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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

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

 

Diplomová práce, obsahující 108 stran včetně příloh, je zaměřena na vyhodnocení výsledků 

případové studie výuky kroužkovců získané během tříletého výzkumu na Podkrušnohorském 

gymnáziu v Mostě. Autor dále sleduje spojitost mezi získanými hodnotami a aktivitou žáků v 

hodinách a vlivem některých faktorů na úspěšnost v klasifikovaném testu a post testu. Práce je 

rozdělena do dvou částí. První, rešeršní, se věnuje stručnému přehledu kroužkovců běžně 

uváděných v učebnicích pro základní (druhý stupeň) a střední školy. Je zde uvedena 

fylogenetická pozice kroužkovců, jejich anatomie, morfologie a systematika. Druhá, 

analytická část je členěna do tří částí. První je věnována hodnocení výukových metod u 

jednotlivých vyučujících mosteckého gymnázia s důrazem na míru aktivity žáků v hodinách 

biologie. Druhá analyzuje výsledky testového šetření a komentuje dosažené výsledky 

procentuální úspěšnosti žáků v různých testovaných fázích. V třetí pak autor navrhuje na 

základě získaných dat optimální  výukové postupy k tématu kroužkovců. Zpracované téma 

vyhasínání znalostí o kroužkovcích u studentů v závislosti na výukových metodách je 

originální, zajímavé a pro učitelskou praxi jednoznačně přínosné.  Počet použitých zdrojů (55 

publikovaných a 5 internetových) považuji pro účely této práce za plně dostatečné, za zmínku 

stojí, že autor využil i několik pramenů cizojazyčných.  
      

 

2. 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.): 

 

Jazykový projev je dobrý, překlepů je v práci minimálně (Str. 42 – mě – mně, str. 38 –jejích – 

jejich,  str.38 – standartní místo standardní). Citování použité literatury je uvedeno obvyklým 

způsobem. Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých. 

Kvalita všech příloh je velmi dobrá.    
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

 

Celkový dojem z diplomové práce je příznivý.  Úvodní obecná část je zpracována dostatečně 

podrobným způsobem. Stěžejní je originální část práce, kde jsou analyzovány výukové 

metody, praktikované  vyučujícími biologie na mosteckém gymnáziu v hodinách věnovaných 

tématu kroužkovců, jejich vlivem na výsledky klasifikovaného testu, ale také vlivem na 

výsledky testu provedeného s odstupem několika měsíců. Před analýzou byly za pomocí testu 



správně porovnávány výchozí znalosti zkoumaných žáků. Byly potvrzeny statisticky 

významné  rozdíly mezi jednotlivými studijními obory, například mezi sportovní a osmiletou 

větví mosteckého gymnázia. K analýze výukových metod jednotlivých vyučujících byly 

použity dvě hospitace u každé ze sledovaných učitelek. Pozorována a současně zapisována 

byla především aktivita žáků v hodině (čas, kdy žáci hovoří), dále počet obrázků případně 

videí a množství položených dotazů. Významným zjištěním bylo, že získané znalosti žáků 

byly vyšší v třídách, kde se jim ponechala větší iniciativa a mohli se aktivněji do výuky 

zapojit.  Analýzami se prokázalo očekávané, a totiž že některá témata jsou pro žáky více 

atraktivní a snadněji zapamatovatelná než jiná (anatomie, morfologie, taxonomie). Dalším 

praktickým výstupem je skutečnost, že průměrné množství „zapomenutých“ informací 

v definovaném časovém odstupu je cca 25 %, přičemž nezáleželo na aktivitě ve vyučování, 

nýbrž na původní úrovni znalostí v klasifikovaném testu.  V závěrečné části se autor pokusil 

na základě získaných výsledků o jakousi ideální vyučovací hodinu s tématem kroužkovců pro 

střední školy přírodovědného nebo gymnaziálního typu. Návod je doplněn o výukovou 

prezentaci, pitevní praktikum, pitevní list a  opakovací didaktickou hru.  

Jak vidno, autor zpracoval zadané téma komplexně a podrobně, výsledky jsou prezentovány 

logicky a autor se nevyhýbal ani prezentaci vlastních názorů.  Vzorek respondentů je 

úctyhodný: analýza výuky proběhla celkem v osmnácti třídách (pěti ročnících vyššího stupně 

a jednom ročníku nižšího stupně gymnázia po dobu tří let) na cca 450 dětech a pěti 

pedagožkách.  K práci mám jen několik připomínek. 

- v úvodní obecné části je ale nesprávný údaj,  že se pijavka lékařská objevuje pouze na 

jižní Moravě  v povodí řek Moravy a Dyje. Pijavka lékařská je známa minimálně z 11 

lokalit, a to i z jižních Čech a z jediné lokality v Polabí (národní přírodní památka 

Hrabanovská černava u Lysé nad Labem), nově byla potvrzena v květnu 2016  v tůni u 

Kopičáckého rybníka ve stejnojmenné národní přírodní památce na Kokořínsku  
(viz Strakošová J., Schenková J. 2010: Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758) – výskyt druhu ve 

střední Evropě a hledání příčin jeho kritického ohrožení v České republice. In Zoologické dny Praha 2010 : 

Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.  

Sychra J. a Schenková J. 2009: Pijavice v České republice na počátku 21.století. Živa 6: 267-270)  

 

- u obr. 2 by bylo vhodné anglické popisky nahradit českými, či uvést česko-anglické 

doplnění názvů. 

- str. 15 termín „strom života“ zde není moc vhodný, dal by se  nahradit vhodnějším? 

- U tab. 1 u šesti učebnic by bylo vhodné uvést v popisku odkazy na zdroje, aby čtenář 

nemusel hledat tyto údaje kdesi v textu  

- str.35 Sabella spalanzii – správně spalanzanii 
 

Lze konstatovat, že  empirické hodnocení vyučujících bylo originální se zajímavými 

výsledky. Stejně tak navazující hodnocení znalostí žáků (studentů) formou pretestu a dalších 

dvou hodnocení s definovaným časovým odstupem. Originální byla eliminace nezájmu 

(odbytí testů) a motivace žáků (nejlepší čtyři dostanou za správná vyplnění jedničku).  
 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1/ z výsledků je zřejmé, že žáci ztratili v průměru čtvrtinu znalostí v testu znalostí po 

definovaném časovém odstupu. Jaké cesty dle autora vedou ke zvýšení zapamatovatelnosti  

učební látky?  

2/ Jsou schopni žáci odlišit ve výuce věci podstatné a nepodstatné? Byla tato skutečnost 

pedagogy při výuce zohledněna? 

3/ na str.4 je zvažováno, zda žáci byli pasivní nebo je výuka nebavila. Jak se dá prakticky 

rozhodnout, o jakou příčinu z uvedených dvou šlo?  



4/ Str.41 – zde je uvedena praxe používání mobilních telefonů při řešení některých zadaných 

úkolů v hodině. Jak se na tuto praxi autor dívá – pozitivně nebo negativně? 

5/ Použili vyučující nějaké vysloveně méně známé zajímavosti  o přednášené skupině 

máloštětinatců? Může to zvýšit atraktivitu přednášené látky a zájem u žáků /studentů?  

6/ Podle očekávání byly dle testů horší znalosti z anatomie a morfologie než u praktického 

využití a významu  kroužkovců. Jak tedy zatraktivnit tuto hůře přijímanou látku? 

7/ Str. 52 – autor naráží na vágní a neobjektivní pětistupňovou klasifikaci – jaké zlepšení 

navrhuje?  
  

 

5. ZÁVĚREČNÝ NÁVRH 

 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce obsahuje všechny potřebné náležitosti vyžadované u 

těchto prací předkládaných na KBES, a proto ji doporučuji komisi k přijetí.        
 

Datum: 3.8.2016                                                                    Prof.RNDr.Lubomír Hanel CSc.                                                                                                   
                                                                                                                                      

                                                                                                                                 

 


