
Posudek oponenta na bakalářskou práci Veroniky Minaříkové 

Mořský mikrosvět: komplexní projekt ve výuce geologie a biologie pro gymnázia 

 

Veronika Minaříková si pro svou bakalářskou práci zvolila didaktické zpracování zajímavého, ale 

náročného námětu, který by mohl vhodně obohatit výuku geologie na gymnáziích nebo práci 

přírodovědného kroužku. Exkurze na naleziště fosilních mořských sedimentů, spojené s odběrem 

vzorků horniny a následným uvolňováním mikrofosílií ve školní laboratoři má v sobě kouzlo 

objevování neviděného, netušeného a navíc velice krásného. Jedná se o metodicky a časově náročnou 

výukovou aktivitu, přesto věřím, že by se našli motivovaní učitelé, kteří by se do její realizace chtěli 

pustit a uvítali by metodickou příručku, případně kurz, věnovaný tomuto tématu. Autorčina školitelka 

ostatně kdysi toto téma včetně popisu metodiky popularizovala na stránkách časopisu Živa. 

Musím bohužel konstatovat, že předložená práce je na velmi špatné úrovni po obsahové i 

formální stránce a nemohu ji doporučit k obhajobě. Práce nesplňuje základní kritéria kladená na 

bakalářské na naší fakultě. Vytvořené didaktické materiály jsou pro učitele v této podobě nepoužitelné. 

Zatím je to pouze nedotažené torzo, které autorce doporučuji zásadním způsobem přepracovat a 

předložit k obhajobě v příštím termínu. Dále uvádím hlavní výhrady: 

1. Práce je nelogicky a nepřehledně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe nenavazují a působí 

spíše jako výpisky, izolovaná tvrzení nebo útržky myšlenek, které autorka nedokončila. 

2. Pasáže, ve kterých autorka čerpá z literatury, především výtahy z RVP, z dostupných učebnic i 

stručné informace o „starém“ a „novém“ systému jednobuněčných eukaryot jsou psané velice 

povrchně, bez jakéhokoli pokusu o syntézu nebo autorčina pohledu na věc. 

3. V práci zcela chybí metodika v pravém slova smyslu, tedy popis toho, jak autorka při tvorbě 

projektu postupovala. Není například jasné, zda cílovou lokalitu sama navštívila, zda si 

popisovaný postup izolace mikrofosilií z horniny sama vyzkoušela, a pokud ano, tak co v nich 

nalezla. 

4. Kapitola 3 má být příručkou pro učitele, která by jim měla pomoci realizovat ve výuce 

exkurzi, respektive projekt, na výše uvedené téma. Tento cíl (zároveň hlavní cíl celé práce), 

bohužel nesplňuje:  

 Nejsou jasně stanoveny vzdělávací cíle exkurze, tedy co by se měl žák na exkurzi 

naučit a jaké zážitky by si měl odnést.  

 Učitel se nedozví, jak najde v terénu vhodné odběrové místo a jak pozná správnou 

fosiliferní horninu. 

 Není uvedeno, jak dlouho trvá popsaný postup uvolňování mikrofosilií ze vzorku. 

 Není vytvořena žádná jednoduchá určovací pomůcka, se kterou by mohli žáci 

pracovat. Předpokládám, že citovaná práce Pokorného (1954) by pro žáky i pro učitele 

byla příliš náročná. 

 Postrádám alespoň stručný přehled skupin organismů, které je ve vzorcích fosilního 

mikroplanktonu najít. 

 Doporučoval bych doplnit přehled dalších vhodných lokalit, které by byly dostupné i 

pro školy z jiných oblastí ČR. 

 Didaktické zpracování námětu na exkurzi, případně projekt je nedotažené. Úvodní 

motivace je poměrně hezká, ale postrádám konkrétní náměty na samostatnou 

(případně badatelskou) práci žáků, otázky na přemýšlení a způsob reflexe exkurze. 



5. Realizované dotazníkové šetření je nedostatečně zdokumentované. Není jasně popsáno, jakým 

způsobem byla data sbírána, jak a z jakého souboru byli vybíráni respondenti. Grafy jsou 

nedostatečně a nejasně popsané a výsledky nejsou diskutovány s literaturou. 

 

Mám dojem, že práce vznikala v časové tísni. Veronika možná podcenila nutnost první verzi 

rukopisu včas konzultovat se školitelkou a konzultantkou a nechat si dostatečně dlouhou dobu na 

dopracování. Rád bych, aby moje přísná kritika Veroničiny práce nepůsobila destruktivně. Přál 

bych si, aby ji autorka přijala jako doporučení, co je na práci potřeba zlepšit a také jako výzvu, že 

snaha o zlepšení má smysl. 

 

 

V Kladně, 10. září 2014      RNDr. Jan Mourek, Ph.D. 
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