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Cíle práce:  

Definice cílů práce je součástí kapitoly úvod, částečně jsou zmíněny i v abstraktu.  

Cíle práce byly: Zmapovat stav výuky biotechnologie na středoškolské úrovni a navrhnout způsob 

zařazení tématu biotechnologie do výuky na gymnáziu prostřednictvím zpracování tématu jako 

možné části ŠVP vzdělávacího oboru biologie a vytvoření výukových materiálů s  důrazem na 

praktickou činnost žáků. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO     

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 86 stran textu, 73 stran příloh; celkem 159 stran 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO     

Je uveden seznam zkratek?  NE 

 

 

 

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? 

 

Literární přehled je napsán čtivě a srozumitelně. Skládá se ze dvou částí. Jednak uvádí čtenáře ve zkratce 

do základů biotechnologií, jednak přehledně uvádí výsledky dalších autorů na poli zkoumání přehledu žáků 

o tématu biotechnologií, čímž tvoří dobrý výchozí bod pro další části práce. Ráda bych vyzdvihla zejména 

tuto část literárního přehledu, která, naneštěstí, dosud není ve všech pracích samozřejmostí.  

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO     

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO     

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO     

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO     

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO     

Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi? ANO  - částečně 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO     

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO     

  

Praktická část práce tvoří několik oddílů. Jednak se zabývá analýzou obvykle používaných učebnic 

z hlediska obsahu biotechnologických témat. Autorka přitom ukazuje, že ani jedna z učebnic nepostihuje 

v plné míře téma biotechnologií a navrhuje možný způsob jak řadit biotechnologická témata do výuky. 

Obzvláště cenná část výsledků ukazuje výsledky dotazníkového šetření u žáků SŠ, které zkoumá jejich 

znalostí o biotechnologiích. V přílohách práce jsou uvedeny praktické úlohy a návrh na exkurzi. Přílohy 

jsou rozvedeny jak pro učitele (úvod, metodika, autorské řešení), tak pro žáky.  

 

 

 



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     

 

Diskuse správně reflektuje výsledky šetření dalších autorů, z jejichž práce Věra Ouřadová částečně 

vycházela. Výsledky dotazníkového šetření získané na českých školách jsou porovnávány s výsledky 

získané na školách v anglosaských zemích (přičemž je vzat v úvahu i rozdíl národních kurikul).  

Dále jsou diskutovány výsledky analýzy učebnic a ŠVP a je navrhováno řešení na zařazení tématu 

biotechnologie do výuky. V diskusi jsou probírány i výsledky testování praktických úloh a exkurze a 

obojí je kriticky zhodnoceno. 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO     

 

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

Formální úroveň práce je dobrá, text je srozumitelný a obsahuje velmi malé množství překlepů. Výtku mám 

jen k obrazové dokumentaci příloh, kde jsou uveden citace ve formátu nepřípustném pro diplomovou práci 

na katedře učitelství a didaktiky biologie PřF UK a, co hůře, seznam literatury k přílohám podle těchto 

citací nelze dohledat. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce vytyčené v úvodu práce byly splněny. Celkově práci hodnotím jako nadprůměrnou a 

vynikající. Věra Ouřadová svým přístupem k práci, práci s literaturou, pedagogickým výzkumem a 

jeho zhodnocením ukazuje směr, jakým by se měly práce na podobná témata ideálně ubírat.  

Práce splňuje všechny náležitosti a požadavky kladené na práci diplomovou a jako takovou ji 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Výsledky (ne)znalostí českých žáků v oboru biotechnologií víceméně odpovídají výsledkům dalších autorů 

citovaných v práci a to i přes rozdílnost národních kurikul. Čím si to vysvětlujete? 

Výzkum ukazuje, že řadu běžných biotechnologií žáci nevnímají jako biotechnologie, ale jako jakýsi 

samozřejmý proces. Dokážete z Vašich výzkumů vyvodit zda je to tím, že (kupříkladu kynutí nebo výrobu 

piva) žáci pokládají za příliš starou technologii na to, aby mohla být nazývána moderním slovem, nebo je to 

tím, že žáci nevidí postatu těchto procesů? 

Plánujete své výsledky publikovat v odborném časopise? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


