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Název práce: Porovnání efektivity výuky za pomoci počítače vs. 3D modelů. 

 

Cíle práce: Cíle práce a testované výzkumné hypotézy jsou jasně formulovány v úvodu práce. Cíle práce 

jsou formulovány v souladu se zaměřením práce, při stanovení výzkumných hypotéz autorka vycházela 

z empirických údajů popsaných v literárním přehledu (viz především kapitola 2.6). Struktura výsledkové 

části práce, diskuze a závěrů reflektuje vytčené cíle a testované výzkumné hypotézy. Stanovené cíle autorka 

splnila. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): počet stran textu – 71; počet stran příloh 49 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO - obojí je uvedeno v českém i anglickém jazyce 

Je uveden seznam zkratek? ANO  
 

Struktura diplomové práce plně koresponduje s „Pravidly pro psaní diplomové práce na katedře učitelství 

a didaktiky biologie (KUDBi)“. V názvu diplomové práce mohla být reflektována výuková oblast (tedy 

molekulární biologie), na kterou se autorka zaměřila. 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO 

Je napsán srozumitelně? ANO 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? (V souladu s pravidly zveřejněnými katedrou 

– tj. literární přehled obsahuje především citace primárních zdrojů, ne opisy učebnic) ANO 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 

Jak student pracuje se zdroji? 
 

Autorka v diplomové práci dodržuje standardní zásady práce s literárními zdroji, rozlišuje mezi přímými 

a nepřímými citacemi. Množství použitých literárních zdrojů je dostatečné, citovány jsou především 

primární zdroje. V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout, že autorka ve své práci použila v hojné míře 

zahraniční publikace, což zvyšuje úroveň předložené práce a umožňuje kvalitní diskusi empiricky 

zjištěných údajů. 
 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO  

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO  
 

Použitá metodika odpovídá empiricky zaměřené výzkumné práci v didaktice biologie. Velkým kladem 

práce je široká škála statistických metod, které autorka použila pro vyhodnocení získaných dat. Zároveň 

oceňuji snahu o vysvětlení, proč byly dané statistické metody zvoleny (viz např. zdůvodnění použití 

parametrických metod nebo vysvětlení potřebnosti využití analýzy kovariance). 
 

Jedinou připomínkou ke zvolené metodice je skutečnost, že ve výzkumném vzorku chybí skupina, která 

by absolvovala výuku daného tématu bez využití počítačových programů a animací respektive bez 

využití 3D modelů – tedy skutečná kontrolní skupina (viz níže - otázky k obhajobě).  
 

Je také škoda, že z celkového počtu 115 respondentů bylo možné vyhodnotit údaje jen od necelé 

poloviny žáků, kteří absolvovali všechny 3 testy (tuto skutečnost však autorka mohla jen stěží ovlivnit). 

Data získaná od většího počtu žáků by měla větší vypovídací hodnotu, např. u hodnocení vlivu 

přírodovědného zaměření žáků na dosažené skóre ve znalostním testu. 

 



Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO  

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO 

Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi? ANO 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO                    V čem jsou nedostatky? 

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO         Co chybí, v čem je nedostačující?  

 

V praktické části práce oceňuji komplexní přístup, který autorka ke zpracování tématu zvolila (tvorba 

vlastních výukových materiálů, pilotní ověření zpracovaných materiálů ve výuce, výzkumné šetření 

zaměřené na vliv použité výukové metody a dalších faktorů na dosažené výsledky žáků, snaha o zjištění 

zpětné vazby od studentů na realizovanou výuku a v neposlední řadě realizované dotazníkové šetření 

mezi učiteli pražských středních škol). Nahlížení na problematiku z různých úhlů pohledu zcela jistě 

přispělo k vysoké kvalitě předložené práce. Množství získaných a prezentovaných výsledků 

(výzkumných zjištění) je pro potřeby diplomové práce zcela dostačující. 

 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO  

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? JEN ČÁSTEČNĚ 

 

    V diskuzi autorka porovnává svá zjištění s relevantní, převážně zahraniční odbornou literaturou. Zároveň 

    se snaží zdůvodnit výsledky v kontextu použitého výzkumného paradigmatu a problémů, s nimiž se 

během výzkumu setkala. V diskuzi mohl být uveden nástin dalšího možného pokračování výzkumu 

řešené problematiky. 

  

Závěr: 

Je výstižný? ANO 

 

V závěru práce jsou shrnuta hlavní zjištění výzkumného šetření. 

 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce je čtivá, psaná srozumitelným jazykem a po formální stránce je zpracovaná na velmi dobré úrovni. 

K formální stránce mám jen několik připomínek: 
 

- při číslování kapitol v rámci desetinného členění se za poslední číslicí neuvádí tečka; 

- pokud danou informaci citujeme z více zdrojů, je vhodné řadit citace dle vročení od nejstarší po 

  nejnovější (viz např. str. 19 – Chetty a kol., 2011; Prokop a kol., 2007 – dle principu priority by mělo 

  být pořadí citací obrácené); 

- na str. 31 (metodika práce) chybí v testu znění otázky č. 8 (test nebylo nutné znovu dávat do příloh – 

  viz příloha č. VII v kapitole 8.7, naopak by bylo vhodné uvést autorské řešení testu, které jsem 

  v práci nenalezl); 

- str. 49, kapitola 4.4.4 chybně odkazuje na tabulku č. 13 (správně jde o tabulku č. 12); 

- str. 52, graf 6: nejsem si jistý, že na ose y grafu je skutečně vynášen vážený průměr (spíše se jedná 

  o běžný aritmetický průměr údajů, které učitelé zakroužkovali na Likertově škále); 

- na různých místech práce je zmiňován přírodovědný a biologický seminář (viz např. str. 24, 61, 64 

  a další) – bylo by vhodné používat stejný název v celém textu práce; 

- v seznamu použité literatury je třeba zdroje citovat dle české abecedy (viz například citace autorů 

  začínajících na písmeno CH);  

- ve výukových prezentacích bych zásadně dodržoval u popisů obrázků českou terminologii – viz příloha 

III, str. IX – snímek popisující stavbu nukleotidu a mnohé další snímky. Jakkoliv je používání 

anglických termínů ve výuce biologie vhodné např. při využití metody CLIL nebo dvojjazyčné výuce, 

v tomto případě bych preferoval používání české terminologie. 

 



 

- v práci se vyskytují občasné překlepy (např. str. 32 „jadrné dělení“ a některé další), jejich množství je 

nicméně na přijatelné úrovni 

 

Výše uvedené připomínky však mají spíše okrajový charakter a nesnižují zásadním způsobem kvalitu 

předložené práce. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka ve své práci splnila vytčené cíle. Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky 

kladené na práce v oboru didaktiky biologie, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

stupněm výborně. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

V rámci obhajoby bych chtěl požádat autorku o zodpovězení níže uvedených otázek. 

 

1) Proč nebyla v rámci výzkumného šetření zahrnuta kontrolní skupina, která by absolvovala jen 

teoretickou výuku daného tématu bez využití počítačových programů a animací respektive bez využití 

3D modelů? 

 

2) Jaký podíl studentů s přírodovědným zaměřením byl v jednotlivých skupinách (tedy P, M1 a M2)? 

 

3) Ve své práci jste nezaznamenala statisticky signifikantní vliv přírodovědného zaměření na výsledky 

testů. Jakou úlohu mohla v tomto případě hrát velikost výzkumného vzorku (viz též otázka č. 2)? Čím 

si pak vysvětlujete, že ve skupině M1 (skupina žáků navštěvující biologický seminář) jsou výsledky 

post testů statisticky významně vyšší v porovnání se skupinami P a M2? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta:                           
 
V Olomouci 5. září 2014        RNDr. Martin Jáč, Ph.D.; Katedra biologie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 


