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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Práce se zabývá problematikou obsahové inovace učiva biologie a jako modelové téma byla 

zvolena problematika pluripotentních kmenových buněk. Na základě sumarizace poznatků a 

výsledků výzkumu kmenových buněk byla rozpracována didaktická transformace tohoto 

tématu s využitím aktivizující organizační formy výuky – didaktické hry, kdy jejím 

prostřednictvím dochází k  propojení přírodovědných a humanitních oborů.  

 

Cíle práce: 

- poukázat na rozpor mezi rozvojem biologie jako vědní disciplíny a jako vyučovacího   

  předmětu na střední škole, 

- na modelovém příkladu prezentovat možnosti propojení přírodovědné a humanitní složky   

  vzdělávání, 

- modifikovat  k vybranému tématu didaktickou hru evropského projektu PlayDecide a ověřit   

  ji v podmínkách českých škol. 

 

 

 

 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Velké množství  citací v přehledu použité literatury svědčí o precizně provedené  literární 

rešerši. Z celkového počtu 152 publikací je převážná většina v anglickém jazyce. Obsáhlá 

literární rešerše svědčí nejenom o dovednosti diplomantky  efektivně pracovat  

s cizojazyčnou i tuzemskou literaturou,  ale je také indikátorem dovednosti třídění a výběru 

informací ve vztahu ke středoškolskému kurikulu. 

  

 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): -  

 

 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Diplomantka přistupovala ke zpracování tématu velmi zodpovědně, systematicky a kreativně. 

Dobrá  znalost anglického jazyka  v korelaci s aktuálním a nosným  tématem přispěla   



k didaktické interpretaci zvolené problematiky kmenových buněk a zviditelnila nové 

poznatky v této oblasti.  Důležitým prvkem byl  také  záměr  integrace   přírodovědných a 

humanitních oborů ve vzdělávání.  Modifikací didaktické hry ověřené již v zahraničí  práce 

rozšířila spektrum metod a forem aktivního učení při inovaci učiva biologie i se zohledněním  

specifik kurikula českých škol.  

 

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Sledováním nových trendů v biologických oborech  a analýzou učiva biologie na středních  

školách diplomantka identifikovala  nedostatky biologického vzdělávání z pohledu možností 

inovace učiva novými poznatky  a možnostmi jejich implementace do středoškolského učiva. 

Vytvořila pomůcku pro učitele, kterou mohou dobře využít při modernizaci výuky biologie a 

tím i školních vzdělávacích programů gymnaziálního i odborného vzdělávání.  Stanovené 

cíle práce byly splněny.  

Práce má odpovídající odbornou i didaktickou úroveň a doporučuji jí k obhajobě.  

 

Otázka pro obhajobu práce: 

Jakým způsobem by bylo možné? informovat učitele o výstupech a vytvořené pomůcce ? 

Které názory studentů byly pro Vás překvapivé 

Které okolnosti byly důvodem pro pilotáž hry v prostředí škol v ČR ? 
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