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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
          A

1. Cíl Formulace 
obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora.

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního.

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah)

Ano

5. Jazyková 
úroveň

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost.

B. Kvalita diplomové práce:
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje

Teoretická úroveň, resp.část
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení

          
A

Logická struktura výkladu           
A

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A

Funkční provázanost teoretické a praktické části           
A

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A

Autorský přínos           
A



Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

B
Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
B

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A

Autorský přínos           
A

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Cílem diplomové práce bylo seznámit se s úlohou badatelských aktivit v české výuce na 1. 
stupni ZŠ a navrhnout přírodovědné badatelské úlohy zaměřené na plody, semena a klíčení a 
ověřit je ve vyučování. 

Autorka na konkrétním zážitku z výuky velmi pěkně ukázala, proč je třeba se ve výuce 
věnovat badatelským aktivitám. Poskytla přehled dostupné literatury týkající se filozofií 
vzdělávání a výukových metod a podrobněji pojednala o badatelských metodách a jejich 
využití v českém prostředí. Využila zdrojů z mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností 
v oblasti přírodních věd, prostudovala nejběžněji používané české učebnice a seznámila se 
s tím, jak jsou badatelské aktivity zastoupeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání. Následně navrhla 14 výukových aktivit a 9 z nich vyzkoušela s žáky ve 
výuce. O průběhu práce pořídila podrobný záznam. V závěru práce reflektuje potenciál 
badatelských aktivit v přírodovědných oblastech i obtíže, na které mohou narážet. Dále 
vysvětluje, jaká  pomoc by měla být poskytnuta učitelům k tomu, aby mohli badatelské 
aktivity s žáky ve výuce realizovat tak, aby maximálně přispěly k efektivnímu učení žáků.

Badatelská činnost není na našich školách příliš obvyklá, což se negativně odráží na 
vědomostech a dovednostech českých žáků. Z těchto důvodů je třeba považovat téma 
diplomové práce za mimořádně důležité a zároveň obtížné. Pro tvorbu badatelských úloh měla 
autorka jen velmi malou oporu v existujících dokumentech a v existující školní praxi a nebyla 
pro ni vybavena předchozím vzděláním. Zároveň úlohy pilotovala s dětmi, které velmi 
pravděpodobně nejsou k badatelské práci systematicky vedeny. Vysoce oceňuji odvahu 
autorky pouštět se na neprobádaný terén a poctivý přístup k ověřování úloh, kdy autorka 
otevřeně referovala o chybných předpokladech a dílčích neúspěších a vyvozovala z nich 
poučení pro další práci. O poctivém a nepovrchním přemýšlení o potenciálu badatelských 
úloh svědčí závěrečné shrnutí, ve kterém autorka velmi fundovaně porovnává aspekty 
objevování v matematice a v přírodovědných oblastech.

Práci považuji za velmi podnětnou a inspirativní a doporučuji ji k obhajobě.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Některé experimenty se nepodařilo zrealizovat tak, jak bylo zamýšleno, některé úlohy 
nevyužily plně potenciál prostředí, které autorka vytvořila, respektive nerozvíjejí specifické 
badatelské dovednosti dostatečně cíleně (viz náměty k diskusi). To však není možno 
považovat  za nedostatek práce. Autorka správně uvádí, že ke kvalitnímu badatelskému 



vyučování potřebují učitelé metodickou podporu: v podobě vzdělávání, dostupné odborné 
pomoci, učebnic, metodických příruček. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Doporučuji diskutovat rozšíření, případně zacílení dílčích aktivit. Například:

1. U úlohy Plave či neplave? doporučuji zvážit, zda by nebylo dobré využít experimentální 
situace k přemýšlení o tom, na čem závisí, zda daný objekt (v tomto případě semeno) plave či 
nikoli (jako jakýsi úvod k přemýšlení o hustotě). Současné zadání s touto otázkou nepracuje, 
proč?

2. U úlohy Jsou v semenech cukry? považuji za potřebné se zamyslet nad tím, zda není 
zavádějící hovořit o cukrech, když se ve skutečnosti jedná o škroby. Experiment by měl být 
koncipován stejně jako experiment s olejem v semenech, tedy na počátku by měl dojít k 
vyzkoušení indikátoru. To ovšem s jednoduchými cukry (glukóza, sacharóza) nebude 
fungovat, neboť jód indikuje modrým zbarvením přítomnost škrobů (polysacharidů), nikoli 
cukrů (sacharidů). Nepovede realizace aktivity bez zavedení pojmu škrob k vytvoření 
nesprávných prekonceptů?

3. U úlohy Podmínky života – klíčení doporučuji promyslet, zda by nebylo vhodné tohoto 
námětu cíleněji využít k nácviku navrhování experimentu, kdy některé proměnné 
kontrolovaně měníme a jiné necháváme konstantní. Tato dovednost není uvedena mezi 
badatelskými dovednostmi, které jsou touto úlohou rozvíjeny. Jde o opominutí nebo je zadání 
koncipováno tak, že žáci v aktivitě dovednost navrhovat experiment nerozvíjejí?

4. U úlohy Lovci plodů doporučuji zvážit, zda by nebylo vhodné tohoto námětu využít 
k tomu, aby si žáci „osahali“ princip třídění. Například by mohli sami na základě důkladného 
zkoumání nalezených plodů navrhnout vlastní klasifikační systém a vzájemně podle něj 
určovat plody. Brání něco takovému rozšíření úlohy?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

Podpis:




