
 

 

        Oponentský posudek diplomové práce Bc. Pavlíny Švancarové. 

       Předložená diplomová práce nese název – Porozumění vybraným pojmům 

politologického učiva žáků 2. stupně ZŠ. Práce je napsána na 93 stranách textu, 

doplněna seznamem Použité literatury (3 s.) a Přílohami (8 s.). V textu je řada tabulek 

a grafů. DP je rozdělena na dvě části – I. Teoretická východiska práce (44 s.) a II. 

Praktická část (44 s.), dále Úvod a Závěr. 

      Diplomantka si zvolila zajímavé, interdisciplinární didakticko-politologické téma. 

Za hlavní cíl práce si vytyčila zmapovat žákovské prekoncepty v oblasti občanství a 

způsobů vládnutí v různých formách státu. (s. 6.). K tomuto cíli se rozhodla 

analyzovat znalosti žáků 2. stupně dvou různých základních škol a jejich výsledky 

porovnat. Z toho ji vyplynul následný cíl – zjistit, zda jsou žákovské prekoncepty 

závislé na socioekonomických podmínkách, ze kterých žáci pocházejí. 

     V prvé – teoretické části (východisko pro praktickou část) popsala a shrnula na 

základě odborné literatury teoretická východiska a pojmy, ze kterých chtěla vycházet 

– konstruktivismus, prekoncept, metody diagnostiky prekonceptů, politické 

vzdělávání ve škole. Zde také seznamuje s výsledky podobně zaměřených 

zahraničních výzkumů. Za nadbytečné ve vztahu k hlavním cílům práce považuji část 

3., kde charakterizuje přístup některých autorů J. Piaget, L. S. Vygotskij aj., částečně i 

některá místa části 4. (Žákovo pojetí učiva). 

      Ve druhé, stěžejní, Praktické části prezentuje diplomantka vlastní kvalitativní 

výzkum žákovských prekonceptů za pomoci metody strukturovaného rozhovoru. Pro 

realizaci svého výzkumného šetření si zvolila dvě základní školy z odlišného 

socioekonomického prostředí – malá ZŠ v moravské obci Bedihošť a ZŠ Pod 

Marjánkou na Praze 6. Výsledky výzkumného šetření jsou zajímavé (k některým 

otázkám bych měl výhrady např. Chtěl bys být také někdy prezidentem? Co bys proto 

musel udělat?) , a prokázaly významný vliv socioekonomického a kulturního 

prostředí na žáky. V daném případě ve prospěch dětí ZŠ z Prahy 6. Autorka si 

uvědomuje, že její závěry nelze generalizovat, přesto mají určitou vypovídající 

hodnotu. 

      Diplomová práce splňuje obsahově i formální nároky na podobný typ prací. 

Autorka správně pracuje se zdroji, vhodně využívá tabulky a grafy.     

 Závěr: Diplomantka prokázala hlubší zájem o zkoumanou problematiku, zvládnutí 

             základů vědecké práce. DP doporučuji k obhajobě. 

  Otázka k obhajobě: Jaké další metody by se daly použít při diagnostice prekonceptů 

                                  žáků? Klady a slabiny různých metod. 

   Návrh klasifikace: 
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