
Posudek školitele na diplomovou práci Věry Ouřadové

„Biotechnologie vy výuce na gymnáziu“

Posluchačka reaguje obsahem své diplomové práce na jeden z požadavků současné přestavby 

naší výchovně vzdělávací soustavy, kterým je, vedle rozvíjení klíčových kompetencí, také 

aktualizace vzdělávacích obsahů. Nácvik a postupné formování kompetencí potřebných pro 

život je možné realizovat především v těsném spojení se vzdělávacím obsahem. Z tohoto 

úhlu pohledu je téma diplomové práce zaměřené na biotechnologie a jejich využití ve výuce 

na gymnáziu aktuální a potřebné. 

Autorka si vytkla ve své práci dva hlavní cíle. Prvním bylo zmapovat stav výuky 

biotechnologií na středoškolské úrovni  jednak pomocí analýzy zařazení tématu v současně 

platných kurikulárních dokumentech a středoškolských učebnicích a jednak pomocí 

orientačního průzkumu úrovně znalostí a postojů v oblasti biotechnologií u žáků ve věku 14 –

19 let. Druhým cílem bylo navrhnout způsob zařazení tématu do výuky na gymnáziu 

prostřednictvím zpracování odpovídající části ŠVP a vytvořením výukových materiálů 

s důrazem na praktickou činnost žáků.

Při zpracování tématu posluchačka prostudovala odpovídající odbornou literaturu (celkem 82 

citací a 29 internetových odkazů) vztahující se jak k biologické, tak didaktické části práce. 

Z metodického hlediska se naučila používat základní postupy odborné didaktické práce –

metodiku přípravy výuky, výukových materiálů i zpracování výsledků. Zvládla přípravu i 

realizaci didaktického výzkumu pomocí dotazníkového šetření i orientační ověření 

navržených materiálů a vyvození potřebných závěrů pro finální úpravu jak obsahové, tak 

formální stánky tématu. Výsledky strukturovaného dotazníkového šetření na třinácti školách a 

vzorku 520 žáků a jejich pečlivé srovnání se zahraničními výzkumy obdobného zaměření v 

diskusi považuji za velmi zajímavé, zároveň alarmující a potvrzující potřebu se tématem 

biotechnologií více zabývat. Proto jsou také materiály připravené ve druhé části práce velmi 

potřebné, zvláště náměty pro práci žáků v praktických cvičeních a na  exkurzi, právě tak jako 

metodické materiály pro učitele.

Posluchačka na zadaném tématu pracovala naprosto samostatně, prokázala schopnost tvořivě 

řešit zadaný problém, byla aktivní, iniciativní a splnila všechny v úvodu stanovené cíle. Práce 

má logickou strukturu, po formální stránce je pečlivě zpracována a splňuje jak v teoretické, 



tak praktické rovině požadavky na ni kladené. Je přínosná jak pro didaktickou teorii, tak 

především pro pedagogickou praxi, neboť poskytuje konkrétní materiály využitelné ve škole.

Její praktické výstupy, především náměty pro praktická cvičení, doporučuji opublikovat

v časopisu určeném učitelům.

Práci doporučuji  k obhajobě a hodnotím výborně.

V Praze dne 9.9.2010                                                            Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.




