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Název práce: Up|atňování metod kritického myš|ení ve výuce bio|ogie
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Práce je |iterární rešerší ve smys|u zveřejněných poŽadavků (pravide|).
Práce obsahuje navíc i v|astní výs|edky'

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em práce vzh|edem k zadanému tématu by|o:
- vymezit pojem ,,kritické myŠ|ení., a shrnout metody vhodné pro jeho rozvoj
- ukázat způsoby' jimiž|ze uvedené metody ap|ikovat ve výuce přírodopisu a bio|ogie
- zhodnotit rea|izovate|nost uvedených metod při výuce bio|ogie na SŠ
- vybrat z přeh|edu metod kritického myš|ení ty, jež by se da|y vyuŽít při zpracování

tématu dip|omové práce

Struktura (č|enění) práce:
Práce je přehledně č|eněna do osmi zák|adních kapito|, které na sebe |ogicky
navazují a postupně nap|ňují jednot|ivé cí|e práce.

Jsou pouŽité |iterárni zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

PouŽité zdroje jsou pro baka|ářskou práci relevantní. Je zřejmé, Že si autorka ve|mi
dobře osvoji|a práci s |iteraturou a se studovanou prob|ematikou se seznámila
v potřebné h|oubce a zv|ád|a se v ní dobře orientovat. oceňuji ana|ýzu zahraniční
časopisecké |iteratury, která bude jistě ve|kým impu|sem pro zpracováni dip|omové
práce.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i v|astní výs|edky, jsou tyto výs|edky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuie v|astní výsledkv.
Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková

Formá|ní úroveň práce je velmi dobrá. Práce je zpracována přehledně,
jazykové úrovni a s minimem přek|epů.

úroveň):

na vysoké

Splnění cílů práce a ce|kové hodnocení:

Cí|e práce by|y sp|něny. Autorka prokáza|a při práci naprostou samostatnost a
tvořivost a po formá|ní stránce také ve|kou peč|ivost'

otázky a připomínky oponenta:

Uplatňování metod kritického myš|eníje v současné době povaŽováno za jeden
zvýznamných aspektů výuky na všech vzdě|ávacích úrovních' Jak se díváte na
moŽnosti jejich uplatňování ve výuce biologie na gymnáziu. Spatřujete v jejich
prosazování také něiaké orob|émv?
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Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

ve|mi dobře E ooure ! nevyhově|(a
Podpis škoIiteIe/oponenta :


