
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Radka Kydalová 

 

Název práce: Outdoorová vzdělávací hra na téma delicích metod pro žáky ZŠ 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

X B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 



 

Předložená diplomová práce plynule navazuje na dříve zpracovanou práci bakalářskou. 

Rozsah práce je 56 (74) stran včetně literárních zdrojů (a příloh). Autorka se ve své práci odkazuje 

na 38 zdrojů v seznamu použité literatury, které jsou v textu práce řádně citovány. Práce nejeví 

jakékoliv rysy plagiátorství (5 %, Turnitin, 16.5.2022). 

K práci je připojena také 1 elektronická příloha – zadání hry pro tisk. 

Práce Bc. Radky Kydalové vychází z pěkného nápadu nabídnout nejen školám aktivitu 

zaměřenou nejen na kognitivní cíle a primárně zasazenou mimo budovu školy. Autorka vytvořila 

velmi zdařilý scénář hry, který dvakrát odzkoušela v praxi, a získala zpětnou vazbu, na základě 

které hru upravila. 

Práce je psána čtivě s občasnými formulačními či tvaroslovnými neobratnostmi (př. 14, 21, 

23, 45). Drobnou výtku bych měl i k citacím v textu, kde je v případě vícenásobných citací 

nejednotně použito pořadí dle data. Není také nutné za každou cenu používat trpný rod, když je 

jasné, že se jedná o práci autorky v praktické části. Pozor také na nepodložená tvrzení o výhodách 

outdoorových her typu „…pozitivní účinky na dlouhodobou paměť…“ podobně jako vnímání 

přínosu vs. náročnosti organizace, které může být velmi subjektivní. 

Těší mě, že hra nese prvky praktického badatelství, jehož úroveň může být přizpůsobena 

konkrétním potřebám a podmínkám. Autorka jasně definuje možné cíle hry, ale neomezuje se jen na 

kognitivní oblast, nýbrž jasně deklaruje rozvoj psychomotorických cílů a velmi opatrně naznačuje 

také cíle afektivní. Kvituji také autorčino doporučení týkající se formativního hodnocení jako 

zpětné vazby v rámci hodnocení aktivity. Doporučení jsou součástí velmi podrobné metodické 

příručky, která svými radami velmi podstatně snižuje aktivační bariéru pro použití hry v praxi. 

 

Jako potenciálnímu uživateli mi chybělo kompaktní autorské řešení (nebo ukázky žákovských 

řešení a možností jejich hodnocení), i když některé části se dají dohledat v metodické příručce, je to 

nepraktické. Z popisu aktivit a náznaku autorského řešení mi vystupují tři nesrovnalosti.  

1) Z žákovského zadání hry podle mě nelze vyčíst, že výsledný elixír musí být čirý filtrát (až 

v metodické příručce zazní pojem „čirý lektvar“),  

2) podobně mi ze zadání jasně nevyplývá, že musí použít pouze jeden druh rostliny (nejasná 

formulace „základní esence“ je vysvětlena až v metodické příručce).  

3) V textu práce je zmíněno, že použití směsi voda/ethanol není správné, ale nikde v návodu 

hry žáci nejsou vedeni k striktnímu oddělení používání obou rozpouštědel (a podle mě ani 

není důvod, spíše bych je podpořil v tom, vyzkoušet si extrakci čistými rozpouštědly i 

jejich směsí jako součást bádání). 

Podle mého názoru je třeba žáky upozornit na rizika a pravidla bezpečné práce s rostlinami, 

protože některé obsahují silné toxiny. 

V metodické příručce prosím o přeformulování věty v kap. hodnocení …“Jestliže 

odevzdaný…“ za mě nedává smysl a míchá dvě různé věci (čirost a barvu). Autorka také jakou 

součást hodnocení doporučuje pozorování na základě rastru, ale nenabízí konkrétní mřížku, kterou 

by učitel mohl použít jako hotové řešení. Hra Dobble-chemické nádobí není dostupná na 

zveřejněném odkazu.  

 

Chválím autorku za svědomité získávání zpětné vazby a poučení se z ní, ale v případě použití 

Likertovy škály doporučuji používat stejné typy symbolů pro stejné významy (≠✓; ≠☓). 

Chybělo mi také grafické porovnání informací získaných ze zpětné vazby. 

 

Předložená práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na práci diplomovou. 

Uvedené nedostatky nesnižují zásadně celkově velmi dobrý dojem z této práce. 

 



 

B. Obhajoba 

 

Dotazy a připomínky k obhajobě  

1) Naznačila jste, že hra rozvíjí i cíle afektivní. Zkuste uvést nějaký konkrétní příklad? 

2) Jak jste vyřešila časové proluky u skupin čekajících na startu nebo již skončivších? Jak je 

minimalizovat? 

3) Jaké jsou Vámi doporučené vzdálenosti mezi stanovišti? 

4) Prosím zkuste přeformulovat větu: „Jestliže odevzdaný extrakt není čirý, žáci neaplikovali 

informace z listu č. 5 „Z čeho lze lektvar vyrobit“, kde se výslovně píše, že pro zelený lektvar je 

potřeba použít místo vody ethanol, do kterého se chlorofyl rozpustí.“ tak, aby srozumitelně 

odlišil požadavky na extrakci a na filtraci. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 

 

Datum vypracování posudku: 31.5.2022 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 

 


