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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta):
Tématem práce bylo vytvořit přehled praktické výuky na školách a analyzovat její podíl v přírodovědných 
předmětech. Kolegyně Chudomelová iniciativně vytvořila soubor převážně kvalitativních dat v podobě 
rozhovorů s učiteli, který, dle mého názoru, byl pro další zpracování práce postačující. 

Zadané cíle práce:
Cílem práce byla analýza praktického vyučování v přírodovědných předmětech, zejména v biologii
Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční 
literaturou):Zařazení zahraniční literatury a její používání v textu považuji za zdařilé a dostatečné.
Kolegyně Chudomelová vyhledávala literaturu samostatně. V práci jsou zdroje správně citovány.

Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod, 
aktivita, samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem):
Kolegyně Chudomelová pracovala z mého pohledu nárazovitě, celkem jsme v průběhu tří let práce na DP 
absolvovaly čtyři konzultace. To považuji, zejména v pozdní fázi za nedostatečné. Uchazečka projevila 
značnou samostatnost a také velkou úspěšnost při sběru dat, nicméně jednotlivé fáze nekonzultovala, 
nemohu tedy posuzovat systematičnost práce jako takové. Spolupráce se školitelem, a zejména průběžné 
zasílání výsledků a jejich diskusi považuji za nedostatečné. Získaný soubor dat je dostatečný pro 
zpracování práce, data ale podle mého názoru zůstala nevytěžena.

Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek, 
diskutování výsledků, spolupráce se školitelem):
Jak bylo řečeno výše, sepisování práce z mého pohledu bylo nárazovité a školiteli nebyl dán dostatečný 
prostor se s prací seznámit případně do jejího vývoje zasáhnout.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byly splněny jen částečně. Byl získán dostačující soubor dat pro další analýzu, ta však 
zůstala na poloviční cestě. Některé otázky zůstaly nezodpovězeny, za nedostatečně naplněný považuji 
především cíl číslo 2. Spolupráce se školitelem nebyla optimální.
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