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Průběh obhajoby: Studentka za pomoci powerpointové prezentace seznámila se svou
diplomovou prací, věnovanou srovnání systematického a
ekologického pojetí výuky přírodopisu. Čtenáře práce seznámila s
oběma přístupy, vše doplnila praktickým výzkumem, zkoumajícím
znalosti i postoje žáků. Výzkumný vzorek sestával z 87 žáků ze čtyř
tříd (dvě třídy vyučovány systematicky, dvě ekologicky), výzkum
proběhl on-line v prostředí Google Clasroom.
Výsledkem studie bylo zjištění, že systematicky vyučovaní žáci jsou
v systematických úlohách úspěšnější; co se ekologických otázek týče
byly obě zkoumané skupiny srovnatelné. Systematicky vyučovaní
žáci navíc projevili vyšší oblibu přírodopisu. Autorka závěrem
zhodnotila, že nejvhodnějším přístupem je tzv. integrující styl výuky,
zohledňující oba přístupy.
Adeptka vhodně reagovala na dotaz školitelky (dr. Hlaváčová, KBES
PedF UK). Připomínky a dotazy oponentky, dr. Pavlasové (KBES
PedF UK), vyústily v obsáhlou diskusi. Oponentka poukázala na
méně vhodné zdroje použité v rešeršní části práce a vznesla množství
doplňujících otázek k teorii tématu a zacílené na orientaci autorky v
problematice. V následující diskusi se členy komise bylo poukázáno
na vliv zařazení do konkrétní třídy na úspěšnost při testování.
Komise se jednoznačně shodla na doporučení práce k obhajobě a
hodnocení stupněm velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. ............................

Členové komise: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. ............................

 PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. ............................

 Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. ............................
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