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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je stanoven poměrně široce v Úvodu, v podstatě byl splněn. I název práce je dost obecný. 
Doporučovala bych cíl jasněji vymezit (znalost kterých přírodnin, u žáků jakého věku, v jakém 
historickém období atd.). 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je rešeršního charakteru. Autorka se nejprve věnuje ontogenezi dítěte a jejímu vlivu na proces 
učení, zde konkrétně na získávání možných dovedností poznat přírodninu. V další kapitole se potom 
snaží vymezit základní pojmy. Vzhledem k pojmové nejednotnosti, kterou obvykle nacházíme 
v didaktické literatuře, nebyla tato činnost jednoduchá, autorka proto nashromáždila množství pohledů 
různých autorů. Nicméně po přečtení této pasáže textu zůstávají pro čtenáře pojmy jako poznání 
přírodniny, poznávání přírodniny, znalost přírodniny, pojmenování přírodniny a jejich vzájemné vztahy 
a složky stále poněkud v mlze. Autorka se dotýká i další, didaktiky stále řešené, otázky z oblasti 
obsahu učiva: klasifikace přírodnin a jejich výběr.  
 
Další část práce, počínající kapitolou 4, představuje didaktický retro pohled na tuto problematiku. 
Obsahuje přehled výzkumů zabývajících se znalostmi přírodnin u různých skupin žáků (vybraných 
podle různého klíče, různého věku, s různými přírodninami prezentovanými různým způsobem, často 
s nejasně popsanou metodikou a velmi malými soubory respondentů). Autorka pouze popisuje 
výsledky získané jednotlivými autory a pokouší se z nich vyvozovat závěry. Jak ale sama správně 
zjišťuje, to nejde. Ani se nepokouší bohužel odpovídat na otázky, proč podobné výzkumy 
v současnosti již neprobíhají, jaká mají úskalí, jakým způsobem lze přírodniny prezentovat (vycpanina 
versus video) a jak to ovlivňuje jejich rozpoznání, jak vůbec probíhá proces poznávání přírodnin, jak 
by ho měl učitel usměrňovat, jak k němu žáky motivovat apod. Didaktika biologie současnosti by totiž 
již opravdu neměla zkoumat témata typu „kolik studentů pozná sojku“. Důležitý je samotný proces a 
faktory, které ho ovlivňují. To potom může vést k návrhu efektivního způsobu výuky. Tyto informace 
bych očekávala v diskusi místo souhrnné tabulky, která byla určitě pracná, ale základním 
předpokladem pro její vytvoření by měla být srovnatelnost výběru vzorku studentů a větší shodnost 
zkoumaných přírodnin, což ani nemohlo být z pochopitelných důvodů dodrženo.     
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 70 stran textu a 4 strany příloh. Má všechny předepsané formální součásti. Jednotlivé 
části práce jsou logicky provázány. Jazykový projev autorky je na dobré úrovni. Literatura je vhodně 
vybrána a řádně citována, mohla by být však početnější.  
 
 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Autorka si stanovila poněkud nepřesně vymezený a náročný cíl, celkově se ale byla schopna celé 
práce dobře zhostit. Práce působí uceleným dojmem, zůstává ale pouze v jednoduché popisné rovině 
bez přemýšlení o celkovém kontextu směřování didaktických výzkumů. Autorka prokázala dobrou 
schopnost orientovat se ve spletité didaktické literatuře. Správně pochopila, že jednotlivé didaktické 
kategorie lze studovat pouze ve spojení s psychologií. Proto bych ji nerada svým posudkem od zájmu 
o didaktiku odradila, právě naopak! 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

 V Úvodu na str. 9 si kladete spoustu otázek. Můžete na ně prosím u obhajoby odpovědět? 
Jakým způsobem jste k eventuální odpovědi dospěla? Jak vám tyto otázky pomohly při 
zpracování práce? 

 Měla by se znalost přírodnin žáky lišit i podle regionu, kde žáci žijí? 

 Jaká je podle vás v současnosti optimální technika prezentování přírodnin ve výuce? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
V Praze dne 30.8.2014                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 


