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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): 
 
Autorka si stanovila několik cílů, které srozumitelně popsala v úvodní kapitole. Cíle jsou na sebe 
logicky navázány a jsou pro autorku vodítkem pro jednotlivé etapy její činnosti. Všechny cíle byly 
splněny. 
 
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.): 
 
Předložená práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část (do „praktické části“ samozřejmě 
řadím i kapitolu Výsledky). Svým charakterem ji považuji na případovou studii, protože se týká pouze 
jedné vybrané školy. Teoretické partie práce se věnují nejprve vymezení pojmu „molekulární biologie“ 
a popisu a analýze kurikulárních dokumentů. Dále autorka uvádí současné vyučovací metody 
molekulární biologie na SŠ, konkrétně pouze výklad a praktická cvičení. Není mi zřejmé, o jaké 
výzkumy se autorka opírá a jestli skutečně molekulární biologie není vyučována i jinými metodami. 
Text pokračuje tématem, které musí na tomto místě logicky zaznít, a to motivace a popularizace 
daného učiva. Zde autorka akcentuje pouze BOV (opět by se asi daly najít i jiné postupy). Text 
pokračuje rekapitulací témat zařazovaných obvykle do teoretické i praktické výuky na SŠ. Zde 
uvedená témata ale považuji za „chemickou“ část výuky, není zde zohledněna výuka v rámci biologie, 
která řeší témata jiná a z „chemického“ učiva vychází. Teorie je zakončena kapitolou o prekonceptech 
a metodách jejich výzkumu. Celkově je teoretická část zdařilá a velmi dobře může sloužit autorce jako 
východisko ke zpracování praktické části. Uvedené výhrady jsou míněny spíše jako podněty do 
diskuse. 
    
Praktická část sestává z několika dobře popsaných fází, jejich srozumitelnost a návaznost je 
podpořena přehledným designem výzkumu na str. 58. Výzkumné nástroje i účastníci výzkumu jsou 
výstižně charakterizovány. Autorka formuluje výzkumné problémy, cíle, výzkumné otázky, předpoklady 
nebo hypotézy podle toho, jestli se jedná o kvantitativní či kvalitativní výzkum, případně o didaktickou 
aplikaci (návrh inovace výuky). Výsledky jsou přehledně prezentovány, případně i statisticky 
vyhodnoceny. Velice pěkná je Diskuse, kde jsou vždy zvýrazněny klíčové informace, ke kterým 
autorka dospěla. Stejnou kvalitu má i Závěr. Celý text je doplněn bohatými přílohami.       
 
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 obsahuje 118 stran textu a 32 stran příloh. Obsahuje všechny předepsané formální náležitosti 
včetně anglického i českého abstraktu. Jednotlivé části textu jsou logicky provázané. Jazykový projev 
autorky je kultivovaný, text je téměř bez chyb. Literatura je vhodně vybrána a řádně citována. Formální 
úprava je jednotná, pečlivá, orientace v textu je pro čtenáře snadná. 
  
 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Autorka prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky o 
pedagogickém výzkumu a provést reálná šetření. Ocenit bych chtěla především zajímavý výzkumný 
nástroj – analýzu žákovské kresby, která není v biologicko-didaktických výzkumech často používána. 
Jak teoretická, tak praktická část má velmi slušnou úroveň. Určitě by stálo za úvahu pokusit se 
některé výsledky publikovat nebo alespoň přednést na studentské konferenci.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě.  
 
 
 
V Praze 18.8.2015                                                        RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 
 


