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Jako cíl své diplomové práce si Boris Poláček zvolil vytvořit námět na geologickou exkurzi do 

geoparku v Botanické zahradě PřF UK v Praze pro žáky středních škol (případně 9. ročník 

škol základních). Součástí námětu jsou pracovní listy s autorským řešením a doprovodným 

textem pro učitele. Dále bylo cílem diplomové práce otestovat případný vliv této exkurze (pod 

vedením autora práce) na znalosti žáků. Cíl je podle mne stanoven přiměřeně diplomové 

práci, přináší konkrétní materiály využitelné ve výuce geologie pro vyučovací formu exkurze, 

které je pro toto téma vhodná.  

Boris Poláček zpracovával svoji diplomovou práci několik let a to nárazově. Byla i několika 

měsíční období, kdy se práci nevěnoval, nepředložil materiály, na kterých měl podle domluvy 

pracovat. S tím pak souvisí hektický závěr při sepisování práce, které probíhalo na poslední 

chvíli a Boris mi (ani po opakované žádosti) neposlal finální verzi práce. Tu jsem měla 

elektronicky k dispozici až po jejím uložení v SIS. Nicméně posluchač obecný postup práce 

konzultoval a v rámci možností (daných i časovými možnostmi školy, na které probíhalo 

testování) dodržel. Ta doporučení, která vnímám jako nezapracovaná, se tak týkají spíše 

vlastního psaní práce a její výsledné (sepsané) podoby.  

Struktura předložené práce podle mne odpovídá požadované, tvoří ji standardní kapitoly. 

Posluchač nás seznamuje s širším geologickým rámcem a s exkurzí jako formou výuky, 

včetně jejího vlivu na znalosti a postoje žáků. Některé pasáže (např. kapitola 2.1 hypotéza) 

jsou podle mého názoru zbytečně obecné, i když s následujícím textem souvisí. Boris 

Poláček čerpal z relevantní literatury, kterou cituje v seznamu literatury, i když najdeme i celé 

pasáže textu bez citace (po zalistování o několik stránek dopředu lze většinou dohledat, ke 

kterému zdroji je přiřadit). Příloha 1, která představuje spíše výpisky posluchače před tím, 

než je zapracoval do literárního úvodu, je podle mého názoru nadbytečná. Jako 

problematické vnímám to, že autor chronicky neodkazuje na obrázky, grafy ani tabulky.  

V kapitole metodika je popsán postup práce. I když např. informace o zvolených třídách 

žáků, kteří se zúčastnili výzkumu, jsou uvedeny duplicitně, jiné informace mi chybí. Například 

se z autorského řešení nedozvíme, co autor považuje za „základní popis typu zemské kůry“ 



bodovaný dvěma body a co by případně bylo možné udělit bod jeden (tato situace se 

opakuje u více otázek a je možné, že geolog by ji tak neřešil). Tato kapitola obsahuje i 

některé výsledky (Graf 1).  

Zásadnější výhrady mám k podobě kapitoly výsledky. Zcela chybí propojující text, na tabulky 

ani grafy není odkazováno a místy chybí vysvětlující popis použitých zkratek/označení. 

Navíc, jak bylo zmíněno, některé výsledky jsou uvedeny již v kapitole metodika, do kapitoly 

výsledky zahrnul Boris Poláček pouze výsledky statistických testů. Chybí proto 

okomentování úspěšnosti žáků u jednotlivých otázek, případně zamyšlení nad rozdíly (dále 

v diskuzi), které by mohly být dány např. formulacemi. Považuji za nadbytečné uvádět 

tabulky vykopírované ze statistického programu, zcela by postačilo uvést důležité hodnoty 

v textu. V závěru kapitoly se posluchač správně vrací k dříve formulovaným hypotézám a na 

základě výsledků testování rozhoduje o jejich správnosti. 

V diskuzi Boris Poláček porovnává své výsledky s údaji z literatury a zamýšlí se nad 

možnými limity svého výzkumu. Kapitola je sice stručná, podle mého názoru obsahuje 

relevantní informace. 

Závěr stručně shrnuje, jak bylo dosaženo vytyčených cílů. 

Posouzení geologické části nechávám na oponentovi a komisi. 

I přes řadu výhrad k práci posluchače a k výsledné podobě diplomové práce jsem 

přesvědčená, že Boris Poláček navrhl využitelný výukový celek zaměřený na geologii. 

Oceňuji, že připravené materiály pilotně otestoval za využití kontrolní skupiny. To mu 

umožnilo zkusit posoudit efektivity vlastní exkurze do geoparku. Přináší tak nejen konkrétní 

ověřené materiály, ale v českém prostředí, pokud vím, ojedinělou sondu do studia efektivity 

možných pojetí výuky geologie. Proto doporučuji předloženou práci k obhajobě s kladným 

hodnocením. 

 

V Praze dne 24.8.15      RNDr. Vanda Janštová 

 


