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Slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku nového pojetí výuky přírodních věd na 
základních školách. Obsahuje analýzu výsledků výzkumu PISA 2006 a  TIMSS 2007 a 
charakteristiku badatelsky orientované výuky jako možného způsobu řešení současných problémů 
ve výuce přírodních věd. Dále je uvedena charakteristika projektů, které se badatelsky orientovanou 
výukou zabývají na národní a evropské úrovni. Vzhledem k požadavku zařazení badatelsky 
orientované výuky již do úvodních fází výuky přírodních věd na základních školách je ve druhé 
části práce pak uveden rozbor vybraných učebnic pro 1. stupeň ZŠ z hlediska možných témat pro 
aplikaci badatelsky orientované výuky a přehled dovedností, které žáci pro tuto aplikaci potřebují. 
Osvojení těchto dovedností bylo ověřováno na skupině 81 žáků ze dvou základních škol písemným 
testem připraveným v rámci projektu GAČR (P407/10/0514).    
Studentka po vymezení tématu práce pracovala nadále samostatně, jednotlivé dílčí kroky průběžně 
konzultovala se školitelkou. Připomínky a náměty školitelky byly studentkou akceptovány a 
zapracovány do bakalářské práce. Bakalářská práce po obsahové stránce zahrnuje všechny 
požadované kapitoly, provedená analýza, hodnocení učebnic a výsledky testu a jejich zpracování 
tvoří kvalitní výstupy, na které je možno dále navázat v práci diplomové. Po formální stránce je 
bakalářská zpracována pečlivě a přehledně.  
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce: Je třeba doplnit citace uvedených 

webových stránek projektu Establish, Pollen a GAČR. 
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