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Diplomantka klade cíl své práce do oblasti oborově didaktické. Zjišťování obsahu a struktury 

žákovských porozumění pojmům občanství, stát a jeho formy, považuji vzhledem k obsahu 

politologického učiva vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV za smysluplné.

Diplomantka svou práci založila na studiu poměrně širokého spektra literatury, a to i 

zahraniční. Teoretická část představuje psychologická, pedagogická i oborově didaktická

východiska. Ze způsobu zpracování je patrný dlouhodobější zájem a hlubší porozumění 

problematice.  

Přesto u prezentování psychologických východisek v kapitolách Dětská pojetí světa a jejich 

interpretace a Žákovo pojetí učiva se diplomantka vycházela výhradně z kapitol J. Mareše 

z učebnice Psychologie pro učitele. Na vyšší míru závislosti na zdroji poukazuje i vnitřní 

členění kapitol. 

Zde musím na obranu diplomantky poukázat na nedostatek českých zdrojů, prezentujících 

psychologická východiska konstruktivismu. Většina českých výzkumných prací v této oblasti 

ze jmenovaného zdroje alespoň částečně vychází také.  Diplomantka v ostatních kapitolách 

ale prokázala, že pracovala i s aktuálnější zahraniční literaturou. Zejména v podkapitole 

pojmenované teorie konceptuální změny jsou podkladem aktuální zahraniční studie, 

přestože se jedná o teorii psychologickou, diplomantka ji prezentuje v rámci  pedagogické  

části.      

Bohužel v některých formulacích u pedagogických východisek se autorka neubránila rétorice 

pedagogické literatury 90. let, která prezentuje konstruktivismus většinou jako opak 

transmisivního vzdělávání a skrze vymezení se oproti „překonanému“ transmisivnímu 

vzdělávání potom konstruktivismus definuje.

Přes výše uvedené připomínky považuji práci za solidně teoreticky podloženou a množství a 

náročnost zdrojů, které autorka využívá hodnotím, s ohledem na možnosti českého 

pedagogického prostředí jako nadstandardní .

Praktická část má logickou strukturu, je zpracována precizně a kultivovaně. Diplomantka

navzdory tomu, že v rámci učitelské přípravy neprošla průpravou pro realizaci

pedagogického výzkumu, dokázala výzkumnou část pojmout kvalifikovaně. Při výběru vzorku 

se projevilo výrazné osobní zaujetí pro téma, kdy diplomantka vybrala respondenty ze dvou 



odlišných lokalit, které vhodným způsobem charakterizovala. Na základě studia 

metodologické literatury a práce s dostupnými výzkumy diplomantka definovala výzkumné 

otázky a navrhla strukturu výzkumných rozhovorů. 

Ze záznamu realizovaných rozhovorů je patrná výrazná samostatnost. Tazatelka dokáže 

pohotově a odborně přínosným způsobem reagovat na odpovědi respondentů. Kladením

následných otázek se jí tak podařilo získat přínosné informace o charakteristikách žákovských 

pojetí. 

V 10. kapitole diplomantka obsah žákovských odpovědí fundovaně interpretuje a propojuje s 

výsledky dosud realizovaných výzkumů. Práce je tak velmi užitečným oborově didaktickým 

východiskem pro přípravu výuky politologickým tématům na 2. stupni ZŠ. 

Ve způsobu zpracování praktické části je patrná pedagogická zkušenost a jasná cílevědomost 

výzkumné práce pro využití jejích výsledků ve výuce společenských věd.

V této části hodnotím práci jako mimořádně kvalitní a přínosnou.

Míra podobnosti byla při elektronickém odevzdání identifikována kolem 5%. Označenými 

částmi textu byly pouze citace z pedagogických dokumentů, zejména použité formulace 

z Rámcového vzdělávacího programu a citace z pedagogické dokumentace škol (závěrečné 

zprávy škol, profil absolventa, školní vzdělávací program) odkud pocházely obě zkoumané 

skupiny žáků.   

Celkově práce splňuje všechny potřebné podmínky, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Otázky navržené k obhajobě:

1. Naznačte, jakým způsobem byste ve výuce pracovala s jedním ze svých zjištění k 

žákovským porozuměním.   

2. Navrhněte možnosti rychlé diagnostiky žákovským porozuměním na začátku výuky 

vybraného politického učiva.
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