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Posudek vedoucího diplomové práce na diplomovou práci „Výuka kosterně-svalové 

soustavy na středních školách“ 

 

Autor: Mgr. Miroslava Kundratová 

Vedoucí dipl. práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

Pracoviště: Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výuky a vyučovacích metod 

somatologie a biologie člověka (se zaměřením na opěrnou soustavu). Autorka provedla 

šetření mezi žáky a učiteli na dvou typech středních škol – na gymnáziu a na střední odborné 

škole. Celkově zpracovala data od šesti učitelů a 83 žáků ze tří tříd. Množství respondentů 

není největší, ale jedná se o porovnání žáků ze sousedních škol z jednoho města, kde více tříd 

nebylo k dispozici. Autorka provedla také analýzu RVP a ŠVP výše uvedených škol, stejně 

jako porovnání učebnic, které jsou na těchto školách ve výuce kosterní a svalové soustavy 

používány. Informace od učitelů získala cestou řízeného rozhovoru, od žáků potom ve formě 

anonymních dotazníků. 

Limitace předložené práce vidím především v jejím rozsahu. Přece jenom autorka 

zpracovala data pouze ze dvou typů škol, analyzovala dvě učebnice, dva ŠVP atd. Z relativně 

malého množství vstupních dat se autorka snaží vytěžit co nejvíce informací, za což ji 

chválím. Povedené jsou zejména praktické rozhovory s učiteli, kde nejlépe vidíme, že ověření 

v praxi a poměr „účinnost/časová náročnost“ jsou hlavní kritéria volených metod a forem 

výuky. 

Autorka rovněž vypracovala na konci svého šetření s respondenty-žáky pracovní listy na 

téma opěrné soustavy. Výsledky tohoto šetření jsou v práci presentovány ve zrychlené formě 

na straně 70 – 73. Tady bych uvítal detailnější presentaci výsledků, např. formou grafu nebo 

tabulky. Kapitoly Diskuze, spolu s hodnocením předpokládaných výsledků, a Závěr jsou spíše 

slabší. Pokud pro diskuzi autorka nenašla odpovídající srovnávací data, mohla se více zaměřit 

na metody výuky nebo srovnání se zahraničím. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Občas je v textu vypadlé slovo nebo překlep, ale 

ve většině případů to čtenáře neruší. Velmi kvalitně zpracované jsou zejména grafy, bohužel u 

nich chybí popisky, takže se v nich čtenář špatně orientuje (graf 1.–7.). 

Citovaná literatura obsahuje 18 položek, a to je málo. Jedná se převážně o základní 

příručky příslušných oborů, což je dobře, ale chybí mi zde zahraniční literatura a časopisecké 

články z odborných didaktických periodik. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Jako vedoucí diplomové práce hodnotím magisterský výzkumný projekt Miroslavy 

Kundratové kladně. Pracovala samostatně a po odpovídající konzultaci se mnou. Drobné 

nedostatky práce, které jsem výše zmínil, přikládám spíše časovému presu a ne úplně 

ideálnímu časovému naplánování jednotlivých etap vypracování diplomové práce. 

Každopádně, práce, dle mého názoru, splňuje požadavky na diplomové práce Katedry 

biologie a environmentálních studií, PedF UK. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

Nemám. 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 13. 5. 2014                                                             Podpis: Edvard Ehler 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


