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Autor: 
Michaela Fialová 

Název práce: 
Srovnání současného pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů biologie 
ve vybraných zemích 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka si vytkla dva cíle: 
Analyzovat systém vzdělávání učitelů v České republice, ve Finsku, v Polské 
republice, v Irské republice a v USA a porovnat získané poznatky o vzdělávání 
učitelů v jednotlivých zemích, 
Seznámit s aktuální situací vzdělávání učitelů biologie na vybraných vysokých 
školách v ČR. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění, obsahuje všechny náležité části jako je abstrakt, klíčová 
slova, diskuze… 
Samotným informacím o vzdělávání učitelů jsou věnovány tři kapitoly, plus diskuze.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou odpovídající, relevantní a jsou v práci správně citovány. Stejně 
tak seznam literatury je veden pečlivě a jednotně.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je literární rešerší, vlastní výsledky neobsahuje.  
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem nenarazila na gramatické chyby 
nebo překlepy. Tabulky jsou adekvátně popsány, jak v záhlaví, tak v legendě. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka ve své práci představuje způsoby pregraduální přípravy učitelů v pěti 
vybraných zemích. V každé z nich vybrala jednu instituci, na jejímž kurikulu 
představuje model přípravy budoucích učitelů typický pro danou zemi. V analýze se 
zaměřuje především na podíl oborově předmětové složky, podíl a zaměření 
pedagogicko-psychologické složky, rozsah a formu pedagogické praxe studenta. 
Součástí popisu každého kurikula je v závěru kapitoly jednotná shrnující tabulka, 
díky čemuž lze kurikula poměrně snadno porovnat. Škoda jen, že autorka toto 
srovnání sama neprovedla (i když jde jen o formální přepis pěti tabulek do jedné).  
Celkově považuji cíle za splněné, práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
- Ve své práci jste narazila na několik modelů vedení pedagogických praxí. Který 

z nich Vám osobně přijde jako nejpřínosnější pro budoucího učitele a proč? A 
obráceně, jaké vidíte u tohoto modelu nevýhody, komplikace – tj. jaké mohou 
být důvody, že tento model není používán ve všech státech, resp. institucích? 

- Analyzovaná kurikula se také velmi výrazně liší rozsahem i obsahem oborové 
(odborné biologické) složky. Jaké spatřujete výhody v obou krajních modelech 
(irský a český)? 

- Zajímalo by mě, jak je to s finskými učiteli „specialisty“ (učitel fyziologie a 
neurověd, učitel obecné mikrobiologie, učitel genetiky, atd.) v reálné školní praxi. 
Je to pak tak, že učí jen svou specializaci (jeden ročník SŠ) a další téma má 
další vyučující? Nebo se sice na VŠ specializuje, ale v praxi pak stejně učí 
biologii v celém rozsahu? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail kudbi@natur.cuni.cz pro zveřejnění na 
webových stránkách katedry a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

dr. Jiřina Kolková 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
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