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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na teorii a praxi badatelsky orientované výuky, 
včetně navržení a ověření metodiky porovnání dvou přístupů k badatelsky orientované výuce. Práce 

zahrnuje 89 stran textu a přílohový materiál (fotodokumentaci a ukázky vyplněných dotazníků a testů). 

 
V teoretické části práce autorka charakterizuje badatelsky orientovanou výuku z hlediska její podstaty, 

významu, uvádí její charakteristické rysy, zabývá se klíčovými kompetencemi, které rozvíjí, historií, 

problémy a uvádí důvody zavedení BOV do škol v ČR. Další teoretická část je cílená na výuku 

přírodovědných předmětů v ČR, kde autorka vychází především ze srovnávacích výzkumů. V dalších 
kapitolách teoretické části autorka charakterizuje vybrané projekty, které se zabývají badatelsky 

orientovanou výukou.  

V praktické části práce autorka vytvořila návod pro pedagogy, jak připravit hodinu vedenou 
badatelským způsobem a metodiku pro žáky se senzory Pasco a s mikroskopickou technikou. 

Připravené vyučovací hodiny byly prakticky ověřené a následně proběhlo žákovské hodnocení 

realizovaných hodin formou dotazníků. Úspěšnost realizovaných hodin byla ověřena vyhodnocením 

zadaného pracovního listu. 
 

V úvodních kapitolách magisterské diplomové práce autorka jasně stanovila cíle práce, které byly 

naplněny. Pro výzkumnou část práce stanovila hypotézy, které ověřila na základě kontrolního testu 
mezi žáky druhého stupně. Při zpracovávání práce projevila autorka samostatný a tvůrčí přístup k dané 

problematice. Práce je provázaná v části teoretické, část praktická působí místy nepřehledně, použitá 

literatura je řádně citovaná. Didaktický přínos předložené práce, která je založená především na 
vlastních tvůrčích aktivitách, spočívá ve vytvoření prakticky ověřených výukových materiálů pro 

badatelsky orientovanou výuku na ZŠ. 

 

Připomínky a dotazy k obhajobě: 

 V kap. 5 Návrh metodiky – chybí podrobnější vysvětlení významu senzorů Pasco pro využití 

v BOV v úvodu  

 V textu práce autorka v krátkých úsecích textů míchá časy minulý, přítomný a budoucí 

 V kap. 5.2 autorka uvádí „v této kapitole podrobně popíšeme…“ –kapitola obsahuje pouze 12 

řádků 

 Text praktické části, přestože je naplněný cennými informacemi, není pro čtenáře dostatečně 

přehledný a jasně vypovídající 

 Nejednotnost pojmů v textu – autorka míchá pojmy žáci – děti 

 Dotaz k zodpovězení u obhajoby: Jakým způsobem by bylo třeba upravit předložené aktivity 

pro využití na čtyřletých gymnáziích? 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto 
ji doporučuji k obhajobě. 
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