky orientovaných otázkách byly obě skupiny úspěšné srovnatelně. Tato skutečnost se 

z hlediska výzkumu jeví jako zásadní, a mohla být v práci více zdůrazněna. 

Autorka si dané téma sama zvolila a jevila o tuto tematiku zájem. Osobně považuji téma výzkumu 

za velice zajímavé. Autorka práci pravidelně konzultovala a připomínky v rámci možností 

zapracovávala.   

Předložená práce splňuje nároky kladené na typ diplomových prací a doporučuji ji k obhajobě.     



 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

• V diskuzi uvádíte práci Kvasničáka (2011), který potvrzuje větší míru osvojení poznatků o 

ekosystémech u žáků vyučovanými ekologicky. Ve Vaší práci je zajímavé právě to, že jste 

zkoumala i druhou stranu, to znamená úspěšnost žáků při zařazení organismů do systému. 

V tomto případě vyšly dle Vašeho výzkumu výsledky ve prospěch systematicky vyučovaných 

žáků. Existují nějaké další studie, které tuto skutečnost potvrzují nebo naopak zpochybňují?  
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