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Název práce: Vliv využívaných výukových metod a organizačních forem na oblíbenost biologie a 

přírodopisu u žáků 

 

Cíle práce: 

Hlavní cíl:  

- 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 

Vedlejší cíle: 

- zjistit, jaké faktory hrají roli ve výběru využívaných výukových metod a organizačních forem výuky 

učiteli základních škol a nižších gymnázií 

- zjistit, které výukové metody a formy nejsou využívány a příčinu jejich nevyužívání 

- srovnat využívání výukových metod a forem na základní škole a na nižším gymnáziu 

- zjistit, které výukové metody a organizační formy výuky jsou u žáků základních škol a nižších 

gymnázií nejoblíbenější a které naopak nejméně oblíbené 

- zjistit, zda se liší oblíbenost využívaných výukových metod a organizačních forem výuky mezi žáky 

základních škol a nižších gymnázií 

- zjistit, zda se liší oblíbenost biologie / přírodopisu mezi žáky základních škol a nižších gymnázií 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 108 stran textu, 12 stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO  

Je uveden seznam zkratek? ANO  

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO  

Je napsán srozumitelně? ANO  

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? (V souladu s pravidly zveřejněnými katedrou 

– tj. literární přehled obsahuje především citace primárních zdrojů, ne opisy učebnic) ANO  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO  

Jak student pracuje se zdroji?  

Studentka používá literární zdroje jak v literárním přehledu, tak i v jiných částech práce správně. 

Použité literární zdroje české i zahraniční jsou relevantní. Vzhledem k tomu, že autorka využívá literaturu 

zabývající se výukovými metodami, postrádám ve výčtu literárních zdrojů knihu Moderní didaktika 

Roberta Čapka z roku 2015. Přehled metod a forem výuky, který autorka využívá je tradiční až 

konzervativní. 

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO  

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO  

Popis použitých metod je velmi podrobný. Způsob práce vhodně doplňuje dotazník, tabulky, otázky 

k rozhovorům. 

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO   

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO  

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe?  NE 

Jde spíš o výstupy teoretického rázu, které by mohly posloužit jako další vodítko pro přípravu budoucích 

učitelů (nejen) biologie. 



Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi?  NE, nebylo to třeba 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO  

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO  

 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO  

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO  

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO  

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO   

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální i jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Schémata jsou jasná a přehledná. Za velmi zdařilé 

považuji schéma 4, zakomponování výukových metod a forem práce do výuky. Analogie s koloběhem 

vody v přírodě je výstižná. V textu bylo minimum překlepů (např. str. 29 – májí místo mají). Autorka 

v úvodu práce uvádí přehled zkratek např. BI / PŘ. Konkrétně tuto zkratku v této podobě v práci později 

nepoužívá. Velká písmena nahrazuje malými. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce, které si autorka vytyčila považuji za splněné. 

Práce obsahuje vlastní výzkum autorky. Autorka vedla polostrukturované rozhovory s 9 učiteli základních 

škol a gymnázií. Připravila a zpracovala dotazníky 307 žáků. Získaná data autorka zpracovala metodami 

kvalitativního výzkumu (zakotvená teorie) a kvantitativního výzkumu (např. Shapirův-Wilkův test). U 

učitelů základních škola zařadila i zúčastněné pozorování. Vybrané teze respondentů byly okótovány, 

roztříděny a zpracovány. Výsledkem je studie, která mapuje metody ne/využívané učiteli biologie na 

základních školách a nižších gymnáziích včetně důvodů ne/využívání metod. A výsledkem dotazníkového 

šetření je přehled ne/oblíbených metod využívaných učiteli a jejich vliv na oblíbenost biologie/přírodopisu 

u žáků. Všechny metody a výsledky jsou diskutovány.  

Přiznám se, že výsledek výzkumu mě naplňuje velkou skepsí a je pro mě zklamáním. Nemyslím tím ne 

příliš velkou oblibu předmětu u žáků, ale překvapující konzervativnost vyučujících ve využívání metod 

napříč školami a délkou praxe. Argument učitelů, že didaktická hra nepatří do výuky, hovoří za vše. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Když učitelé uváděli jako překážku pro využívání dalších metod a forem výuky, zaznělo opakovaně, že 

didaktické hry neznají. Byla neznalost spíš u starších učitelů nebo nezáleželo na délce praxe? 

V práci zmiňujete, že vyučující uváděli, že používali metodu brainstromingu. Vy jste ale po důkladnějším 

rozhovoru zjistila, že v podstatě nejde o brainstorming. Můžete prosím vysvětlit v čem dělali učitelé chybu? 

Lišil se jazyk, kterým učitelé vyučovali od jazyka, který si lze přečíst v tezích kvalitativního výzkumu? 

Vidí autorka cestu, jak současnou situaci výuky biologie změnit? 

 

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

X velmi dobře    

Podpis oponenta: 

 

 

 
 

 


