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1. CÍLE A HYPOTÉZY  (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):  
Předložená práce nemá jasně specifikované cíle a tedy se ani nezabývá hodnocením jejich 
úspěšného či neúspěšného plnění. Z povahy textu však jasně vyplývá, že studentka cíl měla, a to ne 
malý. Předkládá zde několik různých aktivit, kterými se snaží inspirovat své kolegy pedagogy, aby je 
zařadili do výuky přírodovědných předmětů či kroužků a ukázali tak dětem přírodu opravdu zblízka. 
Její snahou tedy je dokázat, že biologie není žádná nuda a že děti by se přírody neměli bát. Takový 
koncept ovšem zdaleka přesahuje rozsah diplomové práce, o hodnocení úspěšnosti nemluvě. To, že 
zde nejsou formulovány cíle, ani jejich naplnění tedy nepovažuji za nedostatek. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):  
Text je rozdělen na část teoreticky seznamující s různými metodami, které je možné zapojit do výuky. 
U většiny jsou uvedeny výhody či nevýhody, případně nároky, které tato metoda klade na pedagoga, 
čas, či prostor. Stěžejní část diplomové práce je však část praktická. Studentka zde uvádí podrobné 
návody k praktickým úlohám, lovu a manipulaci s bezobratlými živočichy i jejich chovu. Velké plus je, 
že většina uvedených aktivit byla autorkou vyzkoušena. Kladně hodnotím i to, že se úlohy nezabývají 
pouze notoricky známými a atraktivními druhy, ale naopak, účelem je dětem přiblížit i ty, které mnohdy 
vyvolávají spíše odpor než zájem. 
V předložené diplomové práci nenajdeme složité statistické zpracování výsledků, ani jejich brilantní 
interpretaci a diskutování. Je z tohoto pohledu možná netradiční, avšak dle mého názoru 
z praktického hlediska mnohem užitečnější. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
Práce je napsána velmi čtivě, a ačkoli je poměrně rozsáhlá, její členění pomáhá čtenáři neztratit se v 
textu. K tomu přispívají i vhodně zvolené doprovodné fotografie, které v průběhu čtení vždy 
odpověděly na moje otázky. Přehled literatury nabízí jak pedagogické, tak odborné biologické 
publikace, jistě by se dal rozšířit i o další inspirativní příručky organizací Lipka, Českého svazu 
ochránců přírody a dalších. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY)  (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
Z textu je vidět, že studentka má s tématem zkušenosti. Práce je čtivá a logicky rozčleněná, 
v praktické části studentka projevila značnou kreativitu při tvorbě úloh. Silnou stránkou jistě je 
využitelnost nabízených aktivit pro pedagogy a vedoucí zájmových kroužků. V závěru autorka uvádí, 
že se díky předloženým návodům mohou vyhnout nezdarům, se kterými se jejich předchůdci potýkali. 



Myslím, že by bylo zajímavé se podělit i o ty zmíněné nezdary a pracovat s nimi i v diskuzi. Impaktové 
časopisy po biologických úlohách určitě neskočí, jistě by se však hodily jako inspirace do 
pedagogických či environmentálních periodik, jako např. Mrkvička apod. Jak už jsem zmínila výše, 
považuji tuto práci za velmi užitečnou a využitelnou a přeji její autorce ještě mnoho nadšených 
studentů a Bobříků. 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
Zaujalo mě a potěšilo, že v přehledu metodiky uvádíte plynulé učení pana Cornella. Zkusila jste někdy 
sestavit kroužek podle jeho čtyř fází? Pokud ano, jaká byla vaše zkušenost? Pokud ne, máte jiný vzor, 
od kterého se inspirujete? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. 
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Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
 
 
 


