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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle diplomové práce jsou stanoveny v úvodu, všechny byly v podstatě splněny.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená práce obsahuje teoretickou a praktickou část.  
 
Teoretická část začíná podrobným popisem kosterní a svalové soustavy člověka. Následuje kapitola o 
výukových metodách. Nejprve je uvedeno jejich třídění podle Lernera (není příliš v současné 
didaktické literatuře používáno a je staršího data, r. 1986). Poté jsou uvedeny metody (patrně) vhodné 
pro výuku kosterně-svalové soustavy, kde ovšem autorka již toto dělení nepoužívá, a vyjmenovává 
téměř všechny známé metody výuky a plete do nich i formy výuky (laboratorní práce, projektovou 
výuku a exkurze). Následná kapitola „organizační formy výuky“ je potom neúplná, což autorka i sama 
přiznává na str. 37. Didaktické zásady by bylo lépe studovat přímo v původním díle A. Altmanna. 
Vyučovací předmět biologie lze lépe charakterizovat využitím platných státních dokumentů – RVP. 
Teorie učebnic je poměrně důkladná, porovnávání 2 vybraných učebnic ale nemá valný význam, 
protože každá slouží k jinému účelu a těžko si představit, že budou používány na jiném typu škol, než 
pro který jsou určeny. Porovnávat má cenu učebnice určené pro stejnou cílovou skupinu žáků. 
Teoretická část končí popisem vzdělávacích dokumentů, autorka zde míchá obecné informace 
s popisem konkrétních ŠVP vybraných škol. Celkově působí teoretická část jako směsice různých 
informací, které zřejmě nebudou vhodnou oporou pro zpracování praktické části. Počet použitých 
publikací není příliš početný, autorka nečerpá z aktuální literatury a často cituje sekundární zdroje. 
 
V praktické části provedla autorka sondu do výukové praxe. Skládá se z řízeného rozhovoru s učiteli, 
dotazníkového šetření žáků a práce s pracovním listem, jehož účel je nejasný (má doplňovat učivo; 
procvičovat učivo; kontrolovat výsledky výuky; nebo je to vzorový PL, který má učitelům ukázat, jak by 
správně měla výuka vypadat?). Před výzkumem autorka formulovala své předpoklady, které jsou 
často nejednoznačné a nedají se dost dobře vyhodnotit (př. formulace „žákům jsou zadávány 
skupinové práce v minimální míře“). Obě výzkumné metody (rozhovor a dotazník) jsou popisovány 
dohromady (lépe je popisovat pro přehlednost každou zvlášť). V kapitole 3.4 se míchá popis metody 
s výsledky. Výsledky dotazníkového šetření žáků jsou prezentovány v přehledných grafech a některé 
jsou opravdu zajímavé (př. str. 64). Na hodnocení výuky z pohledu žáků se totiž často zapomíná. Jako 
velice užitečnou pro zpětnou vazbu vidím také diskusi se žáky.  
 
Všechny výsledky autorka shrnuje v kapitole Diskuse, je na škodu, že se nepokusila najít ani jeden 
výzkum na podobné téma a použít ho ke srovnání svých výsledků.    
 
 
 
 
 
 



3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 80 stran textu a 13 stran příloh. Jazykový projev autorky je dobrý, práce obsahuje 
všechny obvyklé součásti, systém číslování kapitol jsem nepochopila. Jinak je formální úprava 
v podstatě bez problémů vyjma těchto připomínek: 

 chybí tečky za větou (za závorkou citace), 

 grafy nemají názvy. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkově působí práce poněkud slabším dojmem. Záměr práce, který čtenář pochopí teprve až po jejím 
celém přečtení, tedy zjistit jaké metody a formy jsou nejefektivnější pro výuku kosterní a svalové 
soustavy, je velmi sympatický. Autorka k němu přistupuje ale značně amatérsky, což se projeví 
nejdříve na pojmově zmatené teoretické části a poté na metodicky zmateném výzkumném šetření. 
Největší přínos v chápání reálné výuky po všech výzkumech autorce nakonec přinese volná diskuse 
se žáky a ona poté dochází k závěrům, které by mohly být pro praxi významné. Škoda, že s tou 
diskusí se žáky nezačala. 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
I přes množství připomínek předložená diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na tento 
typ prací, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji dobře.  
 
 
 
 
 
V Praze 19.5.2014                              RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 

 


