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Posudek vedoucího práce na diplomovou práci „Výuka molekulární biologie na SŠ a 

analýza prekonceptů pojmu nukleové kyseliny“ 

 

Autor: Bc. Eva Hanušová 

Vedoucí práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená diplomová práce, která se zabývá analýzou výuky vybraných témat z oblasti 

molekulární biologie na SŠ, je velmi dobře metodologicky zarámována. Cíle práce jsou jasně 

stanoveny hned v úvodní kapitole. Na začátku praktické části práce (strana 57 a dále) jsou 

definovány podrobnější výzkumné otázky pro jednotlivé etapy tohoto výzkumu. Autorka 

k tomuto – v některých závěrečných pracích jen formálnímu – kroku přistupuje zodpovědně, a 

vždy definuje Výzkumný problém, Cíl analýzy, Výzkumnou otázku a Předpoklady. 

V kapitole Výsledky pak jednotlivé Výzkumné otázky zodpovídá a dokládá pomocí 

zpracovaných dat. Další zhodnocení pak nalezneme v Diskuzi (kap. 5). 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Tato diplomová práce má 118 stran plus přílohy. Má klasické členění na rešeršní 

teoretickou část (56 stran) a výzkumnou praktickou část (60 stran). V teoretické části si 

autorka připravuje background pro část praktickou, kde se zabývá rozborem výuky 

molekulární biologie na své domovské škole, Schola Humanitas, Litvínov. Celá práce má 

několik úrovní výzkumu, a to jednak analýzu kurikulárních dokumentů k výuce molekulární 

biologie, jednak analýzu pojmových prekonceptů u různě starých žáků SŠ, a jednak zlepšení 

motivace žáků a přiblížení tohoto dosti abstraktního učiva žákům pomocí pracovních listů, 

laboratorních prací a exkurzí. Z práce je vidět, že autorka detailně studovala metodiku 

didaktických výzkumů a tyto poznatky pak aplikovala na své žáky a následně popsala ve své 

diplomové práci. 

Závěr práce pak obsahuje velmi přehledné zhodnocení splněných cílů (s. 105), hlavní 

závěry a přínosy práce (s. 106), a návrhy pro budoucí výzkum (s. 107). Je vidno, že pro 

autorku tedy zájem o danou tématiku odevzdáním práce nekončí. A to je pozitivní zjištění. 

Práce obsahuje také velké množství příloh, celkem 17 položek. Jsou to podklady pro celou 

výzkumnou část práce (analýza RVP, pracovní listy + jejich řešení, metodické pokyny, 

didaktický test, ukázky z fotodokumentace laboratorních cvičení a provedených exkurzí). 

Vhodnost těchto příloh shledávám zcela v pořádku. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je na vysoké úrovni. Velmi kladně oceňuji práci s textem a jeho 

členění pomocí kurzívy, tučného textu, podélných čar u závěrečných shrnujících odstavců 

apod. Díky tomu se tato práce, která má 107 stran vlastního textu v podstatě bez obrázků, 

pěkně čte, a čtenář hned vidí na stránce důležité části, které by neměl přeskočit. 

I úroveň vložených grafů a tabulek je vysoká. Položky jsou vnitřně barevně členěny, 

popisky jsou všude uvedeny, v grafech jsou vloženy správně popisky os. V orientaci v textu 

pomohou i seznamy obrázků, tabulek a grafů na konci práce. 
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Pochválit autorku musím za práci s literárními zdroji – a to jednak v samotném textu a 

jednak za množství a kvalitu použitých pramenů. Seznam literatury obsahuje přes 60 položek 

klasických zdrojů a 26 položek elektronických zdrojů. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Od začátku jejího magisterského výzkumného projektu jsme s Evou Hanušovou plánovali 

výzkum zaměřený na nějaké molekulárně biologické téma. Ve hře byly různé scénáře, a 

nakonec si sama zvolila téma zaměřené na didaktiku molekulární biologie na SŠ – i z toho 

důvodu, že již začala učit biologii a chemii na SŠ ještě před ukončením studia na naší fakultě. 

Věřím, že tato magisterská práce jasně dokazuje, že o své úloze učitele přemýšlí na vysoce 

odborné úrovni, a zaměřuje se nejenom na faktickou znalost biologické problematiky, ale i na 

problematiku didaktiky přírodních věd. 

Na předložené práci bych chtěl vypíchnout zejména víceúrovňovost tohoto výzkumného 

projektu, kdy autorka zpracovala RVP, ŠVP, provedla analýzu prekonceptů, připravila 

pracovní listy i s odpovídající metodikou, navrhla a provedla laboratorní práce i exkurze. 

Věřím, že do budoucna to ocení zejména její studenti. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Je nějaké molekulárně-biologické téma, které se na SŠ neprobírá, a dle vašeho názoru by 

se probírat mělo (nebo by se mu měl věnovat větší prostor než doposud)? 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

Předloženou diplomovou práci mohu bez problémů doporučit k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 20. 8. 2015                                                            Edvard Ehler, v. r. 


