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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta): 

 

Studentka iniciativně hledala téma pro DP, které by souviselo se školní praxí a reálnou výukou. 

Tím se nabízelo prozkoumat téma výukových metod a forem ve vztahu, jak je vnímají učitelé a jejich žáci. 

 

Zadané cíle práce: 

 
Hlavními cíli práce bylo zjistit, jaké výukové metody a formy jsou učiteli ve výuce biologie / přírodopisu 

využívány, a zda mají využívané výukové metody a formy vliv na oblíbenost biologie / přírodopisu 

u žáků.  

 

Vedle hlavního cíle byly vytyčeny vedlejší cíle práce, dokreslující cíl hlavní: - jaké faktory hrají roli ve výběru 

využívaných výukových metod a organizačních forem výuky učiteli základních škol a nižších gymnázií; - které 

výukové metody a formy nejsou využívány + příčinu jejich nevyužívání; - srovnat využívání výukových metod 

a forem na základní škole a na nižším gymnáziu, a to ve smyslu, zda se liší variabilita výukových metod a forem 

v závislosti na typu školy. Vedlejší cíle byly zkoumány i ve vztahu k žákům s ohledem na jejich pohled 

na (ne)oblíbenost VM/OFV využívaných jejich učiteli; - či zda se liší oblíbenost biologie / přírodopisu 

mezi žáky základních škol a nižších gymnázií. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční 

literaturou): 

 

Studenta pracovala vesměs samostatně, konzultovala literaturu a její hledání, pokud potřebovala pomoc, 

konkretizovala ji, čímž následně dohledávala adekvátní publikace i zahraniční. 

Práce vykazuje pro potřeby této práce odpovídající jak zahraniční, tak i české zdroje. 

 

Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod, 

aktivita, samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem): 

 

Studentka prokázala samostatnost při zpracovávání dat v rámci kvantitativní výzkumné části 

předkládané diplomové práce; potřeba konzultací a vedení se týkala zejména počátku 

při zpracovávání kvalitativní části výzkumu. Vzhledem k tomu, že pro kvalitativní výzkum 

je charakteristická kooperativní souhra v týmu zúčastněných výzkumníků, je propojování různých 

aspektů pohledů na problematiku žádoucí; získaná data tak byla optimalizována na základě kritické 

analýzy a diskuzí nad kódy, kategoriemi a následně schématy i modely, čímž práce dosáhla uceleného 

pohledu na šetřenou problematiku a přináší podnětné pohledy na školní praxi.  

 

Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek, 

diskutování výsledků, spolupráce se školitelem): 

 

Přes určité počáteční váhání mohu konstatovat, že studentka projevila vysokou míru samostatnosti, 

přijímala připomínky, které dokázala vhodně reflektovat a zapracovat při sepisování práce. 

Na konzultace přicházela připravená a ve výsledku sepsala čtivou práci, která je cennou a zajímavou 

sondou do reálné školní praxe. 

 



Připomínky k odevzdané verzi práce: 

 

Všechny připomínky studentka postupně zapracovala, adekvátně na ně reagovala, proto žádné nemám. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Otázky nemám, vše jsme diskutovaly již v průběhu sepisování práce. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Studentka předsevzaté cíle naplnila; dokázala, že zvládá jak kvantitativní výzkumné šetření, 

tak i kvalitativní.  

 

Tím, že kvalitativní šetření mělo být primárním principem předkládané práce, volila autorka 

již od počátku způsob práce, který byl pro ni nový a se kterým se musela důkladně seznámit. Dané 

znamenalo naučit se nové výzkumné postupy a jejich vyhodnocování. To z mého pohledu přineslo 

nejen deskriptivní popis šetřené problematiky, ale také zevrubnou teorii, která díky kvalitativní 

analýze z výzkumu vykrystalizovala. Tímto bych ráda Veroniku povzbudila i k publikování 

sepsaných výsledků.  

 

Závěrem jen dodávám, že práci doporučuji k obhajobě a dalšímu řízení. 

 

Návrh hodnocení školitele (konečnou známku stanoví komise, která přihlíží i ke kvalitě obhajoby): 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 

 

 


