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Cíle práce: Autorka si pro svoji diplomovou práci stanovila následující cíle: 

• Ověřit, zda došlo po zavedení ŠVP G k positivní změně v časové dotaci 
přírodovědných cvičení. 

• Ověřit, zda lepší vybavení přírodovědných laboratoří umožňuje zvýšit 
subjektivní vnímání pracovní spokojenosti učitelů přírodovědných předmětů. 

• Ověřit skutečnost, zda učitelé přírodovědných předmětů vnímají laboratorní 
cvičení jako positivní prvek výuky. 

 
Struktura ( členění) práce, odpovídá požadovanému? Se zásadní výhradou, (obsahově) 
chybí kapitola metodika. 
Rozsah práce (počet stran): 57 stran bez příloh, 66 stran s přílohami 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO    
Je uveden seznam zkratek?       NE  
 
Literární p řehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   ANO   
I když poměrně obecně, chybí mi údaje, které by se přímo vztahovaly k vlastní práci autorky. 
   Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO, s výhradami 
I když postrádám citace studií, které se zabývají efektivitou praktických cvičení z hlediska 
znalostí a postojů žáků. Navíc na straně 41 je uvedeno, že „z výzkumů vyplývá, že praktická 
výuka zvyšuje atraktivitu daných předmětů“ když pominu, že toto tvrzení by patřilo do 
literárního úvodu, chybí zde citace, stejná informace bez citace je na str. 43. Těchto studií 
existuje celá řada, přesto v dané kapitole autorka cituje pouze jednu (Djokic, Gudeva, 
Veselinovska, 2011), u které je navíc jiné pořadí autorů (správně Veselinovska, Gudeva, 
Djokic, 2011). 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Zdroje za 
dostatečné nepovažuji, jak je zmíněno výše. Až na výše zmíněnou studii, u které navíc, jako 
u jiných, chybí v citaci stránky, jsou literární zdroje citovány správně. 
V textu je citována kniha Šeďová, Švaříček et al., 2007. V seznamu literatury je Šeďová a 
Švaříček, 2007. 
Citace internetových zdrojů není postačující, např. u www.msmt.cz (str. 20 a 44) by bylo 
vhodné uvést konkrétní podstránku.  
V textu citujeme bez prvního jména, či iniciály (Ch. Day, str. 39). Pokud studii publikovalo 
více autorů, než dva, uvádíme v textu jen prvního autora et al. (např. str. 47, 49, 50). 
Část literárního přehledu se objevuje v kap. 4.3.3 Postoje učitelů k praktické výuce na 
gymnáziích (str. 44).  
 



Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?   
Protože autorka použité metody v kapitole 4.1 Použité metody nepopisuje, nemohu zcela 
posoudit. Kapitola 4.1 je obecná, Iva Chudomelová se zamýšlí nad charakteristikami 
kvalitativního a kvantitativního výzkumu, zmiňuje, že chtěla analyzovat ŠVP všech 
pražských gymnázií, ale nedozvíme se nic bližšího o tom, jak svůj výzkum přesně zaměřila a 
provedla. Například zmiňuje, že hodnotila vybavenost prostor pro praktickou výuku podle 
předem daných kritérií, aniž bychom se zde dozvěděli, o jaká kritéria se jednalo (dále jsou 
kritéria v práci obecně formulována). Ani o vyhodnocení rozhovorů se nedozvíme 
podrobnosti, i když v kapitole 4.3 Analýza a interpretace dat zjistíme, že autorka text 
kódovala pomocí barevné škály, která představovala nově vzniklé kategorie. Nevíme, o jaké 
kategorie šlo, jak je autorka vymezila, navíc nejsou zmíněny ani jinde v textu předložené 
práce. 
    Kolik metod bylo použito? Analýza dokumentů (ŠVP), není jasné, zda autorka dokumenty 
použila i k něčemu jinému, než ke zjištění hodinových dotací. Polostrukturované rozhovory, 
chybí ale popis, jak autorka k respondentům přišla, kolik jich bylo, ani podle čeho volila 
(podle mého názoru někdy nevhodně formulované) otázky. Jak je zmíněno výše, chybí popis 
vyhodnocení získaných dat.  
Iva Chudomelová zmiňuje pilotní výzkum, první rozhovory a pozorování, podle kterého 
upravila nějaké otázky. To je jistě v pořádku, zase ale postrádám jakoukoliv další informaci o 
této fázi výzkumu.  
Je zmíněn výběr, který autorka uvádí jako náhodný. Vzhledem k tomu, že šlo o školy, které 
odpověděly, přikláněla bych se k označení výběru jako dostupného. 
Jsou metody srozumitelně popsány?    NE   
 

Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   Ne zcela. Autorka formuluje cíle a hypotézy, ale ty jsou 
spíše v obecné rovině. Nedozvíme se o konkrétnějším uspořádání výzkumu. 
       Je dokumentace výsledků dostačující?     NE 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?    Nemohu 
posoudit, chybí podrobnější informace.  
 
Na str. 49. Iva Chudomelová píše, že „Analýza výsledků vybavenosti gymnázií a postojů 
učitelů k praktické výuce neukázala prediktivní vztah mezi technickým zázemím laboratoře a 
pracovní spokojeností učitelů. V metodice i ve výsledcích mi chybí údaje, jak to autorka 
zjistila. Navíc je tento závěr ilustrován na příkladu učitele, který „již delší dobu nevyučoval 
biologii“. 
Také mi není jasné, z čeho je „Očividně jasné, že je zařazení laboratorních cvičení do výuky 
na gymnáziích povinné“ str. 50. 

Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO, Iva Chudomelová 
v kapitole Shrnutí a diskuze uvádí své výsledky v kontextu proběhlých studií a zamýšlí se 
nad tím, jak učitelé vnímají praktická cvičení.  
Část diskuze se objevuje v kap. 4.3.3 Postoje učitelů k praktické výuce na gymnáziích (str. 
44).  
   Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO  
 

Závěry (Souhrn) : 
Iva Chudomelová se v závěrech vrací k cílům, které formulovala na začátku své práce a 
opakuje svá zjištění. Shrnuje zásadní poznatky, na které přišla díky rozhovorům 



vedeným se středoškolskými učiteli. 
V závěrech není jasné, zda autorka má ambici svá tvrzení zobecňovat, nebo ne. Některé 
formulace, jako např. „Kvalitn ější vybavenost laboratoří není pro učitele v naplňování 
pracovní spokojenosti nijak demotivující“ považuji za zmatené a zavádějící.  Stejně tak 
tvrzení „V jistém slova smyslu proto lze tuto hypotézu považovat za výzkumem 
potvrzenou….“ nebo „ Třetí hypotéza nebyla výzkumem potvrzena ani vyvrácena“ jsou 
podle mne nejasná. Pokud nebylo možné se k hypotéze vyjádřit, nebyla chyba v její 
formulaci, nebo ve výzkumném designu?  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň předložené práce je podle mého názoru přijatelná, i když se v ní vyskytuje 
několik pochybení. Nicméně se autorka vyvarovala překlepů a gramatických chyb. 
Poslední věta v aj abstraktu moc nedává smysl, asi vznikla nedokončením překladu.  
Přišlo by mi vhodné začlenit grafy do textu, ne až několik stran za místo, kde na ně 
odkazujete. 
Citace v textu je součástí věty, tj. tečka je až za citací.  
Někde citace v textu chybí (i když je možné vysledovat, o které studii autorka píše), např. str. 
15, odstavec 2. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Iva Chudomelová si kladla za svůj cíl vybádat, jak učitelé vnímají výuku praktických 
cvičení, jak tuto výuku ovlivnilo zavedení ŠVP a jestli toto vnímání ovlivňuje vybavení 
škol. Myslím si, že autorka si pro svoji diplomovou práci vybrala důležité a relevantní 
cíle. 
Cíle splnila v tom slova smyslu, že se k těmto otázkám vyjadřuje na základě informací z 
rozhovorů, které s učiteli vedla.  
Iva Chudomelová si zvolila kvalitativní přístup, svá tvrzení na řadě míst dokládá 
vhodnými citacemi z rozhovorů (s výjimkou str. 45 „učitel K je ohledně efektivity 
praktických cvi čení skeptický, „Je s tím dost práce, ale mám pocit, že ti studenti mají 
praktika rádi.“, podle mého názoru tato citace moc nevypovídá o efektivitě výuky – co 
se žáci naučí). 
 
Nicméně celkově podle mého názoru práce dostatečně nepopisuje, jak autorka 
postupovala. Není jasné, jak provedla pilotní a hlavní část svého výzkumu, na jakém 
vzorku, ani jak data analyzovala. V literárním přehledu chybí studie, které by se 
věnovaly přínosu praktických cvičení z hlediska znalostí a postojů žáků, přestože na 
toto téma autorka několikrát naráží. 
Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajob ě až po jejím přepracování. 
 
Připomínky a otázky oponenta: 

• Souhlasím s tvrzením autorky, že název její předložené práce je zavádějící.  
• I postoje je možné zjišťovat pomocí dotazníků. 
• RVP G ani nemůže nařizovat výuku praktických cvičení na nižším stupni 

gymnázia, tam se výuka řídí RVP ZŠ (str. 31). 
• Dovolila bych si oponovat Vašim tvrzení, že vzhled odborné učebny a laboratoře 

se od sebe nijak zásadně neliší (str. 31) a že cvičení jsou připravována tak, aby 
žáky vedla k samostatné práci (str. 45). I když někdy to může být pravda, 
nemyslím, že to lze takto zobecnit. 

• Stejně tak tvrzení, že „Je možné převést kvantitativní údaje na kvalitativní, ale 
ne naopak“ (str. 18) je podle mne mylné. Můžete mi dát příklad takového 



převedení údajů? 
• Zažité spojení je metodik prevence (vs. kategorik prevence, str. 36). 

 
• Na str. 26 píšete, že praktická cvičení jsou vždy vyučována v délce dvou VH. Na 

jiných místech (str. 27) práce uvádíte, že praktická cvičení na některých školách 
nemají pevně daný rozvrh, ale jsou přidány např. jako nultá hodina a jsou tedy 
jednohodinová. Jak to je? 

• Popište prosím Váš výzkum tak, jak probíhal, od pilotní fáze, přes získání dat po 
jejich vyhodnocení. Nezapomeňte na výběr škol a učitelů, ve Vaší práci tyto 
informace chybí.  

• Píšete, že jste se na spolupráci domluvila s 22 školami. S kým jste komunikovala, 
na jaké další spolupráci jste se domluvila? Na str. 21-22 píšete, že jste provedla 
32 analýz ŠVP, ale uvádíte informaci o 22 z nich (Tab. 1). Na základě čeho jste 
vyřadila zbylé školy? 

• Jaké informace jste z ŠVP čerpala, bylo to ještě něco dalšího, kromě hodinových 
dotací? 

• Popište prosím dat z grafů 1 a 2 (kolik učitelů odpovídalo, kolik možností 
zmiňovali apod.).   

• Zmiňujete inspiraci studií Dinham a Scott, 1996. Muže být konkrétn ější a 
popsat, které části studie jste využila? 

• Co Vás inspirovalo k domněnce, že pomůcky starší dvou let, vedou k menší 
pracovní spokojenosti učitelů? 

• Na str. 34 zmiňujete neformální část rozhovorů. V jiné části práce jsem na ni 
nenarazila. Můžete upřesnit, jak rozhovor probíhal a o jakou část šlo? 

• Jak graf 1 na str. 37 vypovídá o starších pomůckách a materiálech na školách 
(str. 35)?  

• Zajímalo by mne, o jaká data opíráte tvrzení, že „virologie, mikrobiologie, 
ekologie, DNA či genetika jsou náměty, které se na školách realizují spíše 
výjimečně (i když v tom s Vámi souhlasím). Myslím, že na izolaci (ne zcela čisté) 
DNA není potřeba speciálního vybavení. 

• V diskuzi dělíte učitele do skupin podle důvodů, proč jsou pro ně důležitá 
praktická cvi čení. Kam jste je zařadila, pokud zmínili více důvodů? Je toto 
členění Vaše, nebo ho čerpáte z literatury? 

• Proč jste se učitelů nezeptala na finanční stránku, když je potom zmiňovaná? Co 
tím přesně myslíte (náklady na cvičení/odměny apod.)?  

• Na str. 35 uvádíte, že z rozhovorů a pozorování lze soudit, že nejčastější činností 
při praktických cvi čeních je mikroskopování. Můžete tuto informaci rozvést? 
Např. kolik učitelů z kolika to uvedlo, jestli to uvedli mimochodem, nebo při 
nějaké cílenější otázce. 

• Jak byste navrhla snížit časovou náročnost praktické výuky na gymnáziích? 
• Vaše rozhovory začaly poukazem na výzkum. Nemohla takto položená otázka 

ovlivnit odpovědi respondentů? 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 


