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Název práce: 

Porovnání efektivity výuky za pomoci počítače vs. 3D modelů. 

 

Cíle práce: 

Cíle předložené diplomové práce si Denisa Andělová stanovila následovně: vytvořit učební materiály a 

ověřit je ve výuce, porovnat efektivitu obou výukových metod pomocí znalostních testů, získat informace o 

výuce učiva o DNA od pražských gymnaziálních učitelů. 

Zároveň autorka formulovala a následně testovala tyto hypotézy: 

Výuka s reálnými modely DNA bude efektivnější, než výuka podpořená počítačovými programy a 

animacemi. 

Výsledky znalostních post testů budou u dívek lepší, než u chlapců. 

Žáci přírodovědného zaměření budou mít lepší výsledky ze znalostních post testů, než žáci s jiným 

zaměřením. Učitelé s praxí delší než 11 let budou užívat spíše teoretické metody výuky, na rozdíl od učitelů 

s praxí kratší, než 11 let. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   
Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): Práce má 71 stran textu bez příloh, následuje 49 stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO   Je uveden seznam zkratek? ANO    

Členění práce podle mého názoru odpovídá zvyklostem, je přehledné a nechybí žádná požadovaná náležitost. 

 

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  Denisa Andělová 

v literárním přehledu přináší strukturovaný přehled témat, která jsou relevantní pro její diplomovou 

práci. Ukotvuje učivo v RVP G, vymezuje výukové metody a seznamuje nás s poznatky o výuce 

genetiky, resp. učiva o DNA. Věnuje se výsledkům zahraničních výzkumů zaměřených na znalosti i 

postoje žáků a tomu, jak tyto znalosti/postoje ovlivňuje právě volba metody. Věnuje se i dalším 

proměnným, jako je pohlaví, nebo zájem o přírodní vědy. Také zmiňuje, paradoxní fakt, že i když se 

s genetikou setkáváme i ve sdělovacích prostředcích, někdy si sami učitelé nejsou jisti, jak toto, do velké 

míry abstraktní učivo, uchopit. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO Autorka čerpá z 38 cizo- 

jazyčných odborně didaktických zdrojů, z toho je jeden článek souhrnný. Tyto zdroje jsou v textu i 

v seznamu literatury správně citovány. 

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO    

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO    

Autorka zvolila metodu kvaziexperimentu, popisuje proč a i to, jak přesně během svého výzkumu 

postupovala. Seznamuje nás s přípravou a testováním materiálů, výběrem výzkumného vzorku (žáci pěti 

tříd tří pražských gymnázií), průběhem intervence a metodami, které zvolila pro zpracování získaných 

dat. Obdobně popisuje i sběr a vyhodnocení dat od učitelů pražských gymnázií. Podle mého názoru 

Denisa vhodně zvolila metody sběru a vyhodnocení dat, které jí umožnily odpovědět na její výzkumné 

otázky a rozhodnout o pravdivosti hypotéz na základě těchto dat získaných v rámci řešení diplomové 

práce. 

 

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   

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO    

Denisa Andělová ve své práci navrhla a provedla kvaziexperiment, pomocí kterého porovnala účinnost 

dvou metod ve výuce. Zkoumala, jaký vliv na znalosti žáků má výuka tématu DNA pomocí počítačových 

vizualizací a animací versus 3D fyzických modelů. Výsledky práce přehledně shrnuje, postupně se věnuje 

výzkumnému vzorku žáků a učitelů. Jasně formuluje popisy výzkumných skupin i výsledky statistických 

testů, které vhodně ilustruje grafy a tabulkami. 

V přílohách uvádí veškeré materiály, které v průběhu diplomové práce vznikly, pracovní listy včetně 

autorského řešení a testy, u kterých bohužel autorské řešení chybí, PowerPointové prezentace, didaktické 

přípravy pro vyučovací hodiny a dotazník pro učitele.  

 

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? ANO    

Denisa v kapitole diskuze nejdříve diskutuje zvolené metody, jejich vhodnost a úskalí, spolu s problémy 

např. dodržení časového harmonogramu v průběhu školního roku. Dále se věnuje vlastním výsledkům 

své práce. V obou částech porovnává své výsledky s literaturou a diskutuje skutečnosti, které mohly 

výsledky ovlivnit. 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO    

Autorka v závěru stručně a přehledně shrnuje vše, co v rámci své diplomové práce udělala, vrací se k cílům, které si 

v úvodu své práce stanovila a vyjadřuje se k platnosti svých hypotéz. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Diplomová práce Denisy Andělové je na dobré formální úrovni, je napsána vesměs čtivým a správným jazykem. 

Výsledky vhodně ilustrují grafy a tabulky, na které je řádně odkazováno z textu a jsou i dostatečně popsané. Přesto se 

autorka nevyhnula drobným chybám, v anglickém abstraktu jsme našla pět překlepů, ty jsou i dále v textu (chybí 

tečka v citaci na str. 20, překlep na str. 27). Na straně 61 chybí sloveso ve větě „Výzkumný vzorek, na který jsem 

použila..“. Test normality se jmenuje Kolmogorov-Smirnov (v obsahu je uvedeno „Kilmogorov“). Na straně 11 je 

poprvé bez vysvětlení použita zkratka „NK“ (i když tato nechybí v seznamu zkratek).  

  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Denisa Andělová splnila cíle, které si pro svoji diplomovou práci stanovila, i požadavky, které jsou na 

tuto práci kladené. Připravila a otestovala výukové materiály s použitím dvou různých přístupů 

(typů pomůcek), porovnala výsledky žáků s ohledem na různé proměnné. Také získala a vyhodnotila 

informace o výuce tématu DNA od učitelů pražských gymnázií.  

V průběhu studia pracovala průběžně, na konzultace chodila připravená a zapracovávala 

připomínky. Statistické vyhodnocení dat konzultovala i s dalšími kolegy a upravila ho podle jejich 

námětů.  

Předloženou práci proto hodnotím kladně, doporučuji ji k obhajobě jako práci diplomovou a 

navrhuji hodnocení výborně. 
 

Otázky školitele: 

 Zmiňujete, že dívky a přírodovědně zaměření žáci by mohli mít lepší znalosti v post testech 

(hypotézy, str. 10). Proč by se vliv těchto proměnných neměl projevit i v pre testech? 

 Jak by vypadaly výsledky, kdybyste testovala vliv zaměření pouze jedno faktorovou ANOVou? 

Můžete prosím okomentovat tento výsledek a výsledek zmíněný v diplomové práci? 

 

Návrh hodnocení školitele (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
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