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Oponentský posudek diplomové práce Bc. Borise Poláčka „Tvorba a pilotní testování 

výukových materiálů pro Geologický park Přírodovědecké fakulty UK“ 

 

Diplomová práce předložená k obhajobě má 59 číslovaných stran, v textu je umístěno 22 

obrázků, 7 grafů a 2 tabulky. Je doplněna 6 samostatnými přílohami. Grafická úroveň práce 

poněkud utrpěla převodem do formátu pdf, což je ovšem přinejmenším zčásti nutné zlo. 

 

Cíl práce je v úvodu charakterizován jako vytvoření výukového a testovacího materiálu 

zaměřeného na prohloubení znalosti žáků v oblasti geovědních disciplín. Konkrétně se jedná o 

test a soubor pracovních listů využitelných pro studenty gymnázia při návštěvě Geoparku PřF 

UK. Tento cíl byl splněn a práce tak nabyla svého opodstatnění. Diplomant odvedl značný 

kus práce při tvorbě materiálů a zejména při jejich ověřování v praxi, při kterém také prováděl 

pedagogický výzkum. Pracovní listy jsou plně životaschopné a to je samozřejmě třeba přičíst 

diplomantovi ke cti.  

 

Posláním oponenta je ovšem hlavně hledat nedostatky a v tomto směru je práce docela 

úrodná. Je tu celá řada drobností, jako jsou překlepy, nedostatky v interpunkci, občas 

v pravopisu (Český Ráj), neshodující se rody, tu a tam chybí slovo apod. Je příjemné najít 

v práci seznamy obrázků, grafů i tabulek, lépe by se v nich ovšem hledalo, kdyby byly 

umístěny hned za obsahem, a nikoli až na konci za Závěrem; totéž platí i pro seznam příloh. 

Poněkud netradiční je nadpis anglického abstraktu, kde místo běžného Abstract prostě stojí 

Anglicky. To vše ale lze zahrnout do kategorie kosmetických vad. 

 

Co ovšem nelze pominout, je celkový duch díla. Zejména rešeršní část práce trpí značnou 

neuspořádaností – pod jednou střechou je geologie i obecná didaktika, kusy textu na různá 

témata se objevují, aniž by byly aspoň jednou větou navzájem logicky spojeny, popřípadě 

bylo vysvětleno, proč tam vůbec jsou. Text je tak místy jen obtížně čitelný a občasné 

kostrbaté věty tomu příliš nepomáhají. 

 

Ale buďme konkrétnější. Geologie v kapitole 1 je pojednána silně zjednodušeně, takže těžko tam 

vytknout něco závažnějšího. Osobně mě nejvíc mrzí, že saxothuringikum v sobě zahrnuje i 

sudetikum/lugikum, ale vzhledem k tomu, že jsou tak pojednány texty na panelech v samotném 

geoparku, nedá se s tím moc dělat. Věta hlásající, že saxothuringikum  tvoří přirozenou hranici 

mezi ČR a SRN je naopak docela úsměvná. Poznámka 2 pod čarou na straně 11 je zařazena zcela 
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nelogicky – fosílie nejsou jen kambrické, navíc je to tam zcela zbytečné. Historická geologie je 

blízká stratigrafii – mělo by tedy být také řečeno, co je stratigrafie. Práce geologa je vzhledem 

k poslání práce nadbytečná, relevantní je jen polarizační mikroskop, jelikož v geoparku jsou 

obrázky výbrusů hornin. Na obr. 13 není měření geologickým kompasem, jak informuje popisek. 

 

V části věnované pracovním listům (a občas i na jiných místech) nejsou uvedeny zdroje, ze 

kterých autor čerpal. Metodice skupinové práce je věnován poměrně velký prostor (v podstatě na 

základně jediného zdroje) a je to právě příklad toho, kdy není uvedeno, proč tomuto tématu 

věnuje autor takovou pozornost. Někdy není dobré všechno nekriticky přebírat, jako třeba těch 10 

minut, u nichž není jasné, k čemu se přesně vztahují a dále se pak žádné další časové údaje 

neobjevují. Tento zdroj má i svého autora (Šedivá), kterého lze konkrétně citovat a na www, kde 

je článek umístěn, je přímo uvedeno, jak má být citován. Nadpis kapitolky Hodnocení klíčových 

kompetencí naprosto neodpovídá obsahu, byť je text v podstatě převzatý.  

 

V kapitole o didaktických testech by se také mělo více citovat. Autor nejméně dvakrát píše 

o disruktorech, správně jsou to distraktory. Co si autor představuje pod pojmem rychlost 

proveditelnosti? Kapitola věnovaná jednodenním školním aktivitám je značně čitelnější, podtitul 

Literární přehled (dtto u celé kap. 1) je ovšem zbytečný (co to vlastně je?). 

 

Kapitoly 2 a 3 jsou věnovány pedagogickému výzkumu a představují velký vklad autora.  

Proč ale třeba zvolil takovéto označování (číslování) hypotéz? V závěru kap. 2.2 formuluje 

předpoklad, ze kterého vychází, a poměrně nelogicky mu přiřazuje alternativní hypotézu.  A 

tam, kde jsou uváděny pouze samotné symboly hypotéz, bez uvedení jejich významu, musí 

být průměrný čtenář uveden do stavu šílenství, i když jsou jen čtyři. (Stane se tak na str. 51.) 

Budoucí čas na str. 29 působí poněkud rušivě.  

 

Kapitola 3 přináší celý aparát statistických metod a autor dokazuje, že s nimi umí patřičně 

pracovat. Jako příjemné doplnění, ne-li zpřehlednění či dokonce zjednodušení, bych ale uvítal 

prostý histogram, kde by byly výsledky pretestu i posttestu uvedeny vedle sebe, nebo aspoň 

stránku s grafy 1 a 2 pod sebou. 

 

K pretestu: Otázka 4 – rozlišení typů kůry – pouze duplikuje část otázky 3, dokonce s vyšším 

bodovým hodnocením. Autorské řešení otázky 8 – zpevněné sedimenty málokdy vznikají na 

povrchu. 
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Na obrázku 16 je spíše půdorys než profil, ale dalo by se tomu říct i jinak. Závěr by měl být 

stručný a kompaktní. Není mi jasné, proč jsou zdroje (běžně označované jako Literatura) 

rozděleny na literaturu (včetně odborné) a odborné články. Et al. se píše s malým a (někdy nutno 

opravovat i po strojích).  

 

Příloha 1 je nadbytečná, ale když už ji autor udělal, hodnotím ji jako užitečnou. Následující 

přílohy obsahují pretest/postest (což již bylo komentováno) a pracovní listy ke geoparku 

včetně autorských řešení. Příl. 4 bod 7 – vznik sedimentů, totéž co u pretestu. 

Saxothuringikum, bod 4: Obě žuly mají v tabulce úplně stejné složení – proč? 

Moravosilezikum, bod 7 – snadněji. Platformní pokryv, bod 5 – analcim. (Plus některé další 

maličkosti v celém PL.) 

 

Příloha 6 je anomální svým rozsahem, představuje příručku k pracovním listům. Text je 

poměrně kompaktní, i když slohově místy kolísá mezi učebnicí a pohádkou. I zde se však 

najdou drobné přehmaty a la lužický masív u Liberce, bílé vápenaté křídy apod.  Kap. 2.3 

uvádí vznik Pangey kolizí jiných kontinentů, než je uvedeno v kap. 4.2.2  a v PL (Euramerika 

x Laurussie) – pro účely publikace nutno sjednotit! Závěr přílohy je nedobrý a nehodící se – 

škrtněte! 

 

I přes uvedené nedostatky, vesměs formálního charakteru, představuje diplomová práce 

hodnotné dílo, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2015    RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.  

 

 

 

 


