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Oponentský posudek na diplomovou práci „Povědomí žáků o civilizačních chorobách na 

ZŠ a SŠ“ 

 

Autor: Mgr. Jana Novotná 

Oponent: Mgr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

 

OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou výuky civilizačních chorob na 

českých školách. Podle názvu by se mohlo zdát, že autorka se zabývá pouze základními a 

středními školami (a že civilizační choroby se vyskytují na ZŠ a SŠ (!)), ale v práci najdeme 
rovněž průzkum mezi učiteli ZŠ a SŠ, stejně tak jako sondu mezi vysokoškolské studenty 
učitelských oborů biologie na PedF UK a PřF UK. Z tohoto pohledu je název práce trochu 
zavádějící, a autorka si předem možná zbytečně „ubírá body“. Hlavním těžištěm práce je 
průzkum znalostí žáků ZŠ a SŠ o civilizačních chorobách. Téma to je jistě závažné a aktuální, 
i díky vzrůstající incidenci těchto chorob v české populaci. To autorka správně rozebírá a 
popisuje v úvodní, asi třicetistránkové, literární rešerši. Následuje zajímavá kapitola se 
srovnáním výuky o civilizačních chorobách v zahraničí. Zde trochu nechápu výběr 
jednotlivých zmiňovaných států. Osobně bych ještě doplnil všechny naše sousední státy, 
chybí popis situace v Polsku a Německu. 

Samotná výzkumná část práce je na velmi dobré úrovni. Zachovává klasické členění 
(metodika, výsledky, diskuze, závěr). Autorka před samotným výzkumem na ZŠ a SŠ 
provedla také analýzu učebnic a ŠVP vytipovaných škol. Celkem získala údaje od 243 žáků, 
19 studentů VŠ a 52 učitelů. 

Výsledky presentuje autorka přehledně, spolu s tabulkami a grafy. Pro zhodnocení 
odlišností jednotlivých skupin studentů používá správně dvouvýběrový t-test. Určitou raritou 
je to, že autorka počítala, a do práce rozepsala, test ručně. To je sice formálně v pořádku, ale 

možná až nadbytečné. Pro čtenáře by jistě stačila pouze hodnota testové funkce (t) a p-value. 

Škoda, že autorka neudělala statistické porovnání odpovědí studentů PřF a PedF i přes malou 
velikost souboru. 

Diskuze je podařenou částí této práce. Autorka účelně porovnává své výsledky a zjištění 
s literaturou, tam kde je to možné. Pro zlepšení stávajících znalostí studentů ZS a SŠ navrhuje 

i praktické úlohy. Ty uvádí v příloze č. 5. Neověřila je však v praxi. 

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 
shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je na standardní, velmi dobré úrovni. Jazyková úprava je přiměřená, 
s překlepy nebo s chybami se v podstatě nesetkáváme. Práce se rovněž dobře čte, jazykový 
projev autorky je příjemný.  

Vyzdvihnout musím používání literárních zdrojů a jejich počet a strukturu. Práce obsahuje 
více než stovku literárních zdrojů, mnohdy zcela recentních, a to jak české, tak cizojazyčné 
provenience. Jejich citace v textu je formálně sjednocená a koherentní. 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 
praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Tato diplomová práce značně rozsáhlá, a jako pozitivní věc vnímám fakt, že úvodní 
literární rešerše zabírá jen velmi malou část této práce. Zbytek je věnován popisu 
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diplomového výzkumného projektu autorky. Ten je pečlivě zpracovaný a autorka se 
nespokojuje pouze s úzkým zaměřením na znalosti žáků, ale snaží se rozšířit záběr svého 
výzkumu i na témata příbuzná – názory učitelů a budoucích učitelů, situaci v učebnicích.  

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 

1) Proč autorka použila jednostranný Studentův t-test na zhodnocení výsledků? Nebylo by 

vhodnější použít jeho oboustrannou verzi? 

2) Jaké změny by navrhovala autorka pro studijní programy na PřF a PedF UK, aby se 

subjektivně neuspokojivé znalosti studentů o civilizačních chorobách zlepšily. 
 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

 

Datum: 9. 9. 2013                                                            Edvard Ehler, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


