
Posudok školitelky na bakalársku prácu Veroniky Minaříkové „Mořský 

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

Študentka sa spracovaniu témy začala venovať před troma rokmi. Výber témy bol daný dlhoročnou 

skúsenosťou z různych popularizačních akcií, kde sa prezentácia mikrofosílií pod mikroskopom stretla 

vždy so záujmom  žiakov  a študentov ZŠ a SŠ. 

Bakalárska práca mala byť predstupňom pre diplomovú prácu, ktorej cieľom malo byť vypracovanie 

komplexného projektu zloženého z terénnej a laboratórnej časti. Tento projekt mal byť didakticky 

zhodnotený, v čom mala študentku viesť dr. Janštová z Katedry didaktiky biologie. 

V začiatku práceštudentka  prejavila záujem, nadšenie, laboratórnu zručnosť a samostatnosť, takže 

bol predpoklad, že práca bude v riadnom čase ukončená a že sa bude jednať o kvalitnú a užitočnú 

prácu. Študentka pravidelne dochádzala na konzultácie, pracovala podľa pokynov a výsledky práce 

pravidelne konzultovala. Spoločne sme zostavili základnú osnovu práce, ktorá sa mala ďalej vyvíjať a 

upresňovať. Tento sľubný začiatok však prerušili najskor rodinné dovody a potom mnoho 

mimoškolských aktivit študentky. Výsledkom boli len veľmi sporadické konzultácie, počas kterých 

som videla len krátky úvodný kus rukopisu práce. Nevedela som například ani o dotazníkovom 

šetrení, ktoré urobilaPotom som už videla len pracu odovzdanú, ktorá v tejto podobe nemože byt 

prijatá ako bakalárska. Jedná sa o nesúrodý a celok nezhodnotených výpiskov z literatúry a formalne 

zle prezentovanej vlastnej časti práce. Po zostaveni do logického celku, vynechani častí, ktoré 

nesúvisia s cieľom práce a značnom skvalitnení formálnej stránke práce však z těchto podkladov 

može vzniknúť dobrá bakalárska práca. 

V Prahe, 11.9.2014 

Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 

Ústav geologie a paleontologie PřFUK v Praze 

 

 
 

 

 

 

 

 



Posudek konzultanta na bakalářskou práci „Mořský mikrosvět: komplexní 

projekt ve výuce geologie a biologie pro gymnázia“ Veroniky Minaříkové 

 
Myslím si, že Veronika Minaříková si pro svoji bakalářskou práci vybrala vhodné 
téma. Také oceňuji, že celkově směřuje k tomu, aby vytvořila podklady pro učitele 
z praxe, které by jim pomohly ukázat žákům krásu a relevanci geologie a propojit toto 
téma s více oblíbenou biologií. Zárověň se domnívám, že autorka udělala kus práce, 
předpokládám, že odebrala vzorky, nebo je „jen“ zpracovala a nafotila. Pokud mám 
zhodnotit spolupráci s posluchačkou, musím konstatovat, že Veronika Minaříková se 
na konzultaci v průběhu posledního roku stavila jednou, kdy jsme řešily zejména 
počítačový program na spravování citací. Za posledních několik měsíců neposlala 
žádnou verzi své bakalářské práce, ani její část, přesto, že jsem ji k tomu vyzvala. 
Nekonzultovala tedy celkové pojetí, ani konkrétnější uchopení tématu. Bakalářskou 
práci jsem měla možnost pročíst až po jejím odevzdání. Z toho důvodu nemohu 
posoudit, jak práce postupovala. Autorka ode mne měla k dipozici výchozí odborné 
články zabývající se problematikou exkurzí zejména v přírodopisu a biologii, které do 
své práce zahrnula, i když pouze jako citaci za tvrzením „existuje několik studií, které 
se zabývaly..“. Nijak nepopisuje, co a jak jiní autoři studovali, ani jaké závěry z těchto 
studií vyplývají. Další doporučené a články, které shrnovaly a reflektovaly výuku 
geologie formou nejen exkurzí, nezahrnula Veronika vůbec. 
 
Bakalářská práve Veroniky Minaříkové je na první pohled členěna standardně, ale 
postrádám literární přehled a úvod do tématu exkurzí. Informace, které by podle mne 
patřily do literárního přehledu, jsou v kapitole 2.1.1 Metodika. Jak jsem zmínila výše, 
autorka sice cituje didaktické články, které se zabývaly exkurzemi, ale nedozvíme se 
o nich nic více, než to, že existují. Obdobně i další informace považuji za kusé, 
působí na mne, jako by Veronika s literaturou pracovala dosti povrchně. Autorka 
kromě těchto článků a několika příspěvků ve sbornících cituje knihy a učebnice. 
Upřednostnila bych klasické členění, kde by byla dohromady metodika ke všem 
částem práce, dále pak opět pohromadě výsledky všech částí.  
 
V předložené bakalářské práci autorka používá pojmů komplexní projekt a exkurze 
pro označení stejné věci, tj. celku, který chce připravit. Tyto pojmy nejsou zástupné, 
stejně jako nejsou zástupné projektové vyučování a badatelské vyučování (str. 8). 
Překlad projektové výuky není „hands-on activities“, jak je uvedeno v klíčových 
slovech. Není mi jasné, proč je v práci zařazena část pojednávající o RVP ZV, když 
si autorka stanovila za cíl připravit materiály pro středoškolské učitele. Také zařazení 
kapitoly 2.1.1.1:1 Induktivní forma vyučování mi přišlo překvapivé. Z textu není 
zřejmé, jak autorka plánuje využít badatelsky orientovaného vyučování 
v připravované exkurzi (i když to je jistě možné), tato kapitola na mne celkově působí 
vytrženě z kontextu. Navíc popisuje badatelsky orientované vyučování 
zjednodušeně, autorka by také našla množství českých i cizojazyčných zdrojů, které 
jsou i aktuálnější.  
Veronika Minaříková cituje pasáže z RVP, které jsou podle mého názoru zbytečné 
bez toho, aby je okomentovala, což činí velmi povrchně.  
Souhlasím s autorkou, že „Zkušený učitel jistě nebude mít problém téma 
zakomponovat do výukového celku dle vlastní potřeby“. Není mi proto jasný smysl 
zařazených tabulek učebnic. Na tabulky stejně jako na obrázky a grafy Veronika 
z textu neodkazuje, nejsou číslované a vesměs jim i chybí popis. U obrázku 
Paleontologická rekonstrukce chtěla autorka pravděpodobně napsat „zdroj: Holcová, 
2012“. 



Oceňuji, že je kromě „starého systému“ zařazen i „nový systém“ organismů. Bylo by 
velmi vhodné tyto systémy okometovat, vysvětlit, proč došlo k této změně pojetí a 
upozornit na skupiny, které jsou pro práci relevantní. Jakýkoliv komentář ale 
v předložené práci chybí.  Celkově je podle mého názoru didaktické část práce na 
nízké úrovni. 
 
V praktické části, příručče pro učitele, kapitola 3 na str. 24 a dále se autorka věnuje 
popisu konkrétní lokality a přípravy vzorků. Styl kapitoly na mne působí, jako by si 
autorka neujasnila, jestli už píše danou příručku pro učitele, nebo spíše materiály pro 
žáky (viz věta „Jestlipak víte, že na našem území jsme měli moře, a to dokonce 
několikrát.“). K tomu, aby byl tento text použitelný jako příručka pro učitele, mu podle 
mne chybí podrobnější informace o lokalitě, přesném postupu a tom, co mohou 
učitelé reálně se svými žáky ve výuce udělat (např. jak získají vzorek z 8m hlubokého 
vrtu). Pokud jsou dané informace spíše metodikou, bylo by vhodné uvést je přesněji 
(např. na straně 29 „Zde necháme chvíli pozlatit“ nejsou jasné podmínky zlacení 
vzorku, chybí popis úpravy fotografií). Kapitolu 3.2.1 Postup přípravy exkurze a její 
uvedení považuji za zavádějící. Celkově postrádám informaci o tom, co je cílem 
exkurze (co si z ní mají žáci odnést). 
 
Veronika Minaříková ve své bakalářské práci také provedla dotazníkové šetření a 
uvádí jeho výsledky. Je jistě chválihodné že chtěla zjistit nějaké základní informace o 
potenciálních účastnících budoucí exkurze, resp. veřejnosti. Nikde jsem se nedočetla 
(nevím, jestli toto není uvedeno v přílohách práce), kdo byli respondenti, jak byli 
osloveni, případně kolik z oslovených odpovědělo. Ke zpracování výsledků 
dotazníkového šetření zvolila autorka koláčové grafy. Podle mého názoru by byly 
minimálně někde vhodnější tabulky, zejména pokud je možných odpovědí málo, jako 
např. u pohlaví. Sloupcový graf na straně 35 nemá popsanou osu y. Popis rozložení 
odpovědí na otázku „Bavil Vás přírodopis, popř. biologie, je chybný, 15% 
respondentů, které předmět nebavil, netvořili podskupinu 71% respondentů, které 
předmět bavil. Některé vyhodnocení otázek považuji za zavádějící, pokud nejsou 
uvedeny četnosti odpovědí v jednotlivých kategoriích respondentů. Autorka se 
dotazovala široké škály respondentů od žáků ZŠ po pracující např. na to, zda se 
zúčastnili exkurze. Exkurze se mohli zúčastnit kdykoliv v průběhu vzdělávání, proto 
podle mne nejsou srovnatelné odpovědi žáků ZŠ a studentů VŠ. 
 
Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci jako z formálního hlediska 
nevyhovující, za zásadní nedostatek považuji velmi povrchní práci s literaturou. Jak 
jsem zmínila, hodnotím pouze finální verzi, protože postup při vypracovávání nemohu 
posoudit. Nicméně Veronika Minaříková udělala bezpochyby dost práce 
s geologickými vzorky nebo dotazníkovým šetřením. I proto mi přijde škoda, že jiné 
části v předložené bakalářské práci jsou podle mne dosti „nedotažené“. Navrhuji 
přistoupit k obhajobě práce až po jejím předělání. 
 
Další připomínky: 
Dělit exkurze na specializované, komplexní biologické a komplexní přírodovědné mi 
přijde zavádějící. Jsou i exkurze jiných oborů. 
Na místě, kde je poprvé použite zkratka RVP ZV, chybí vysvětlení, i když tato zkratka 
je uvedena v seznamu zkratek a vysvětlení je dále v textu. 
Nečlenila bych kapitoly do tolika stupňů podkapitol, jako např. 2.1.1.1.1. Zároveň 
považuji za vhodné v úvodu každé kapitoly uvést, čím se bude zabývat. V této práci 
na sebe plynule bez textu navazují kapitoly 2 Didaktická část, 2.1 Zařazení do výuky, 
2.1.1 Metodika a 2.1.1.1 Organizační formy vyučování. 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze se píše s velkým počátečním „P“, 
naopak „přírodopis“ a „biologie“ jsou psány spíše s malými písmeny. 
 
Otázky: 
Mohla by autorka stručně shrnout poznatky z didaktických článků, které se zabývají 
exkurzí? Uveďte prosím i příklad z geologie. 
Udeďte prosím cíle Vámi připravované exkurze. 
 
 
V Olomouci a Praze dne 10:9.2014    RNDr. Vanda Janštová 

         KUDBi, PřF UK v Praze 


