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Diplomová práce Terezy Knesplové překvapí na první pohled svým mimořádně velkým rozsahem a 

již po letmém prolistování je jasné, že se autorka ponořila do svého tématu s velkým nasazením a 

do hloubky a snažila se jej pojednat velmi komplexně. Oceňuji, že se při vypracování pečlivě 

věnovala všem fázím, které by správná pedagogicky zaměřená DP zahrnovat měla (i když to není 

vždy pravidlem) - důkladné studium literatury, analýzu učiva v používaných učebnicích, 

dotazníkový průzkum znalostí žáků i návrhy vlastních výukových materiálů pro teoretickou i 

praktickou výuku.  

Většinu vlastního textu práce tvoří teoretická část - důkladná literární rešerše věnovaná 

nejrůznějším aspektům včelařství a života včely medonosné. Seznam prostudované literatury je 

úctyhodný, obsahuje i několik anglicky nebo německy psaných pramenů. Přestože řada pramenů ze 

seznamu literatury není v textu práce citována (formální chyba), je patrné, že autorka prostudovala 

ohromné množství literatury. 

Text části výzkumné je naopak poměrně krátký. Vlastní vytvořené výukové materiály a dotazníky 

jsou zařazeny do příloh. Autorka část svého výzkumu a pedagogické činnosti vůbec 

neokomentovala a nevyhodnotila, pouze přiložila v příloze. Kladně hodnotím poměrně vysoký 

počet vyhodnocených dotazníků. 

Celkově mám z prostudovaného díla pocit, že se Tereza Knesplová pustila do realizace své 

diplomové práce s takovým úsilím a v takové šíři, že jí při závěrečném sepisování došel dech a část 

výsledků nezvládla v textu dotáhnout a náležitě "prodat". Na jednu stranu jsem tomu rád, protože 

bych byl jinak nucen oponovat práci ještě objemnější, na druhou stranu je to škoda a chtěl bych jí za 

to náležitě vyčinit. 

 

K předložené práci mám tyto výhrady, které jsou z větší části formální. Na tučně vytištěné 

otázky bych prosil odpověď v rámci obhajoby: 

 

1. Řada pramenů uvedených v seznamu literatury není v textu práce citována (především prameny 

cizojazyčné) nebo je citována s jiným rokem vydání. Některé práce citované v textu naopak v 



seznamu literatury chybějí. Doporučoval bych vedle knižních pramenů a česky psaných článků v 

časopisech doplnit i některé zásadnější původní vědecké práce v zahraničních časopisech. 

Domnívám se, že alespoň některé jsou volně dostupné v on-line verzi. 

 

2. Položky v seznamu literatury by měly být řazeny důsledně abecedně, práce stejného autora 

potom chronologicky, místy tomu tak není. 

 

3. Většina tabulek v textu práce (především v kapitole 7.4) je vložena bez popisků a není číslována. 

Správně by měly by být tzv. samovysvětlující, čtenář by je měl z popisku pochopit, aniž by musel 

hledat v textu. 

 

4. Některé podkapitoly literárního přehledu jsou jen výčtem nekomentovaných a nevysvětlených 

pojmů - např. 3.3. Druhy včel, a kapitoly 9.3-9.7 věnované stavbě a typům úlů. 

 

5. Teoretickou část práce bych doporučoval výrazně zestručnit, aby případného čtenáře neudolala. 

Naopak některé kapitoly (například o stavbě těla včely medonosné) by bylo vhodné doplnit obrázky 

pro lepší pochopení.  

 

6. Praktická část je naopak až příliš stručná. V práci zcela chybí informace, zda a jak byly 

pedagogické výstupy prakticky ověřeny a chybí vyhodnocení jejich úspěšnosti.  

 

7. Hypotézy výzkumné části jsou podle mého názoru poněkud nešťastně stanovené a samoúčelné. 

Na základě čeho si autorka stanovila předpokládaná % úspěšnosti? Stejně jako u řady 

předchozích prací mám dojem, že si hypotézy stanovila až po vyhodnocení dotazníků, tak aby byla 

platnost hypotéz potvrzena.  

 

8. Zdroj dat (MVDr. Jana Houdková) o vývoji nákazy včelím morem by měl být uveden v 

metodice, ne až ve výsledcích a diskusi. Zároveň postrádám informaci, jakým způsobem byla 

data sbírána a co se rozumí pojmem "ohnisko". Je to jedno včelstvo, celý chov jednoho 

včelaře nebo obec, kde se nákaza vyskytla? 

 

9. Doporučoval bych důsledně oddělit kapitolu Výsledky a Diskuse. V diskusi by měly být vlastní 

výsledky porovnány s literaturou, což v této práci chybí. 

 

10. Při vyhodnocování % správných odpovědí v dotaznících bych doporučoval se neomezovat se 

pouze na průměr, ale uvést také další popisné statistiky (alespoň směrodatnou odchylku). 



 

Závěr: 

Tereza Knesplová odvedla nadprůměrně velký a důkladný kus práce, která tvoří logický celek. Za 

to si, i přes výše uvedené výhrady, podle mého názoru zaslouží, aby její diplomová práce byla 

hodnocena výborně. 

 

V Praze, 7. září 2010      Mgr. Jan Mourek 


