
Posudek na diplomovou práci

Mgr. Anna Šlechtová: Tematický celek ,,Vývoj pÍírody|| v kontextu uč,iva
biologie a požadavku Rdmcového vzdélúvacího programu pro gymnázia

Práce má rozsah 36 stran poměrně řídkého textu a je doplněna přílohami o
stejném rozsahu. Cílem práce byLo ryracovat výukový program Vývoj přírody
pro $/mnaztáIní výuku, a to na interaktivním modelu EUR. Program navazýe
na výukové filmy, kde A. Šlechtová je spoluautorkou; filmy jsou v píiloze k DP
Nikde však není ýslovně uvedeno, zda týo materiály jsou součástí diplomní
práce, proto nejsou součástí tohoto posudku a beru je jako ,,učební pomůcky...
MoŽná měla autorka lépe 'prodat. svůj podílna těchto materiálech.

Recenzenta, kteý není odborníkem na didaktickou problematiku, překvapí
v pniní řadě cílová skupina vyukového programu: zpočátku jsem se domníval,
že jde o výuku nanejnlžším stupni gymnázía, ažposléze jsem pochopil, že se
jedná o l8.19 let staré studenty, kteří navíc chtějí studovat přírodovědu.
Předpokládal bych tudiž,Že o dané problematiceuž něco vědí a že tento způsob
výuky, kteý je degraduje na pubeďáky,je bude nudit, ne-|iuráŽet (konečně
některá hodnoceni z dotazníku se dají číst i takto). (Koneckonců na s. 30 se
konstatuje , že |át|uuž zna|i - ikdyŽ to přebíjí další věta, kde je uvedeno, že to
bylo náročné.)
Vrcholem je pak postavička Vsuváka Šťouravého v přílohovém výukovém
programu - opravdu nutlro klesat, ještě navíc v tak vnímavé komunitě , až na
hranici nevkusu? Mohu vypadat jako staromódní, ale musím se ptát: opravdu se
autorka DP domnívá, Že právě toto je nejlepší způsob vyuky v dané věkové
skupině studenfu? Nejde o dosti hloupou infantIlizaci výuky? Jak budou tito
studenti připraveni na standardnější předávání poznatků na VŠ? Čeká se, Že
sfudenti budou také něco číst sami? Anebo si jen vymýšlejí duchaplné
komentáře na způsob Vsuváka?

Věcné připomínky k textu:
* Na můj vkus je tam příliš moc frázi opsaných z dokumentu VÚP či MŠMT -
bez dalšího komentáÍe ztstávaji- frázemi.
* Nechci býzIý, ale opravdu jsem ztextllnevyčetl' co vlastně studenti dělají.
* Podobně mě udivuje sdělení na s. 16, že ,,PÍi evokaci učitel nikdy neÍíká
správné odpovědi ani nedává řešení?..Chybí mi pozitivní sdělení, co tedy
vlastně děló: mate je? baví se? píše si pozrámky, aby to posléze Vysvětlil?
* Také je mi divné žetato a mnoho podobných banálních vět je zaštítěno
autoritou Hasenblas a Košťálová2007. Zlomyslné čtení například by rozumělo
větě na s. 17, že uvedení autoři prováděli výzkumy učení a fungování mozku.
* S. 17: ,,Nejde o sjednoceninázorive třídě..... jistě, ale nemělo byb;it cílem
,,sjednotit.. znalosti? Jaképak sjednocování ,pázorů.. u vědecké vyuky?



* Metodická otázka ke s. 21 : jak autorka definuj e, ii roryoznává, fakta a
interpretace?
* opravdu patÍímezi závěry (29) sděleni, že mimo školu se studentinedokáza|i
sejít? JestliŽe se sejít měli, neměl to pedagog řešit?
* Na s. 30 pedagog činí závěry,že ,je dobré metody střídat a kombinovat, aby si
kaŽďý přišel na SVé.o. Jistěže' ale takové moudro nevěděl od1akžtva?
* Příloha s. 8-9: nesouhlasím s tvrzenim,Že nejstaršími fosiliemi jsou
stromatoltty - z doby před 3,5 miliardou let jsou známéjen mikroskopické
odlitky, aanity za,pezvratný ď.ikaz,, zda|ekanepovažujekaždý. Stromatolity
nejsou ,,tenké vrstvičky sinic a bakterií [sic: sinice jsou takébakterie], ale velké
makroskopické utvary z mtneráIu. Pravda, bakterie je postavily, ale to je snad
něco jiného.

Formální stránka DP je tristní - po stránce roz|oženímatertálu' sazby, češtiny i
pravopisu _ jistě ne příliš dobrá vtzttka pro pedagoga, kteý je trénován na
Vypracovávání příprav. Je jasné, že práce byla dokončována ve chvatu abez
kontroly.
* Jistěže může autorka namitat, že nejsem správný recenzent,kdyžneznám
základni pojmy jako ,klíčové kompetence.nebo ,vaiantnízpracování.- ale ony
tam nakonec vysvětleny jsou, a|e až posléze, co Se s nimi už operovalo: nemělo
to být naopak?
* Text je redundarfiní, uvedu jen2 příklady, ikdyž se toho najde víc: (1) Hned
v úvodu na s. 5 je dvakrát vysvětleno totéž o rovině odborné a metodické, (2)
Text na s. 13 a 14 je identický' akorát jednou je vložen do tabulky a jednou ne.
* Na s. 5 je půlvěta: ,,Zatímco odborné zpracovitní probíhalo v širším kolektivu
autoru a zapodpory odborníků v oboru... Jistě, že stačí tečku nahradit čárkou a
dalšímu slovu ďátmalé písmeno, ale to měla autorka udělat dÍiv,než se začalo
tisknout.
* Vrcholem češtinářského skvostu je výraz ,,zoomovat na všechny zoomy* tam
už člověk opravdu čeká příchod Tatky Šmouly; slova jako zoom,ba|1čÍk, český
masif, prekoncept' bichle' endogenní geologie, sibérie. .. recenzenta dost
iritovaly.
* Na s. 11 se pak odkazuje na kap. 0.
* Na s. 34 je autor L. Hajnal přejmenován na H.LászIó.
* Stejně iritující jsou pravopisné chyby: ,,skupiny . . . byli postaveni.. (28); proč
role neseděli?..

Závěr: Je škoda, že autorka ryracování ýsledků nevěnovala větší pozornost.
Práci doporučuji k přijetí, ovšem jistě ne s nejlepším hodnocením.
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