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Cíle práce: Autorka si pro svoji diplomovou práci stanovila následující cíle: 

 Zjistit, zda došlo po zavedení ŠVP G ke změně časové dotace u přírodovědných 

cvičení. 

 Zjistit, zda existuje souvislost mezi kvalitou vybavení pro realizaci praktických 

cvičení a pracovní spokojeností učitelů přírodovědných předmětů. 

 Zjistit, jak učitelé přírodovědných předmětů vnímají výuku laboratorních 

cvičení. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 

Rozsah práce (počet stran): 70 stran bez příloh, 106 stran s přílohami 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO    

Je uveden seznam zkratek?       ANO  

Členění práce je standardní a odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu a je napsán srozumitelně? Autorka použila dostatečné množství literárních 

zdrojů, ze kterých cituje informace relevantní pro její práci. Přesto mám několik výhrad. 

Citovat zdroj pomocí internetové stránky www.sciencedirect.com je nepřesné, přímo 

výsledky dané studie zde nenajdeme. Zároveň pokud se jedná o časopisy, je zbytečné citovat, 

přes který portál jsme se k nim dostali.  

Je zvykem v rámci jedné citace oddělovat rok čárkou, naopak citace mezi sebou středníkem. 

Autorka tato znaménka v citacích v textu používá nejednotně. Práce Domínguez et al., 2012, 

která je v textu citována na str. 11, chybí v seznamu literatury. Pokud citujete v textu práci 

dvou autorů, je zvykem je spojit spojkou „a“. Část literárního přehledu se překvapivě 

objevuje ve výsledcích (kap. 3.3.3 na stranách 50-51).  

 

Materiál a metody: 

Iva Chudomelová ve své diplomové práci použila analýzu dokumentů (ŠVP), metodu 

strukturovaného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Stručně zmiňuje pilotování 

struktury rozhovorů s pedagogy. Rozhovory buď zaznamenala a následně přepsala, nebo si 

při nich dělala poznámky. Uvádí, že informace z rozhovorů s pedagogy dále kódovala (str. 

26). Postrádám bližší vysvětlení, které kódy autorka použila a zejména jak k nim přišla. 

Druhý odstavec na straně 26 zmiňuje různé metody a přístupy, ale působí jako opsané 

poučky, ze kterých není jasné, které metody autorka použila a pokud ne všechny zmíněné, 

tak proč je zmiňuje. Nicméně celkově metody, které Iva Chudomelová zvolila, umožňují 

získat odpovědi na otázky, které si kladla. 

http://www.sciencedirect.com/


Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO   Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO, 

s výjimkou dále zmíněného kódování odpovědí učitelů. 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?    ANO 

Autorka své výsledky vhodně prokládá vybranými pasážemi rozhovorů. 

 

Diskuze: 

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

Iva Chudomelová diskuze uvádí své výsledky v kontextu studií jiných autorů a zamýšlí se 

nad tím, jak učitelé vnímají praktická cvičení.  
 

Závěry (Souhrn) : 

Iva Chudomelová se v závěrech vrací k cílům, které formulovala na začátku své práce a 

opakuje svá zjištění. Shrnuje zásadní poznatky, na které přišla díky rozhovorům 

vedeným se středoškolskými učiteli.  
 

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

Formální úroveň předložené práce je podle mého názoru přijatelná, i když se v ní vyskytuje 

několik pochybení. Nicméně se autorka vyvarovala překlepů a gramatických chyb. 

Některé věty v aj abstraktu nerespektují anglický slovosled a podle mého názoru by 

zasloužily přeformulovat, jinde chybí předložka, či jiný větný člen.  

Autorka v různých větách (např. „V současné době se k těmto předmětům, přidává 

matematika.“) používá nadmíru čárek, jsou i na místech, kam nepatří. 

Podle mého názoru je zvykem citovat i (a zejména) na koncích odstavců, které z daného 

zdroje vychází, ne pouze v úvodu dané informace. 

Autorka v textu uvádí neúplný název MŠMT, pouze jako „Ministerstvo školství“.  

Přehlednosti by prospělo, kdyby byla hodinová dotace praktických cvičení uvedena jednotně, 

str. 32, např. je dotace 2/6 shodná s dotací 1/3? 

Popis osy y grafu 4 na str. 50 je podle mne nejednoznačný (počet učitelů).  

Považuji za vhodné každou kapitolu uvést textem, nevršit za sebe pouze názvy kapitol.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Iva Chudomelová si za svůj cíl stanovila vybádat, jak učitelé vnímají výuku 

praktických cvičení, jak tuto výuku ovlivnilo zavedení ŠVP a jestli toto vnímání 

ovlivňuje vybavení škol. Myslím si, že autorka si pro svoji diplomovou práci vybrala 

důležité a relevantní cíle. 

Cíle své diplomové práce autorka splnila pomocí (ne vždy detailně) popsaných metod, 

na základě získaných dat a jejich interpretace se vyjadřuje k dílčím cílům a hypotézám. 

Přes některé výše zmíněné nedostatky doporučuji předloženou diplomovou práci 

obhajobě.  

 

Připomínky a otázky oponenta: 

 Souhlasím s tvrzením autorky, že název její předložené práce je zavádějící.  

 I postoje je možné zjišťovat pomocí dotazníků. 

 Názvy kapitol bych uváděla bez „Studie zaměřená na..“. 

 Podle mého názoru je nožné náhodně vybrat školy z jednoho kraje snadno (další 

věc je samozřejmě to, zda s Vámi budou ochotni spolupracovat). 

 Popište prosím, jak přesně probíhalo kódování odpovědí učitelů. Na základě 

čeho jste kódy zvolila a které to byly? 

 Odpověděl nějaký učitel na první otázku negativně? Nemohla formulace otázky 



ovlivnit odpovědi respondentů? 

 Na straně 19 uvádíte, že hypotézu, že kvalitnější vybavenost učebny, potažmo 

školy vede k větší spokojenosti učitelů, jste formulovala na základě studie Bentli 

(2012), která se zabývala vnitřní motivací učitele a konstatuje, že spokojenost 

učitelů zvyšuje ocenění učitelů žáky. Můžete vysvětlit, jak souvisí Vaše hypotéza 

se závěry zmiňované studie? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
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