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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): 
Cíle a hypotézy jsou zpracovány poměrně dobře a přesně. Cíle práce byly v zásadě naplněny, ale 
hypotézy nebyly ověřeny za pomocí kvantitativních standardizovaných metod, ověření bylo pouya 
empirické. 
 
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.): 
 
Práce má klasické členění. Úvodní kapitoly jsou na můj vkus příliš rozvláčné a mnohdy příliš obecné, 
literární rešerše je zpracována na dobré úrovni. Cíle práce a výzkumné otázky jsou postačující a 
hodnotitelné. Materiál je dobře popsaný, metody jsou dobře definované a umožňují vhodné 
zpracování výzkumu. Bohužel, někdy jsou metody příliš obecné, jindy je popis velmi podrobný a méně 
přehledný. Nelze například souhlasit s tím, že heuristické metody jsou totožné s badatelsky 
orientovanou výukou. Výsledky výzkumu jsou popsány podrobně, popis výsledků je důkladný a 
výstižný i díky množství podrobných tabulek, které výsledky dokumentují. Diskuze je solidní, využívá 
dostatek použitelné odborné literatury a hodnotím jí pozitivně. Závěr je stručný, výstižný a jasný, i když 
jeho struktura je poněkud „šroubovaná“. Práce je logicky členěná, přílohy jsou vhodné. Práce by 
mohla mít zajímavý badatelský přínos, kdyby byla analýza hlubší a byly využity metody kvantitativního 
vyhodnocení. Takto zůstává hodnocení bohužel čistě empirické, a tudíž v mnoha případech jsou 
výsledky těžko průkazné. 
 
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.): 
 
Formálně je práce na velmi dobré úrovni. Nemám žádné závažnější připomínky, s výjimkou poměrně 
netradičně strukturovaného seznamu citované literatury. Práce obsahuje na 36 literárních převážně 
českých odkazů. Literatura je vybrána přiměřeně a dobře, i když více autorů by neuškodilo. Práce má 
dostatečný rozsah, základní členění je promyšlené a srozumitelné. Co se týká stránky jazykové, jazyk 
práce je solidní. Tabulky jsou formálně dobře zpracované a dobře popsané, ale práci by rozhodně 
prospělo grafické hodnocení výsledků. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (úroveň a pravidelnost komunikace s autorkou, celkový dojem, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce celkově působí celkem dobře, ale hlavně z hlediska formálního zpracování. Metody jsou 
popisovány poměrně rozvláčně, výsledky jsou podávány čistě popisně bez hlubší analýzy a 



hodnocení výsledků je výhradně empirické. Chybí mi hlubší analýza výsledků a zejména jejich 
interpretace. Není například využití sensorů Pasco pro žáky nazajímavé? Atd, atd. Závěry práce, byť 
dobře formulované tak nutně zůstávají na dosti obecné úrovni. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):  
 

A) Můžete definovat „frontální“ vučování a domníváte se, že je to výhradně pasivní forma výuky? 
B) Myslíte si, že vaše výsledky prokazují, že badatelsky orientovaná výuka je didakticky výrazně 

více aktivizující formou výuky na ZŠ? 
C) Je mikroskopování a badatelsky orientovaný výuka se sensory Pasco komparabilní? A je 

mikroskopování čistě badatelsky orientovaná výuka? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 
Přes výše uvedené připomínky splňuje diplomová práce kritéria kladené na diplomovou práci, a proto 
ji doporučuji k obhajobě. 
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Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


