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Předložená magisterská diplomové práce zpracovává problematiku využití videa jako 

prostředku výuky v předmětu Didaktika biologie. Práce zahrnuje 79 stran textu včetně použité 

literatury a přílohu, která obsahuje text zadávaného on-line dotazníku.  

 

V první teoretické části práce se autorka zaměřila na mapování didaktických a praktických 

předmětů, vyučovaných na Pedagogické fakultě UK v Praze. Následně se věnuje 

videohospitaci jako prostředku rozvoje dovedností budoucího učitele. Teoretická část práce, 

přestože je poměrně malého rozsahu, je přehledná a řádně citovaná.  

 

Praktická část práce je cílená na tvorbu 8 videohospitací, které autorka umístila na nově 

vzniklých webových stránkách. V úvodních kapitolách autorka uvádí metodiku tvorby videí  a 

popisuje metodu 3A (anotaci, analýzu a alternaci), kterou byla natočená videa následně 

zhodnocena a byla navržena alternativní řešení a možnosti využití při výuce předmětu 

Didaktika biologie na Pedagogické fakultě UK v Praze. V rámci empirického výzkumu 

autorka provedla dotazníkové šetření u současných i bývalých studentů předmětu Didaktika 

biologie s cílem získat zpětnou vazbu. Autorka zjišťovala motivace pro studium didaktiky 

biologie a výkon učitelské profese. Výsledky dotazníkového šetření autorka poměrně 

přehledně tabulkově, graficky a textově zpracovala, včetně porovnání výsledků v kapitole 

Diskuse. Rozsáhlou kapitolu praktické části práce autorka věnuje výsledkům hodnocení všech 

videohospitací – jejich podrobné anotaci, analýze, alternaci a využitelnosti videa pro 

didaktiku biologie. 

 

V úvodu autorka magisterské diplomové práce jasně stanovila cíle práce, které byly naplněny. 

Po stránce formální práce obsahuje všechny náležitosti, je dobře strukturovaná, tematicky 

provázaná, použitá literatura je řádně citovaná.  

 

Připomínka a otázky k obhajobě: 

 V rámci empirického výzkumu postrádám hypotézy a jejich zhodnocení. 

 V kapitole Diskuse se autorka zabývá hodnocením výsledků vlastního šetření. 

Postrádám porovnání s výsledky výzkumů jiných autorů, pokud takové studie existují, 

prosím doplnit u obhajoby. 

 U obhajoby prosím uvést, jak byl ošetřen souhlas – nesouhlas s natáčením nezletilých 

žáků, studentů při výuce. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, dne 13. května 2016                                                        RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 


